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Förord	
Detta är en masteruppsats på 60 högskolepoäng i geografi, inriktning kulturgeografi, 
utförd vid Göteborgs Universitet under läsåret 2016/2017. Arbetet är från början ett 
uppdrag från länsstyrelsen Västra Götaland och behandlar ämnet friluftsliv kopplat till 
kommunala översiktsplaner inom länet. Syftet med uppsatsen är att med riksdagens 
tio friluftsmål som utgångspunkt studera friluftslivets omfattning i kommunala 
översiktsplaner. Vidare är syftet att studera hur skillnader i planering av friluftsliv ser 
ut i kommunernas översiktsplaner och visa på möjliga förklaringar till dessa 
skillnader. 

Mitt intresse för ämnet rotar sig i tidigare uppsatser som lett mig in på planering och 
rekreation i naturområden. Det har känts oväntat lättsamt att arbeta med ett så stort 
arbete på sådan stor skala, mycket tack vare att ämnet i sig är intressant och tacksamt 
metodologiskt.  

Jag vill rikta ett stort tack till min uppsatshandledare Mattias Sandberg på 
avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, för 
konstruktiva samtal, uppmuntran och idéer under uppsatsens gång. Jag vill också 
tacka Jörel Holmberg, Mathilda Freij och framför allt min praktikhandledare Robert 
Andersson på länsstyrelsen Västra Götaland som anförtrott mig med uppdraget och 
gett mig en rolig och utvecklande erfarenhet på länsstyrelsen.  

 
Göteborg 2017-05-22  

Simon Rasmussen 
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Sammanfattning	
Utifrån regeringens proposition om framtidens friluftsliv med syfte att ”stödja 
människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är 
en grund för friluftslivet” har riksdagen formulerat 10 friluftsmål för att förverkliga 
den ambitionen. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för den regionala samordningen 
och vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de frilufts-
politiska målen. I det uppdraget ingår bland annat att målen ska få ökat genomslag 
inom samhällsplanering.  

Friluftsliv är generellt ett underbeforskat ämne där mer kunskap och 
statistikinsamling efterfrågas. Det gäller i synnerhet friluftsliv kopplat till 
samhällsplanering. Den här masteruppsatsen bidrar med en studie av 
översiktsplanerna hos samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län med 
utgångspunkt i de aspekter som utgör friluftsmålen. Syftet är att studera friluftslivets 
omfattning i kommunala översiktsplaner. Vidare är syftet att studera hur skillnader i 
beaktning av friluftsliv tas i uttryck i kommunernas översiktsplaner och vad som kan 
förklara skillnaderna. 

Aspekter som rör tillgänglighet (mål 1), tillgång (mål 4), och skydd av kultur-, natur- 
och friluftslivsområden (mål 7) samt tätortsnära natur (mål 5) beaktas frekvent i 
översiktsplanerna tillsammans med hållbar regional tillväxt och hållbar utveckling 
(mål 6). Aspekter som rör starkt engagemang för friluftslivet (mål 2) respektive 
friluftsliv för god hälsa (mål 9) beaktas till viss del medan aspekter som rör 
allemansrätten (mål 3), ett rikt friluftsliv i skolan (mål 8) respektive god kunskap om 
friluftslivet (mål 10) knappt beaktas alls. 
Friluftsliv tas i beaktning i samtliga 49 översiktsplaner hos länets kommuner. Även 
om ett par av dem knappt går in på friluftsliv så nämns åtminstone begreppet. 
Omfattning av friluftsliv mellan kommunerna tenderar till stor del vara slumpmässig 
och kan bero på om någon eller några och i så fall vem eller vilka som har ansvaret 
för frågor om friluftsliv inom planering. De kommuner som generellt beaktar 
friluftslivet i högre grad i sina översiktsplaner är kommuner vid havskust och intill 
stora sjöar, de kommuner som har översiktsplaner från 2000-talet och framåt samt de 
kommuner som har en ökande befolkningsmängd. De kommuner med minskad 
befolkningsmängd samt kustkommuner berör i synnerhet mål 6 som handlar om 
hållbar regional tillväxt och hållbar utveckling vars innehåll i studien primärt 
behandlar natur och friluftsliv inom turismnäringen.  

	 	



	 III	

Abstract	
Outdoor life linked to community planning is a research subject that is relatively 
unexplored. This master thesis contributes to fill that gap by studying comprehensive 
plan in 49 municipalities in the county of Västra Götaland in Sweden. The purpose of 
this thesis is to study the extent of outdoor life within these municipal comprehensive 
plans, to study how these plans differs and what factors that may explain the 
differences.  
Aspects that concerns availability, access, urban nature, sustainable regional growth, 
and protection of areas with cultural, natural and outdoor life values is relatively 
high regarded in the comprehensive plans. Involvement in outdoor life and outdoor 
life for good health are somewhat regarded in the plans. Right to public access, 
outdoor life in school and knowledge about outdoor life is hardly considered at all in 
the comprehensive plans.  
All the comprehensive plans that have been studied are mentioning the concept of 
outdoor life. Some of them are mentioned to a smaller extent and some of them to a 
larger extent. The extent of outdoor life between the comprehensive plans tend to be 
random in general and may depend on the person or persons in charge within 
municipal planning. However, there are some patterns that may explain the 
differences between the comprehensive plans. The municipalities located along the 
coast and bigger lakes, the municipalities that have comprehensive plans from the 
year of 2000 and forward and the municipalities with a growing population tend to 
take outdoor life into account to greater extent. 

Keywords: Outdoor life,	comprehensive	plans,	availability,	nature	tourism,	right	to	
public	access,	landscape 
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1.	Inledning	

1.1	Introduktion	
Detta är en explorativ masteruppsats som fokuserar på friluftslivet och dess 
omfattning i kommunala översiktsplaner. Uppsatsen grundas i att riksdagen har 
formulerat tio mål som fångar in olika aspekter av friluftsliv med syfte att bland annat 
få in dessa i kommunernas planeringsarbete. Friluftslivet har växt som fråga inom 
politiken, men hur det ser ut inom samhällsplaneringen är inte lika tydligt. 
Friluftslivet når ut till en bred skara människor och för med sig många positiva 
kvalitéer till dem som utövar det. Översiktsplaner är ett verktyg som kan gynna 
friluftslivet i framtiden och den här studien bidrar med kunskap om hur 
översiktsplaner behandlar friluftslivsaspekter i kommunerna. 

1.2	Friluftslivets	effekter	
Det finns många anledningar till att värna och utveckla friluftslivet. Enligt 
Naturvårdsverket (2016a) och Fredman et al. (2014) har friluftslivet potential att 
gynna till exempel folkhälsa, livskvalité, fritidssysselsättning, personlig utveckling, 
grupputveckling, pedagogik, naturkunskap, nationell identitet, engagemang samt 
förståelse för naturen. Betydelsen av friluftsliv ökar också vad gäller landsbygds-
utveckling genom exempelvis naturturism som gynnar näringsverksamheter. Men det 
ska också påpekas att friluftslivet har negativa effekter på miljön genom bland annat 
nedskräpning, utsläpp och slitage som kan påverka naturmiljöer (Emmelin et al. 
2010). Cole (2004) menar att friluftslivets negativa effekter inte går undvika och 
pekar på ett behov av förebyggande strategier och planering för att påverkan ska bli så 
liten som möjligt.  

1.3	Översiktsplaner	som	potentiellt	verktyg	för	friluftslivet	
Friluftslivet är inte en självklarhet på den politiska dagordningen fastän det varit 
lagstadgat sedan år 1974 att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten 
(enligt I 2 kap. 15 § av kungörelse om beslutad ny regeringsform (SFS 1974:152)). 
Men under 2000-talet har bland annat översiktsplaner, från regeringshåll, 
uppmärksammats som värdefulla verktyg för friluftslivet och dess utveckling (Miljö-
departementet 2002; Miljödepartementet 2010; Miljödepartementet 2012). Ett uttryck 
som den utvecklingen tagit sig i planeringen är att andelen kommuner med aktuella 
planeringsunderlag för till exempel grönstruktur och natur har ökat de senaste åren 
(Naturvårdsverket 2015). Det behövs dock ökade insatser för att främja friluftsliv 
inom planeringen (Naturvårdsverket 2015) och Emmelin et al. (2010) menar att om 
exempelvis kommunerna ska ta större ansvar för friluftsliv krävs metoder för att 
ytterligare få in friluftsliv i den fysiska planeringen. Där kan riksdagens tio friluftsmål 
fungera som ett verktyg för att friluftslivet ska få ökat genomslag inom planeringen 
(Finansdepartementet 2015).  

1.3.1	Översiktsplanens	funktioner	och	brister	
I Sverige är det kommunen som har huvudansvar för planering av friluftsliv (Fredman 
et al. 2013). Dock varierar ambitionen att planera för friluftsliv mellan kommuner 
(Peterson Forsberg 2012) fastän varje kommun ska ha en kommunomfattande 
översiktsplan som ska ange en vision för en långsiktig utveckling av den fysiska 
miljön, enligt 3 kap. av Plan- och bygglagen (2010:900). Planen är inte juridiskt 
bindande men har istället en vägledande funktion för beslut om hur mark-, vatten- och 
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bebyggelseområden ska användas, utvecklas och bevaras, till exempel genom att peka 
ut områden som bedöms vara eller inte vara lämpliga för ny bebyggelse (Boverket 
2015a). Just den vägledande funktionen kan bidra till vad Petersson Forsberg (2012) 
menar om att översiktsplaner har låg status. Det innebär att planerna är begränsade att 
fungera som verktyg för planering av till exempel friluftslivet i juridiskt bindande 
planeringsbeslut när det kommer till avvägningar mot andra intressen. Detta trots att 
friluftslivet är ett starkt intresse för en stor del hos den svenska befolkningen och att 
friluftslivet ses som ett allmänt intresse i den fysiska planeringen. 

Kommuner måste också redovisa hur de avser att tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer och hur de i den fysiska planeringen ska ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling, enligt 3 kap. av Plan- och bygglagen (2010:900). 

Översiktsplanens strategiska funktion är att den ska ange inriktningen för en 
långsiktig utveckling av den fysiska miljön och planen ska funka som ett instrument 
för samordning av nationella, regionala och kommunala intressen. Men enligt 
Nyström och Tonell (2012) har kommuner olika behov av planering beroende på 
lokala motiv för bebyggelse och anläggningar i vissa områden. Värderingen av den 
fysiska miljön tar sig olika uttryck beroende på kommunernas förutsättningar. Just 
kommunernas olika behov att planera för friluftsliv är något som lyfts fram i den här 
studien.  

Många av kommunerna i landet har inte en rimligt uppdaterad översiktsplan. Ofta 
aktualitetsförklaras översiktsplaner istället för att de revideras vilket innebär att de 
förlängs istället för att förnyas, om än med mindre justeringar (Emmelin et al. 2010). 
Gamla översiktsplaner kan enligt Nyström och Tonell (2012) orsaka problem när det 
sker prövningar enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Planen ska omarbetas 
och revideras för att hållas aktuell. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige se 
över planen och dess behov av uppdateringar. I den här uppsatsen studeras det 
ytterligare hur friluftslivet i översiktsplanerna skiljer sig beroende på planens ålder. 

1.4	Kunskapsbehov	
Enligt Petersson Forsberg (2012) är friluftslivets innehåll i befintliga översiktsplaner 
relativt outforskat och otydligt. Dock beaktas friluftsliv i en betydande majoritet av 
kommunernas översiktsplaner. Naturvårdsverket (2015) hävdar å andra sidan att inte 
ens hälften av landets kommuner hanterar friluftslivet mer specifikt i sina 
översiktsplaner. Dock tyder en ökad andel kommuner med planeringsunderlag för 
grön- och vattenområden på ett växande intresse och ökad kunskap för att skapa god 
tillgänglighet till naturen för invånarna.  
På 1970-talet kunde Wahlström (1977) konstatera att bebyggelseplaneringens 
tendenser leder till en successiv erövring av den naturbetingade miljön. Det, liksom 
den rådande planeringsdoktrinen om den täta staden, talar emot friluftslivet i 
samhällsplaneringen och gör att avvägningar tenderar att tillfalla andra intressen, som 
till exempel byggande av bostäder. Därmed finns risken att misslyckas med att skydda 
och gynna områden för friluftsliv. För att bemöta den risken är det viktigt att fler 
kommuner redan i planeringsskedet har bra underlag för friluftsliv och stöd i 
översiktsplanen för att hantera frågan (Naturvårdsverket 2015; Petersson Forsberg 
2012; Wahlström 1977). Wahlström (1977) menar att ju tidigare sakkunskap lyfts in i 
planering, desto bättre är det för naturskyddet. Men trots friluftslivets låga status 
menar Petersson Forsberg (2012) att det kan skönjas en trend där friluftsliv i 
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översiktlig planering är på väg att få en ökad ställning genom exempelvis LIS1 och 
vindbruksplaner. Den kommunala översiktsplanen är också, enligt Emmelin et al. 
(2010) ett viktigt verktyg för att spegla anspråk och landskapsmönster och därmed 
bidra till att exploaterande verksamheter inte sker på bekostnad av friluftsliv och 
naturvård.  
Det finns en rådande konsensus om behovet av att utveckla forskningen inom 
friluftslivet generellt och planering för friluftsliv specifikt. Redan år 1987 ansågs 
friluftslivet vara svagt som intresse i kommunal fysisk planering runtom i Norden 
(Nordiska ministerrådet 1987). Almstedt (1998) samt Fredman et al. (2014) beskriver 
friluftslivet generellt som underbeforskat jämfört med andra discipliner som till 
exempel turism och samhällsplanering. När det kommer till just friluftsliv inom 
samhällsplanering hävdar Emmelin et al. (2005) att även det är ett tämligen outforskat 
område. Petersson Forsberg (2012) hänvisar till tidigare forskningsarbeten som pekar 
på en rådande brist på kunskap om friluftsliv och naturturism i den kommunala 
fysiska planeringen samt skillnader mellan planer samt vad som kan förklara dem. 
Naturvårdsverket (2015) bedömer att om friluftslivet ska få fortsatt generell framgång 
i Sverige så är en av de viktiga insatserna att satsa på det kommunala planerings-
arbetet. Här är bättre kunskaper om friluftslivet i översiktsplaneringen nödvändigt så 
att friluftslivets värden kan tas om hand. Petersson Forsberg (2012) påstår att det finns 
en önskan från kommunala planeringstjänstemän om att kunna kvantifiera 
friluftslivets värden och därför behövs ett tillskott av kunskapsunderlag beträffande 
friluftsliv och naturturism i den fysiska planeringen. Naturvårdsverket (2007) har i en 
mätning om friluftsliv och fysisk planering kunnat konstatera att det finns ett 
utrymme för fler kommuner att kunna ta fram underlag beträffade 
översiktsplaneringen.  

1.5	Problemformulering	
Mot bakgrund av de forskningsluckor som nämnts, det kunskapsbehov kring 
friluftsliv som finns i kommuner samt Naturvårdsverkets (2015) ambition att arbeta in 
riksdagens friluftsmål i den så viktiga kommunala planeringen, kan min analys bidra 
med en överblick av friluftslivets omfattning i kommuners översiktsplaner samt visa 
på skillnader i planernas beaktande av friluftsliv utifrån målens olika aspekter. 
Friluftsmålen ses, av till exempel Robert Andersson2 från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, som ett redskap för att ytterligare kunna jobba in friluftslivet i 
översiktsplaner. Därför finns ett behov att få ökad kunskap om hur frågor kring 
friluftsliv i dagsläget hanteras i översiktsplaner. Jag valt att studera översiktsplaner 
tillhörande Västra Götalands läns 49 kommuner. Eftersom alla kommuner använder 
sig av en översiktsplan blir det möjligt att på ett systematiskt sätt studera och jämföra 
länets övergripande översiktsplaner utifrån ett friluftsperspektiv.  

1.6	Syfte	 
Med riksdagens tio friluftsmål som utgångspunkt är syftet med den här uppsatsen att 
studera friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner. Vidare är syftet att 

																																																								
1	LIS	är	en	strandskyddslagsstiftning	som	står	för	landsbygdsutveckling	i	strandnära	lägen	och	
syftar	till	att	öka	möjligheten	för	kommuner	att	satsa	på	landsbygd.	Dessa	ska	pekas	ut	i	
översiktsplaner	och	kan	gälla	t.ex.	nya	bostäder,	men	kan	också	ökad	tillgång	till	logi	och	service	
för	friluftslivet	(Länsstyrelsen	Västra	Götalands	län	2010).	
2	Robert	Andersson	Naturvårdshandläggare	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland,	muntligt	samtal	den	
5	september	2016.	
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studera hur skillnader i beaktning av friluftsliv tas i uttryck i kommunernas översikts-
planer och vad som kan förklara skillnaderna. 

1.7	Frågeställningar 

• I vilken omfattning betonas friluftslivet i kommunala översiktsplaner? 
 

• Hur framträder olika aspekter av friluftslivet? 
 

• Vad skiljer kommunala översiktsplaner åt vad gäller omfattning av friluftsliv 
och vad kan förklara skillnaderna? 

1.8	Avgränsning	
Studien avgränsas rumsligt till kommuner i Västra Götalands län. Det som behandlas 
är primärt kommunomfattande översiktsplaner som finns hos samtliga kommuner i 
länet och fungerar som riktlinjer för planering av markanvändning. Översiktsplaner 
samt andra dokument som antingen fungerar som planer eller underlag till planer som 
inkluderar friluftsliv har bearbetats till det empiriska resultatet och utgör upp mot 
totalt 10 000 sidor. Det har inte varit aktuellt att ytterligare inkludera annat material 
under den angivna tidsramen. Kvantitativa data till en variabelanalys har hämtats från 
SCB och Lantmäteriet. De diagram och kartor som används för att visualisera resultat 
har gjorts i Ecxel respektive ArcGIS. 

Den teoretiska avgränsningen rör friluftsliv och fysisk planering och innefattar 
aspekter som faller inom riksdagens tio friluftsmål (Naturvårdsverket 2015) samt 
landskapsteori (för mer utförlig beskrivning av målen, se bilaga 1). Målen används 
dels med tanke på att de ger en bredd när det kommer till olika aspekter av friluftsliv, 
men också för att målen delar upp friluftslivet efter kategorier vilket underlättar 
inventeringen av friluftsliv i textmaterialet. Målen som formulerats lyder: 

1. Tillgänglig natur för alla 
2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
3. Allemansrätten 
4. Tillgång till natur för friluftsliv 
5. Attraktiv tätortsnära natur 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
7. Skyddade områden som resurs för friluftsliv 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
9. Friluftsliv för god hälsa 
10. God kunskap om friluftslivet 

Vad som uppfattas som friluftsliv och landskap för friluftsliv är subjektivt och skiljer 
sig från person till person (Enetjärn Natur AB 2015; Setten et al. 2012). Det finns 
heller ingen entydig definition av friluftsliv (Emmelin et al. 2010; Gelter 2000; 
Nationalencyklopedin 2017a; SFS 2003:133). Friluftsliv är alltså mångfacetterat och 
kan därför betyda olika saker för olika personer och det kan finnas olika intressen för 
olika aktörer som berör friluftsliv. Det finns alltså inget självklart sätt att hantera 
begreppet friluftsliv i studien. Därför får de tio friluftslivspolitiska målen som täcker 
många aspekter av friluftsliv utgöra ett ramverk för begreppet i den här studien.  

1.9	Disposition	
I uppsatsens första kapitel introduceras uppsatsämne och problemformulering. 
Uppsatsens syfte och dess frågeställningar redovisas, vilka ämnas besvaras i analys 
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och diskussion. Vidare i kapitlet beskrivs även studiens rumsliga, teoretiska och 
praktiska avgränsning. 

I det andra kapitlet beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter, så som teori kring 
friluftslivet som inslag i landskapet och friluftsliv inom samhällsplanering utifrån de 
aspekter som friluftsmålen innefattar. 
I det tredje kapitlet ges en överblick av tidigare studier kring friluftsliv inom 
översiktsplanering. Främst behandlas en avhandling av Lena Petersson Forsberg inom 
ämnet  

I det fjärde kapitlet beskrivs studiens metoder samt kritik mot dessa.  
I det femte kapitlet redovisas resultatet av de studerade planeringsdokumenten. Dels 
redovisas resultatet i kartor, dels i sammanfattande text och dels genom exempel från 
kommuner som beaktat aspekter särskilt mycket. Dels redovisas likheter och 
skillnader mellan kommuner utifrån vissa variabler som kan förklara mönster hos 
kommunerna.  

I sjätte kapitlet diskuteras resultaten med syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 
Här redovisas också slutsatser och förslag på vidare studier inom området. 
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2.	Friluftsliv	och	planering	

2.1	Introduktion	
I de tio friluftsmålen, som utgör ett ramverk för empirin, ryms en mängd aspekter och 
teoretiska perspektiv inom friluftsliv. I det här kapitlet redogörs de olika frilufts-, 
planerings- och landskapsaspekter som rör uppsatsen.  

2.2	Dagens	friluftsliv	
Ordet friluftsliv är unikt för Skandinavien och är djupt rotat i folks medvetande, även 
om inte alla utövar friluftsliv (Gelter 2000). Enligt 1 § av förordning om statsbidrag 
till friluftsorganisationer (SFS 2003:133) är friluftsliv ”vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 
Nationalencyklopedin (2017a) formulerar en annan definition: ”Verksamheter ute i 
det fria vanligen för längre tid och i vildare natur”. Enligt Emmelin et al. (2010) borde 
vi gå bort från synen att naturen måste vara vild för att det ska kunna vara friluftsliv. 
Författarna menar att en promenad i tätortsnära natur lika gärna som fjällvandring kan 
vara äkta friluftsliv. Dessutom menar de att den bredare, mer vedertagna definitionen 
även har allmänhetens stöd. Enligt Hans Gelter (2000) kan friluftsliv ses som en 
filosofisk livsstil baserat på erfarenheter av friheten i naturen och den spirituella 
kopplingen med landskapet, som idag distanserats från den urbana människan. 
Kopplingen ger en ny nivå av medvetande och en spirituell helhet.  

Friluftslivet ser annorlunda ut för olika personer och sedan 2000-talet har en snabb 
utveckling av nya aktiviteter i naturpräglade landskap skett. Denna utveckling 
påverkas av globala influenser, kommersialisering, specialisering och sportifiering 
samtidigt som mer konventionella aktiviteter inom friluftsliv har stor betydelse 
(Sandell & Svenning 2011). Utöver de mer traditionella naturskyddsverktygen som 
nationalparker och naturreservat så behöver naturskydd anpassas efter trendkastningar 
och förändringar (Emmelin et al. 2005). Enligt Sandell och Svenning (2011) innebär 
det en utmaning att hantera ett snabbt och föränderligt informationsflöde. Ett exempel 
på moderniseringen av friluftsliv är Den Norska Turistföreningens strategi att 
använda det platsbaserade spelet Pokémon Go i syfte att i längden öka intresset för 
friluftsliv hos unga (Berge Hammersmark & Hugien Revheim 2016).   

2.3	Planering	för	friluftsliv	
Friluftslivet formulerades huvudsakligen i Sverige runt för sekelskiftet när Svenska 
Turistföreningen etablerades år 1885 med syfte att göra det svenska friluftslandskapet 
uppskattat och tillgängligt för allmänheten (Emmelin et al. 2010). År 1909 fastställdes 
juridiska naturskydd då Sverige fick en naturskyddslag som innebar den första 
nationalparksformen (Sveriges Nationalparker 2017). Under framför allt 1930-talet 
skedde en demokratisering av friluftslivet genom en förflyttning från det som främst 
hade innefattat män från överklass till en bredare befolkning. Det typiska friluftslivet 
flyttade därmed också från enbart fjäll och kust till bredare utövningsspektrum samt 
att hälsoargumentet lyftes in i friluftslivet och naturvistelsen (Emmelin et al. 2010).  

År 1947 tog kommunerna över huvudansvaret för den fysiska planeringen efter en 
förändring av den svenska planlagstiftningen. En generalplan infördes för att styra 
markens användning för olika ändamål (Nyström & Tonell 2012). Parallellt med 
efterkrigstidens materiella välfärdssamhälle under 1960- och 1970-talen blev 
friluftslivet tydligare år 1964 följde en naturvårdslag som gav möjlighet att skydda 
områden för friluftslivets skull (Emmelin et al. 2010). Planeringen för friluftsliv blev 
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också mer intressant i led med den fysiska riksplaneringen som påbörjades år 1967 då 
statsmaktens inflytande i den fysiska planeringen skulle stärkas (Almstedt 1998; 
Emmelin et al. 2010). Under 1970- och 1980-talen skedde också utpekanden av 
områden för riksintresse för till exempel friluftsliv vilket är exempel på den starka 
planeringsinriktning som friluftsliv fick (Emmelin et al. 2010). Detta var tider då även 
kommunövergripande översiktsplaner infördes, genom plan- och bygglagen, i syfte att 
ge förutsättningar och vägledning för beslutsfattare (Boverket 2016a; Boverket 
2016b). Fler samhällsfrågor började decentraliseras och kommunernas ansvar för 
globala frågor i planering ökade (Almstedt 1998). Sen dess fram till idag har det skett 
en kraftig ökning av materialism och kommersialism inom friluftslivet i Sverige 
(Emmelin et al. 2010) och med det har även sociala argument och hälsoaspekter tagit 
större utrymme i planeringen (Almstedt 1998).   

Det är inte förrän under 2000-talets början som det finns tecken på en renässans för 
friluftslivet på den politiska agendan. Det skedde efter ett måttligt intresse för 
friluftslivsfrågor hos beslutsfattare under 1980- och 1990-talen (Fredman et al. 2014). 
Wahlström (1977) hävdar att genom öka förståelsen för rumsliga förändringar av till 
exempel friluftslivets bruk av landskapet är det nödvändigt att till planeringen 
inkludera fler aktörer som är kopplade till landskapets olika delar. Markanvändnings-
planeringen som i huvudsak varit tekniskt inriktat har enligt Nyström och Tonell 
(2012) utvecklats på så sätt att det väckts en medvetenhet om att fysiska 
planeringsobjekt som rekreationsområden kan påverkas av icke-fysiska faktorer, som 
sociala och kulturella förhållanden, samt affektionsvärden. 

Men det behövs göras mer för att utveckla planeringen för friluftsliv. Vourio (2003) 
menar att kunskapen är bristfällig och att mer data måste finnas för att utveckla 
planeringen. Inom planering av friluftsliv och naturturism påstår Fredman et al. 
(2014) att det i regel inte söks stöd i forskningsbaserad kunskap. Det innebär att det 
helt enkelt inte finns någon vana att tänka på friluftsliv i vetenskapliga termer. Att se 
forskningsbehovet för friluftsliv är nödvändigt för kunskapsutvecklingen. Det behöver 
ske en kontinuerlig insamling av statistik om friluftsliv i Sverige som kan ge ett 
kunskapsunderlag för bland annat kommunal fysisk planering för friluftsliv (Fredman 
et al. 2014). Riksdagen har ett friluftsmål som handlar om god kunskap om 
friluftslivet där bland annat fysisk planering ska utvecklas inom området. Det ska 
också finnas etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från 
ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär (Naturvårdsverket 2015). 

2.3.1	Friluftslivets	bredd		
Enligt Naturvårdsverket (2015) speglas friluftslivets många aspekter i ansvars-
fördelningen hos myndigheter och sektorer. Emmelin et al. (2010) menar att det 
märks i till exempel riksdagens 16 antagna miljömål vars syfte är att vägleda miljö-
arbetet och integrera dessa i olika sektorers verksamheter. Målen i sig är till huvudsak 
av ekologiskt hållbar inriktning men också landskapsinriktade, vilket i sin tur kan 
skapa förutsättningar för friluftsliv när det kommer till markanvändningsplanering. 
Det märks också i översiktsplanen som är sektoröverskridande och därmed ett viktigt 
verktyg för att värna friluftslivets och naturvårdens intressen. Inom akademin märks 
också friluftslivets många aspekter genom forskningsprojektet ”Friluftsliv i 
förändring”. Syftet med projektet är att etablera ett tvärvetenskapligt forsknings-
program för att analysera dynamiken kring friluftsliv och naturbaserad turism i 
Sverige (Fredman et al. 2014).  
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Från politiskt håll kom år 2010 en proposition av regeringen om framtidens friluftsliv 
med det långsiktiga målet att ”stödja människors möjligheter att vistas i naturen och 
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet”. Tio mätbara 
friluftspolitiska mål utifrån olika friluftslivsaspekter formulerades i efterhand i bred 
samverkan med andra myndigheter och organisationer (Miljödepartementet 2012). I 
propositionen beskrivs friluftslivets bredd (Naturvårdsverket 2015), som spänner över 
flera politikområden, där naturvårdspolitik, regional tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, 
politiken för landsbygdens utveckling samt utbildnings- och forskningspolitik är 
några exempel (Miljödepartementet 2010). För att förbättra förutsättningarna för 
planering av friluftslivet har målen olika och breda ingångar i det övergripande syftet 
som är att skapa friluftsliv för alla och bygger på behoven hos bland annat 
friluftslivets aktörer (Naturvårdsverket 2015).  

2.3.2	Planeringens	aktörer	
Ansvaret för arbete med friluftslivet ska fördelas mellan berörda aktörer. Ett stort 
antal myndigheter har delansvar inom friluftslivet (Miljödepartementet 2010). Det är 
många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet och det är på 
uppdrag av regeringen som Naturvårdverket samordnar myndigheternas arbete 
(Naturvårdsverket 2017a). Friluftsliv var utan ansvarig myndighet mellan år 1991 och 
år 2002. Naturvårdsverket har dock sedan år 2002 tagit över ansvaret för friluftsliv. 
Det ses som en stärkning av friluftsliv men det kan också ta tid innan friluftslivet 
återhämtat sig från perioden utan ansvarig myndighet (Petersson Forsberg 2012). 
Naturvårdsverket ska verka för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och 
utvecklas, bland annat genom att värna om allemansrätten som ju är en förutsättning 
för friluftsliv och genom att finansiera forskning kring friluftsliv (Naturvårdsverket 
2017b).  
Svenskt friluftsliv fördelar statliga bidrag till organisationer som engagerar många 
människor som vill utöva friluftsliv (Miljödepartementet 2010). Det ideellt 
organiserade friluftslivet finns till stor del samlat under Svenskt Friluftsliv som år 
2010 hade 22 medlemsorganisationer som tillsammans hade nästan två miljoner 
medlemmar. Verksamheten ämnar bevara och utveckla förutsättningarna för 
friluftsliv, arbeta för hållbar utveckling, företräda friluftslivets intressen, höja statusen 
för friluftsliv i Sverige samt värna om allemansrätten (Emmelin et al. 2010; SFS 
2003:133). Regeringen anser att staten bör fortsätta stötta friluftsorganisationer med 
bidrag men också genom att samverka med idéburna organisationer inom det sociala 
området som innefattar bland annat genus- och integrationssatsningar. Alla aktörer 
som arbetar och påverkar eller påverkas av friluftsliv ska stimuleras 
(Miljödepartementet 2010). Under ett av riksdagens friluftsmål belyses frilufts-
organisationernas betydelse och att de bör samverka i högre grad än i dag 
(Naturvårdsverket 2015). 
Länsstyrelserna ska verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, 
fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism samordnas med det 
regionala utvecklingsarbetet. De ska arbeta för att nationella mål får genomslag 
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, däribland 
arbetet med friluftsliv samt natur- och kulturturism. Länsstyrelserna har ett allmänt 
uppdrag att stimulera och främja friluftsliv vid bedömning av strandskyddsärenden, i 
samrådsärenden och överprövning av bygglovsansökningar enligt Miljöbalken och 
Plan- och bygglagen samt bevakning av kommunal planering (Naturvårdsverket 
2017b).  
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Det kan uppstå problematik och svårigheter inom planeringen av friluftslivet vilket 
enligt Hall och Page (2014) kan orsaka variation av åtgärder. En orsak till 
problematik inom ämnet är svårigheten att matcha efterfrågan och rum för rekreation. 
Samtidigt ökar kraven på kvalité från friluftslivsutövarna som i sin tur innebär högre 
krav på den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn, som förvaltar den allmänna 
mark där friluftsliv utövas, kan i sin tur från politiskt håll få problem att prioritera 
sådana här frågor under tider av ekonomisk nedgång. Där kan lokala myndigheter 
variera i engagemang för planering av friluftsliv. Dock är folk positiva till tanken att 
markområden för friluftsliv är under offentligt ansvar. Det är samhället som borde 
satsa resurser för att underlätta för människor att uppleva naturen och att förvaltning 
av områden bör skattefinansieras. Däremot anser många att guidade turer och 
övernattningar ska finansieras genom avgifter (Fredman et al. 2014). 

Det finns en skevhet organisatoriskt mellan naturvårdsplanering och fysisk kommunal 
planering. Det påverkar friluftslivet negativt eftersom det är ett intresse som kräver 
någon form av regional eller mellankommunal planering (Emmelin et al. 2010). under 
Under ett av målen trycks det på att det bör finnas etablerade strukturer för dialog och 
samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt (Naturvårdsverket 2015). 
Länsstyrelsen har en viktig roll i samarbetet och vägledning med kommunerna (Miljö-
departementet 2010). Det finns ofta ett behov att utveckla en samverkansplan – 
antingen regional eller mellankommunal – för att ta tillvara på naturens värden 
(Qviström et al. 2009). Fler kommuner inser betydelsen av samverkan över 
kommungränserna och bör i sin tur uppmuntras att bilda lokala friluftsråd, där andra 
aktörer också bjuds in (Boverket 2009; Miljödepartementet 2010). 28 % av 
kommunerna i Sverige har ett friluftsråd eller liknande tillsatt med ansvar för 
kommunens friluftsliv och samverkansfrågor, vilket är en tydlig ökning de senaste 
åren (Naturvårdsverket 2016b).  

2.4	Friluftsliv	i	landskapet	
Friluftsliv är av stort intresse för geografer när det kommer till att förstå människans 
påverkan av den fysiska miljön och vice versa. Det ligger helt enkelt i geografins 
intresse att studera interaktionen mellan människa och natur (Hall & Page 2014). 
Behovet av att studera ämnet ökar parallellt med en ökning vad gäller antalet 
aktiviteter inom friluftsliv. Knappt 80 % av den vuxna befolkningen ägnar sig ofta åt 
friluftsliv under 2000-talet medan ungdomar ligger på mellan 60 – 70 % (Emmelin et 
al. 2010). För en effektiv förvaltning av landskapet behövs enligt Fredman et al. 
(2014) ökade kunskaper om friluftslivets markanspråk – ett landskapsperspektiv för 
att se friluftslivets roll i relation till andra markanvändningsintressen kopplat till 
fysisk planering. 

Landskap är ett centralt begrepp inom geografi. Men det kan vara svårt att beskriva 
vad det är för något då det finns ett överflöd av definitioner rörande begreppet 
(Howard et al. 2013). Hur ett landskap uppfattas är enligt Setten et al. (2012) 
kontextbaserat. Uppfattningen baseras på en subjektiv känsla som har olika betydelser 
i olika discipliner. Men enligt Europarådets (2000) definition i den europeiska 
landskapskonventionen kan landskapet ses som ett område vars karaktär är resultatet 
av åtgärder och interaktion mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Setten et al. 
(2012) menar att något som karaktäriserar landskapet är den rumsliga variationen. 
Landskapet består av ett komplext nätverk av drag och processer. Olika sociala 
projekt och markanvändningsintressen vävs samman i tid och rum med fysiska 
strukturer och naturliga flöden (Miljödepartementet 2010). Ett exempel på när sociala 
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aspekter har trätt in i det ekologiska rummet är när naturskydd, som exempelvis 
reservatsbildning, gått från att vara ett traditionellt instrument med stort fokus på att 
styra bruksmönster till reservat med sociala motiv. Betoningen har alltså till viss del 
gått från ensidig skyddsvärd natur till natur av värde för ett spektrum av upplevelse-
möjligheter (Emmelin et al. 2010). Planering sker delvis för att tillgodose människans 
vistelse inom naturområden. Enligt Wahlström (1977) har målsättningar för 
naturområden inom planeringen skiftat från bevarande av naturlandskapet till 
önskemål om exploatering, för till exempel olika slags friluftsanläggningar. Det 
handlar helt enkelt om vilka behov det är som ska tillgodoses. Frågan är då om det är 
ursprunglig och störningsfri miljö som ska eftersträvas, eller är det möjligheten att 
kunna utöva olika slags verksamheter som till exempel golf och ridsport? 

2.4.1	Landskapets	dikotomi	
Ekosystem och den sociala sfären redovisas ofta som separata enheter som kopplas 
samman av ekosystemtjänster eller markanvändning (Setten et al. 2012). 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som samlar det som naturen ger för människans 
överlevnad och välfärd (Världsnaturfonden WWF 2012). Dessa är försörjande i form 
av till exempel mat, vatten, trä och bränsle. De är reglerande vad gäller till exempel 
klimat, översvämningar, sjukdomar och vattenhygien. Ekosystemtjänster är också 
kulturella i den meningen att de till exempel har estetiska och spirituella värden samt 
att de är värdefulla vad gäller utbildning och friluftsliv (Millennium Ecosystem 
Assessment 2005). Nyttan av mark och vatten i människans perspektiv handlar i hög 
grad om att bevara och garantera naturens betydelse för rekreation. Ur 
rekreationssynpunkt ska landskapets ekologiska och sociala aspekter samverka. Det 
finns därför ett behov att på ett hållbart sätt bruka naturens system som resurs när 
människan konkurrerar om den (Nyström & Tonell 2012). Hobbs et al. (2006) påstår 
att eftersom ekosystemen påverkas av människan och vice versa gäller det också att 
guida denna påverkan till en positiv utveckling. Dock ska inte för stora ansträngningar 
i tid och pengar läggas på att återskapa landskap till ”naturliga” system eftersom det 
kan vara bortkastat. Bättre är det att bevara de ställen som i dagsläget är mindre 
påverkade. De mer påverkade ställena och systemen bör vi snarare acceptera för vad 
de är och i dessa ta del av de fördelar som finns. Istället ökar och uppdateras skyddade 
områden för friluftsliv, enligt Naturvårdsverket (2015). Idag har hälften av de 
skyddade områdena friluftsliv i sitt syfte och förvaltningen av nationalparker gör de 
attraktiva och uppskattade av besökarna.  
Beroende på hur vi påverkar ekosystemet har vi i framtiden att vänta en stor utmaning 
gällande förändringar i naturlandskapet. Enligt Foley et al. (2005) möter vi 
utmaningar med att tillgodose mänskliga behov och behålla biosfärens kapacitet i det 
långa loppet. Därför bör miljöarbetet utvecklas samtidigt som sociala och ekonomiska 
fördelar erhålls samt att närmare samarbete mellan aktörer krävs vilket ger bred 
kunskap. Setten et al. (2012) betonar vikten av att natur och samhälle inte får ses som 
två separata världar.  Hanteringen av den fysiska miljön bör ses som ett 
multidimensionellt ramverk där sociala värden erkänns. Vidare menar de att det är 
viktigt att skapa plattformar för att förbättra kommunikationen mellan dessa olika 
diskurser för att få ökad kunskap om hanteringen av landskap. Cole (2004) är inne på 
samma spår vad gäller friluftslivet och trycker på behovet att ytterligare integrera 
social och ekologisk forskning gällande inverkan på landskapet. Enligt Torsten 
Hägerstrand (2001) tar sig miljömässig påverkan ofta i storskaliga uttryck och då 
faller det lätt att ansvaret tas av storskaliga organ som till exempel FN. Hägerstrand 
anser att dessa organ är alldeles för endimensionella och att verkligheten är för 
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komplex, så därför borde makro- och mikroaspekter sammankopplas. Då kan av-
ståndet mellan vetenskap och åtgärder minska och på så vis blottas också sociala 
aspekter av landskapet. Ett landskap kan uppfattas som mänskligt präglade inslag för 
att passa sociala och ekonomiska förhållanden. Förändringen i landskapet sker över 
allt större skala och får större rumslig spridning. Setten et al. (2012) trycker på 
betydelsen av dialog mellan forskningsområden för att bättre förstå dynamiken mellan 
människa och natur med tanke på ekonomins negativa konsekvenser på landskapets 
ekosystemtjänster. Men trots de negativa konsekvenserna på landskapet tycks ändå 
marknadsmetaforer vara nödvändiga för att på något sätt väcka allmänheten som 
verkar i en global ekonomi. Emmelin et al. (2010) menar att för ett hållbart landskap 
kan friluftsliv ses som både mål och medel. Dels kan friluftsliv hjälpa till att få öka 
förståelsen och kunskapen för den ekologiska hållbarheten samtidigt som friluftslivet 
ses som en viktig del av den sociala välfärden och den ekonomiska betydelsen för 
naturturism. 

2.5	Planering	mot	konflikter	inom	friluftsliv	
I takt med att samhället diversifieras, nya kulturella grupper ökar, specialisering inom 
friluftsliv ökar samt ökad befolkningstäthet och ökat tryck på naturresurser bedöms 
det följa en ökad risk för konflikter inom friluftsliv (Emmelin et al. 2005). När risken 
för konflikter ökar så ökar också behovet att planera efter den (Ahlström 2005). 
Konflikter inom friluftslivet kan, enligt Miljödepartementet (2010), uttrycka sig 
mellan aktiviteter, inom aktiviteter, med eller mellan förvaltningar, samt med eller 
mellan andra markbrukande aktörer. Sådana intressekonflikter går ofta att planera för 
att förebygga. En rumslig eller tidsmässig separering (zonering), att skilja aktiviteter 
åt, kan vara en effektiv metod att hantera konflikter, till exempel i översiktsplaner. 
Enligt Naturvårdsverket (2015) saknas dock zonering som planeringsverktyg för 
friluftsliv vilket gör att metoden inte tillämpas metodiskt av län och kommuner. Enligt 
Emmelin et al. (2010) kan information och utbildning vara effektiva i förebyggande 
syfte för att minska oönskade beteenden och öka förståelsen för andra gruppers 
beteenden. Inom friluftsliv är det också viktigt med samverkan för att förebygga 
intressekonflikter mellan markägare och företag som vill bruka annans mark för 
organiserad verksamhet (Miljödepartementet 2010). 

Infrastruktur för friluftsliv kan innebära en för kraftig exploatering av naturen för 
friluftsliv vilket, enligt Wahlström (1977), i längden kan vara negativt för vistelse i 
naturområden då naturrekreation är beroende av attraktiva landskap. Alltså finns en 
risk att den sociala aspekten inom naturvård kan motverka sitt eget syfte.  Där spelar 
den fysiska planeringen en stor roll eftersom det kan uppstå konflikter mellan den 
ökade tillgängligheten till naturområden och områdens gamla naturskyddande syften 
(Emmelin et al. 2010). För att lättare nå en hållbar förvaltning av resurser och för att 
hantera de situationer som kan uppstå mellan olika intressekonflikter, vid till exempel 
exploatering av natur vid en friluftsanläggning, kan brukare av landskapet delas in i 
purismskalan. I skalan, som mäter friluftsutövares attityder, ryms ett spektrum i vad 
människor har för inställning till vildmarksupplevelse och kulturpåverkade områden. 
De som föredrar vildmark kallas ”purister” medan de som föredrar motsatsen, vilket 
innefattar service, anläggningar med mera, kallas för ”urbanister” (Emmelin et al. 
2010).  

Ett annat sätt att fånga människors förhållande till friluftsliv är vad Sandell (2016) 
presenterar som en ekostrategisk begreppsram. Den innefattar synen och 
användningen av landskapet för att illustrera skärningspunkter, konflikter och 
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potentiell samverkan mellan landskapets verksamheter. En landskapsrelation 
innehåller alltid en kombination av ekostrategier. Det innebär att en person utövar en 
aktivitet i landskapet där personen antingen använder/förändrar landskapet eller 
bevarar/skyddar den. I begreppsramen beskrivs fyra ekostrategier där människan tar 
del av landskapet som mer eller mindre påverkas beroende på aktivitet. En strategi 
handlar om att bevara/skydda ett landskap, alltså att landskapet ska konserveras, att 
det blir som ett museum för extern konsumtion. Exempel på viktiga former av 
områdesskydd är nationalparker som beslutas av riksdagen, naturreservat och kultur-
reservat som beslutas av länsstyrelserna, i enstaka fall av kommunerna 
(Nationalencyklopedin 2017b). Människan i det landskapet ska ha begränsad påverkan 
på den fysiska miljön. En annan ekostrategi är enligt Sandell (2016) att nytta/förändra 
landskapet, alltså att se naturen som något som formas för mänskliga aktiviteter. Den 
fysiska miljön kan fabriceras genom till exempel en anläggning för utförsåkning. En 
tredje strategi utgår från vissa funktioner, värden och aktiviteter i landskapet, alltså ett 
anpassat utnyttjande av den fysiska miljön. Där kan landskap med sin specifika 
identitet användas som rekreation genom till exempel fiske eller grillning. Den fjärde 
och sista strategin utgår från ett visst landskap med dess existerande natur- och 
kulturlandskap. Det kan vara att inom naturturism vandra i naturen, åka längdskidor 
eller fågelskåda så att landskapet kan ses som en plats ägnad åt att betrakta. Dessa 
aktiviteter står utanför konsumtion av den fysiska miljön. Till skillnad från en 
konserveringsstrategi så är människan ofta mer integrerad till det här landskapet 
(Emmelin et al. 2010; Sandell 2016).  

2.6	Naturturism	och	regional	utveckling	
Turism är en av de aktiviteter som både omvandlar och bevarar landskapet. 
Naturturism är även en väldigt inflytelserik aktör i det rurala landskapet (Sandell 
2016). Naturturism är ett brett och mångfacetterat begrepp och är en typ av turism 
som har fokus på eller bevarande av naturmiljön (till exempel fågelskådning 
respektive ekoturism). Den är en betydande del av den globala turistindustrin och den 
växer fortare än många typer av turism. Naturturism är därmed en väldigt inflytelserik 
aktör i det rurala landskapet (Emmelin et al. 2010). Hall och Page (2014) menar att 
det inte finns någon betydande skillnad på att forska om turismens påverkan på miljön 
och att forska om friluftslivets påverkan. Fotavtrycken är i princip detsamma mellan 
friluftslivutövare och turister. Så på samma sätt som skydd av natur- och 
kulturresurser sker för friluftsliv, så är naturturismen av stor betydelse för hållbar 
utveckling av en plats. 

Enligt Miljödepartementet (2010) är ett av Sveriges turistpolitiska mål en långsiktig 
konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. 
Natur-, kultur- och ekoturismen ökar ständigt globalt och syftet med ekoturism är att 
ta hänsyn till lokala miljöer och befolkningar för att få en hållbar turismutveckling. 
Ekologiska och ekonomiska aspekter ska samtidigt visas hänsyn. Tillväxtverket 
(2016) har som mål att utveckla hållbara turistdestinationer i Sverige. Med det ska 
innovationsförmåga, hållbarhet, kvalité och konkurrenskraft öka genom insatser mot 
företag. Besöksnäringen är en näring som inkluderar flera än en aktör. Därmed krävs 
det samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Då besöksnäringen berör 
flera samhällsområden behövs detta tas hänsyn till i kommunala översiktsplaner och 
regionala utvecklingsstrategier för att skapa förutsättningar för näringens tillväxt på 
ett hållbart vis (Tillväxtverket 2016). Enligt den sjätte av riksdagens friluftsmål bör 
Natur- och kulturturism uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksam-
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heter inom besöksnäringen. Upplevelserna ska även kännetecknas av hållbarhet, 
kvalité, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet (Naturvårdsverket 2015). 

Kustområden, sjöar och vattendrag har mycket stor betydelse när det kommer till 
friluftsliv och turism. Strandskyddet är ett verktyg i syfte att värna allmänhetens 
tillgång till strandnära områden för friluftsliv och rekreation samt att bevara livs-
villkor för djur och växter (Miljödepartementet 2010). Kommunerna kan dock söka 
dispens på strandskyddet för att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
syfte att utveckla landsbygden (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2010). 
Naturturismen bidrar till en breddning av näringslivet på landsbygden och därmed 
regional tillväxt (Naturvårdsverket 2016c). Studier av friluftslivets betydelse visar 
också hur den naturbaserade turismen ger både vinnare och förlorare i geografin 
eftersom en del inte får ta del av näringen då inte alla platser har samma 
förutsättningar att utveckla framgångsrik naturturism (Fredman et al. 2014). Det är 
också av stor betydelse vad som händer med pengarna i det ekonomiska systemet 
efter det att turisten spenderat dem. För att pengarna ska kunna stanna lokalt och bidra 
till regional utveckling är det viktigt att turistföretagen anställer lokalbefolkning och 
konsumerar lokala råvaror och tjänster. Lokalsamhället är inte bara viktigt ur ett 
ekonomiskt perspektiv utan också ur ett socialt, kulturellt och ekologiskt (Emmelin et 
al. 2010). 
Enligt Almstedt (1998) ses friluftslivet ofta som en icke-kommersiell aktivitet som är 
underordnat andra ekonomiska aktiviteter. Det är bland annat i sin kommersiella roll 
genom naturturism som friluftslivet får ställning i den kommunala fysiska 
planeringen. Ekoturismen används i internationell marknadsföring och med de goda 
möjligheterna som finns till vistelse i natur blir friluftsliv ofta en del i ”varumärket” 
Sverige (Fredman et al. 2014). Turismen är beroende av och påverkar sin omgivning 
antingen positivt genom att till exempel skapa arbetstillfällen eller negativt genom att 
till exempel orsaka trängsel och föroreningar. En hållbar turism bör vara långsiktigt 
lönsam, mer småskalig som tar hänsyn till sin omgivning samt ett medel för att 
åstadkomma social och ekonomisk hållbar utveckling i samhället (Emmelin et al. 
2010). De attraktiva natur- och kulturområden som finns i Sverige är en grund-
förutsättning för naturturismen. Därför anser (Miljödepartementet 2010) att det är av 
stor vikt att fortsätta underlätta och stimulera för ökad naturturism samtidigt som 
natur- och kulturvärden bevaras. 

2.7	Tillgång	till	friluftsliv	
Ett av målen är att säkra tillgång till natur för friluftslivet. Där har samhällsplanering 
en stor roll att öka hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap (Naturvårdsverket 2015). För kommuner är det viktigt att planera för 
tillgången till grönområden. Miljöanpassning, genom till exempel ekosystemtjänster 
och grön infrastruktur, har idag större utrymme i planeringen än tidigare. För invånare 
är det viktigt med grönområden i tätortsmiljö ur både ekologisk och rekreativ 
synpunkt (Nyström & Tonell 2012). Naturvårdsplaneringens främsta syfte är att 
skydda naturområden (Emmelin et al. 2010) och i längden kan områden som syftar till 
att skydda natur- och kulturvärden fortfarande ha stor betydelse för friluftsliv. 
Skyddsområden kan också bildas med syfte att direkt tillgodose behovet av områden 
för friluftsliv, men det sker inte i samma utsträckning (Miljödepartementet 2010). 
Naturvårdsverkets bedömning är att möjligheterna för, tillgängligheten till och arbetet 
med friluftsliv ökar och förbättras generellt. Dock behöver de insatser som görs idag 
upprätthållas för fortsatt framgång (Naturvårdsverket 2015).  
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För att värna friluftslivet och säkra tillgången till områden för friluftsliv finns 
exempelvis riksintressen och strandskydd som ger kommunerna aktuella underlag till 
sin samhällsplanering (Emmelin et al. 2010; Naturvårdsverket 2017c). Syftet med 
riksintressen för friluftsliv är att skydda områden mot åtgärder som kan skada 
friluftslivets värden eller möjligheter att utöva friluftsaktiviteter (Naturvårdsverket 
2005). Om ett område som är av riksintresse för friluftsliv finns i en kommun så ska 
detta enligt 3 kap. 4 § av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anges i kommunens 
översiktsplan samt att planen ska redovisa hur den tagit hänsyn till riksintresset. 
Riksintressen fungerar som ett planeringsverktyg för att påminna kommunerna om 
vilka värden som finns i den egna kommunen. Problemet med att det finns svårigheter 
att göra den kommunala översiktsplaneringen till ”levande dokument” gör att många 
detaljplaner förbigår riksintressena helt och hållet (Naturvårdsverket 2016c). Det 
innebär att riksintresse inte fungerar som ett direkt exploateringsskydd utan skärper 
snarare kraven på gott planeringsunderlag som ger tyngd åt natur och friluftsliv i 
avvägningsbeslut (Emmelin et al. 2010). Almstedt (1998) menar att kommunerna har 
tolkat om riksintressebegreppet efter lokala ekonomiska intressen vilket kan ha 
försvagat friluftslivets ställning i planeringen. Ett annat verktyg för att säkerställa 
mark för friluftsliv är strandskyddet, genom att öka tillgänglighet till allemansrättslig 
mark genom tydliga restriktioner (Emmelin et al. 2010).  

2.7.1	Allemansrättens	framtid	
Allemansrätten är av stor betydelse när det gäller människors möjlighet att utöva 
friluftsliv och andra utomhusaktiviteter (Fredman et al. 2014). I riksdagens mål om 
allemansrätten är det uttryckt att allemansrätten ska värnas och att god kunskap om 
den ska nå allmänhet, markägare, föreningar och företag (Naturvårdsverket 2015). 
Allemansrätten är enligt, (Miljödepartementet 2010), en grund för friluftslivet. Den 
kan kort beskrivas som den fria rätten för var och en att färdas över, och tillfälligt 
uppehålla sig, på annans fastighet. I 7 kap. 1 § av miljöbalken (SFS 1998:808) är det 
uttryckt att de som utnyttjar allemansrätten eller vistas i naturen ska visa hänsyn och 
varsamhet under vistelsen i naturområdet.  

Fredman et al. (2014) samt Sandell och Svenning (2011) konstaterar att 
allemansrätten har en stark ställning hos befolkningen i det svenska samhället. 
Emmelin et al. (2010) menar dock att den har en svag ställning i lagarna då den i 
huvudsak nämns som begrepp utan vidare definitioner. Sandell och Svenning (2011) 
menar att allemansrättens framtid handlar om i vilken utsträckning det offentliga 
behandlar ämnet inom exempelvis lagstiftning, utbildning, folkhälsa och samhälls-
planering. Det är också viktigt hur andra aktörer som markägare och entreprenörer 
uppfattar allemansrätten och friluftsliv. För att allemansrätten ska kunna bevaras 
måste alla aktörer på alla nivåer reflektera över, precisera och slå vakt om de värden 
som ska leva vidare. Miljödepartementet (2010) poängterar att om friluftslivet ska ha 
fortsatt stark ställning hos den svenska befolkningen är det viktigt att den brukas 
hänsynsfullt och hållbart. Där har kommunerna ett ansvar att skapa bättre förut-
sättningar för allemansrätten och friluftslivet.  
Eftersom den kommunala fysiska planeringen, enligt Fredman et al. (2014), är ett 
begränsat verktyg att skydda och gynna friluftslivet finns det ett behov att diskutera 
och reflektera över allemansrättens framtid och behovet av att kvalitetssäkra 
planeringen för friluftsliv. Sandell och Svenning (2011) menar att en av 
allemansrättens styrkor är att den tillgängliggör i princip allt landskap. På så sätt 
undviks trängseleffekter och kanaliseringsbehov som uppstår när friluftsliv och 
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rekreation hänvisas till specifika områden. Allemansrätten tillåter också allmänheten 
att själv ta ställning till vilken typ av friluftsliv som utövas istället för att specifika 
rekreationsområden ska vara anpassade till specifika aktiviteter. Desto mer 
aktivitetsuppdelat ett landskap är, ju mindre allemansrättsliga områden finns då 
tillgängliga. Och ju mer aktivitetsorienterat bruk dominerar, ju mindre relevant blir 
allemansrätten som redskap för allmänhetens friluftsliv. 

Alla ska enligt allemansrätten ha tillgång till naturen enligt 2 kap. 18 § av kungörelse 
(SFS 1974:152) om beslutad ny regeringsform. Men det finns lagar som reglerar 
vistelser i natur- och kulturlandskap. Dessa lagar innefattar bland annat ekonomiska 
intressen, hemfrid, terrängkörning och naturskydd (Miljödepartementet 2010). Ett 
aktuellt exempel som visar hur allemansrätten kan påverkas av samhällsutveckling är 
huruvida det ska vara möjligt att ta betalt för tillträde till preparerade skidspår eller 
om den formen av brukande ska ses som en del av allemansrätten. Svårigheten här att 
dra en gräns mellan vad som anses vara en anläggning och inte. Att följa någons spår i 
skogen ses traditionellt inte som det fast någon ändå lagt möda på dra spåret. En 
byggd skidtunnel däremot ses ganska självklart som en anläggning och det är därför 
inget konstigt att ta ut avgift (Sandell & Svenning 2011). Ett annat exempel är 
kunskap om allemansrätten. En växande grupp av svenska invånare är människor med 
ursprung ur ett annat land. För den gruppen kan den svenska naturen vara svår-
tillgänglig eller obekant. Här finns ett behov av insatser för att alla svenska invånare 
ska ha en grundkunskap om allemansrätten (Miljödepartementet 2010). 

2.7.2	Olika	gruppers	tillgänglighet	
Riksdagen har bland annat som mål inom friluftslivet att möjligheten att vistas i och 
njuta av natur- och kulturlandskapet ska vara stor och att människors olika behov ska 
vara tillgodosedda (Naturvårdsverket 2015). Allemansrätten är bara en utav många 
förutsättningar för ökad tillgänglighet till naturområden för friluftsliv. Den kan vara 
en förutsättning för landskapets tillgänglighet som kan sägas vara själva grundbulten 
vad gäller planering och förvaltning för friluftsliv. Att grupper med olika behov inom 
friluftsliv får sina intressen och önskemål bemötta är fundamentalt för tillgänglighet 
och huruvida ett landskap är tillgängligt beror på vilket perspektiv som det utgås från. 
Det kan röra sig om sociala, mentala, ekonomiska, juridiska och fysiska grunder 
(Emmelin et al. 2010).  
Enligt Miljödepartementet (2010), innebär fysiskt tillgänglighet att det ska vara 
underlättat att ta sig till samt vistas i ett område. Det kan innebära att det inom och till 
naturområden ska finnas gång- och cykelvägar, anslutande kollektivtrafik, 
parkeringar, vandringsleder, toaletter, rastplatser, kartor och skyltning. Vidare kan 
information användas för att locka folk till ett naturområde. Det kan handla om 
användarvänliga webbportaler om skyddad natur från olika myndigheter där 
information och kunskap delges som kan vara nödvändigt för att kunna bedriva 
friluftsliv. 
Det finns ett behov av att uppmärksamma människors olika förutsättningar och 
förmågor. Att skapa tillgänglighet genom förbättrad infrastruktur är framför allt 
kommunens ansvar, enligt Miljödepartementet (2010). Den svenska naturen kan för 
många vara svårtillgänglig och det här gäller inte minst för funktionsvarierade. 
Människor med nedsatt fysisk funktion riskerar därmed bli utestängda från 
möjligheten att öka livskvalitén (Hall & Page 2014). Tillgängligheten för funktions-
varierade till områden för exempelvis fysisk aktivitet är redan låg 
(Miljödepartementet 2010). Men det kan också handla om att kommuner bör beakta 
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andra hinder utifrån till exempel ett trygghetsperspektiv. Hall och Page (2104) menar 
att lokala planerare inom friluftsliv i större utsträckning måste vara uppdaterade vad 
gäller förändringar i samhället för att uppnå jämlikhet. Vad som gör att de sociala 
aspekterna är representerade i mindre utsträckning kan bero på att markanvändnings-
planeringen i huvudsak är förlagda på tekniska förvaltningar, att tekniska och 
naturvetenskapliga förhållningssätt gynnas, sociala aspekter inte inkluderas i yrkes-
utbildningarna, socialtjänsten inte har vana att hantera fysisk planering eller att män 
dominerar planeringen vilket kan innebära att ställningstaganden i huvudsak är 
tekniska och ekonomiska (Nyström & Tonell 2012).  
Enligt (Fredman et al. 2014) skiljer sig friluftsutövandet mellan olika grupper i 
samhället utifrån bland annat kön, ålder, bostadsort, familjesituation, utbildning och 
inkomst. Emmelin et al. (2005) anser att kunskap om hinder för olika grupper blir 
speciellt viktigt då friluftslivet med samhället går i en riktning mot ökad 
specialisering och genom att olika kulturer och subkulturer ökar i form av exempelvis 
invandring, ökade klassklyftor och urbanisering etc. Det är angeläget att identifiera 
hinder utifrån olika faktorer som genus och funktionsvariation. Rasmussen (2015) 
menar att om nu till exempel grönområden i och runt tätorter värderas alltmer bör 
också underlaget ur sociologiskt perspektiv för planering av dem vara betydligt mer 
utförlig om tillgängligheten ska kunna öka för alla. För att öka tillgängligheten för 
alla grupper i ett samhälle anser Emmelin et al. (2005), liksom Rasmussen (2015), att 
det är nödvändigt att uppmärksamma icke-besökare i områden för friluftsliv. 
Rasmussen (2015) menar att det kanske är viktigare att förstå varför folk inte vistas i 
ett område än varför de vistas där när det kommer till tillgänglighet för allmänheten. 

2.8	Friluftsliv	och	tätortsnära	natur	
Den ökade urbaniseringen leder enligt Emmelin et al. (2010) till ett större behov av 
kunskap om friluftsliv i tätortsnära natur. Forskningen är idag begränsad och ofta 
används generella antaganden. Mer kunskap om tätortsnära natur och friluftsliv är 
viktigt bland annat för tillgänglighet. Befolkningen ska, enligt Naturvårdsverket 
(2015), ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, 
natur- och kulturmiljövärden. Detta står också uttryckt i riksdagens friluftsmål. Alltså 
ska naturen innehålla hög biologisk diversitet orörd av människor samtidigt som 
tillgängligheten ska vara hög. Därpå ska skogen vara anpassad efter människors olika 
önskningar och aktivitetsutövningar. Den ökade medvetenheten om skyddade skogar 
och ökade krav på tillgängliga skogar för rekreation i och nära urbana områden ställer 
krav på planerare och beslutsfattare att designa attraktiva urbana områden att bo i 
(Olsson 2014).  
I Sverige finns stor tillgång till skog och i dessa skogar menar Miljödepartementet 
(2010) att sociala värden värderas högt av en bred allmänhet. Kommunerna har 
särskilt viktig roll i fråga om sociala värden i tätortsnära skogar i den fysiska 
planeringen, men också att andra friluftsområden uppmärksammas. På grund av det 
höga exploateringstrycket på naturen som urbaniseringen ger finns ett stort behov av 
en strategisk planering och säkerställande av tätortsnära natur. Det är framför allt 
angeläget att kommunerna i sin översiktsplanering tar ansvar för den långsiktiga 
tillgången till naturområden i alla tätorter. Med tanke på det faktum att den absoluta 
majoriteten av Sveriges befolkning idag bor i tätorter, kombinerat med att den 
absoluta majoriteten av friluftsutövandet sker inom tio kilometer från hemmet är den 
tätortsnära naturen väldigt viktig för vardaglig rekreation och friluftsliv 
(Naturvårdsverket 2015; Miljödepartementet 2010). Olsson (2014) menar att det står 
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klart att tillgänglighet till natur för friluftsliv är av stor betydelse för människan 
eftersom det är viktigt för psykiskt och fysiskt välmående att regelbundet kunna 
besöka skog och natur. 

2.8.1	Att	ha	naturen	nära	ger	god	hälsa	
Friluftsliv är en av de viktiga faktorer som finns för att förbättra folkhälsan. Det gäller 
fysisk aktivitet likväl som avkoppling (Miljödepartementet 2010). Det är ofta just 
hälsa som motiverar människor till att utöva friluftsliv och rekreation i naturområden 
eftersom att det är en viktig faktor för människans välmående. Det finns flera studier 
som visar att människor i alla åldrar uppvisar bättre hälsa och koncentrationsförmåga 
efter vistelse i naturmiljöer (Emmelin et al. 2010).  Det finns massor av hälsofördelar 
att vistas i naturområden, som till exempel avsaknad av utsläpp, urbana värmeöar och 
buller (ten Brink et al. 2016). Det ger dessutom samhällsekonomiska fördelar. 
Friluftsliv kan vara sjukdomsförebyggande och därmed av ekonomiskt intresse att 
satsa på. Psykisk och social stimulans kan spara pengar på slutenvård, öppenvård och 
mediciner (Miljödepartementet 2010). I Europa står förebyggande åtgärder bara för 2-
3 % av den totala sjukvården och det finns ett behov av att öka den. På EU-nivå 
önskas det att på lokal nivå locka fram invånares intressen genom att arbeta fram 
strategier, planer och investeringar som inkluderar hälsa och den breda nyttan som 
naturen ger (ten Brink et al. 2016).   

Riksdagen vill i ett av sina friluftsmål skapa goda förutsättningar för att människor 
kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet (Naturvårdsverket 
2015). Tillgängligheten är dock något som borde öka hos samtliga grupper av 
befolkningen. Till exempel är trygghet, säkerhet och tillgänglighet nyckelfaktorer som 
i hög grad påverkar den fysiska aktiviteten bland äldre (Miljödepartementet 2010). 
Det är också konstaterat att svenska ungdomar ägnar allt mindre tid åt utevistelser 
vilket kan orsaka koncentrationssvårigheter, minskad mental ork och infektions-
relaterade åkommor (Lundvall 2011). Det allt vanligare stillasittandet ökar risken för 
att kroniska sjukdomar kan öka i framtiden (Miljödepartementet 2010). Det finns 
långsiktiga positiva effekter på individens hälsa genom utbyte av positiva 
naturupplevelser under barndomen. Både ger det positiv effekt via det immunologiska 
systemet men det ger också troligtvis en större chans till en sundare livsstil med 
mycket utevistelse i framtiden (Mårtensson et al. 2011). 
Det finns många faktorer som gör att barns möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde 
har begränsats. Dels fungerar en ökad biltrafik som barriär samt att det finns ett 
växande avstånd till utbud och olika målpunkter. Här krävs ett helhetsperspektiv inom 
samhällsplaneringen. Det krävs en säker och trygg miljö som stödjer barns intressen 
och vardagsaktiviteter. Barn tar sig i mindre utsträckning till skolan på egen hand, 
förskole- och skolgårdar samt lekplatser behöver rustas upp för att skapa 
förutsättningar för fysisk aktivitet (Miljödepartementet 2010).   

2.9	Friluftsliv	i	skolan	
För att få öka hälsa genom utevistelse behöver skolan stötta och stimulera elever till 
friluftsliv nu och i ett långsiktigt perspektiv (Lundvall 2011). Förskola och skola 
utgöra viktiga plattformar för att locka till friluftsliv och naturupplevelser för att 
eleverna ska få goda vanor i framtiden (Miljödepartementet 2010). Ett positivt 
förhållningssätt till vardaglig fysisk aktivitet har goda förutsättningar att finnas kvar 
senare i livet. I grundskolan finns ett mål där eleverna ska känna till förutsättningarna 
för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang och sambandet 
mellan natur och hälsa. Ända upp till gymnasienivå ska skolor under ämnet idrott och 
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hälsa sträva efter att eleven fördjupar sina kunskaper om bland annat friluftsliv 
(Miljödepartementet 2010). Men trots att skolans styrdokument innehåller friluftsliv 
till en viss grad inom idrott och hälsa genom att vara en central del och ha stort 
kunskapskrav i lärarutbildningar så förekommer friluftsliv i liten utsträckning 
(Lundvall 2011). Vidare har friluftslivet stått utanför den akademiska utbildningen. 
Den har snarare innefattats inom folkhögskolors och frivilligorganisationernas ram 
(Fredman et al. 2014). Insatser för att främja friluftslivet i skolan riktas först och 
främst till skolledare och lärare. Kunskaper i utomhuspedagogik kan öka lärarnas 
förutsättningar att skapa en djupare förståelse för natur och öka intresset för friluftsliv 
(Miljödepartementet 2010). Riksdagen har som mål att barn och elever bör ges goda 
möjligheter att vistas utomhus och få ta del av friluftslivsrelaterade aktiviteter i större 
utsträckning än idag (Naturvårdsverket 2015). 

I översiktsplanen kan kommunen redovisa utbyggnad av skola och göra 
ställningstaganden som bland annat gäller tillgång till grönområden (Boverket 2015b). 
Miljödepartementet (2010) menar att vissa skolor inriktar sig mot utomhuspedagogik 
och utevistelse. Målet med den pedagogiken är att ge bättre kunskap om naturen och 
förståelse för sambanden i den. Av Sveriges kommuner är det år 2016 52 % som 
anger att de har säkerställda skolskogar utpekade i detaljplan, översiktsplan eller 
genom avtal med markägare. Från år 2010 har det ökat med 11 procentenheter (Natur-
vårdsverket 2016b). I naturskolor använder läraren utemiljön och naturen som bas i 
undervisningen. Skolor som ligger nära naturskolor erbjuds använda dessa några 
dagar per termin. Elevernas egna sinnesintryck och upplevelser är grunden till ett 
aktivt lärande om naturen och miljöfrågor. Samtidigt ökar den fysiska aktiviteten hos 
eleven (Miljödepartementet 2010). 

Enligt Sandberg (2012) är närheten från skolor av betydelse för regelbundna besök till 
naturområden, eftersom spontana och korta turer kräver mindre planering. Och genom 
att få daglig kontakt med natur får barnen, utöver bättre hälsa, en större förståelse för 
natur och miljö (Miljödepartementet 2010). Det finns tydliga kopplingar mellan 
friluftsliv och miljöengagemang, men de är inte enkla att förklara. Miljöengagemang 
kan tänkas stimulera till vistelse i naturen, medan det motsatta inte är lika självklart. 
Det är svårt att påvisa effekterna som friluftsliv och natur har på människans 
miljöengagemang (Emmelin et al. 2010). 
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3.	Kunskapsöversikt	

3.1	Introduktion	
I följande kapitel följer en sammanställning av tidigare studier vad gäller friluftsliv 
kopplat till översiktsplaner. Främst innefattar kapitlet en avhandling av Lena 
Petersson Forsberg (2012) som behandlar friluftsliv och naturturism i kommunal 
fysisk planering. En tidigare landsomfattande enkät från Petersson Forsberg ingår 
även i kapitlet samt andra mindre studier.  

3.2	Friluftsliv	och	naturturism	i	kommunal	fysisk	planering	
Syftet med Petersson Forsbergs (2012) avhandling är delvis att analysera friluftslivet i 
bland annat strategiska planeringsdokument, fördjupningar av översiktliga planer och 
grönplaner tillhörande 11 kommuner. I analysen av plandokumenten som främst 
består av översiktsplaner beskriver Petersson Forsberg vad som nämns rörande 
friluftsliv i vilken del av planen. Alltså om friluftslivet nuvarande tillstånd beskrivs, 
om genom en analys beskriva friluftslivets behov och förutsättningar eller om 
intresseavvägning görs mellan friluftsliv gentemot andra intressen. Under våren 2008 
har en webbaserad enkät skickats ut till samtliga Sveriges 290 kommuner genom 
forskningsprojektet Fysisk planering för friluftsliv, i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) (Petersson Forsberg 2009). Denna enkät utgör 
dessutom en del av Petersson Forsbergs avhandling och finns presenterad i en 
fristående rapport. I enkäten tillfrågades planeringstjänstemän om friluftsliv och 
naturturism i kommunal planering och där ingår material om kommunernas 
översiktsplanering inom friluftsliv. 

3.2.1	Spridning	av	friluftsliv	i	översiktsplaner	
Oftast finns redan en stor andel material angående friluftslivet hos kommunerna, men 
informationen är ofta utspridd i olika dokument och gör det därmed svårt att 
överblicka (Petersson Forsberg 2015). I samtliga analyserade planer i Petersson 
Forsbergs (2012) avhandling beskrivs på något sätt hur friluftsliv ska beaktas i 
efterföljande planering och lovgivning. Intentionerna hos kommunerna är dock ofta 
invävt i löpande text istället för tydliga rubriker eller särskilda rutor. Budskapet blir 
då mer anonymt och otydligt. Dessutom sprids friluftsliv och rekreationsvärden på ett 
stort antal olika ställen i plandokumenten. Åhgren (2013) är också inne på avsaknaden 
av samlat och enhetligt planspråk i översiktsplanerna. Likt Petersson Forsberg menar 
Åhgren att språket är spretigt och gör begreppsdefinitioner otydliga, jämfört med till 
exempel detaljplaners färgkodningar, funktionella innehåll eller obligatoriska 
rubriker. Med den utgångspunkten rekommenderar Petersson Forsberg (2012) att 
generella värdeskrivningar, ställningstaganden och riktlinjer för samman till en 
sammanhållen text i det översiktliga dokumentet. Kunskapen om friluftsliv ska utöver 
en sammanhållen text i en översiktsplan också sammanställas i exempelvis en 
friluftsplan för att underlätta en samlad överblick över värden och eventuella 
ställningstaganden för friluftslivets nuvarande och framtida behov. 

3.3	Skillnad	i	ambition	att	planera	för	friluftsliv	
Ambitionsnivån anses variera vad gäller planering för friluftsliv, dels mellan 
kommuner men också planeringsnivåer (Petersson Forsberg 2012). Friluftslivets 
ställning kan därför vara beroende av statens stöd och starka företrädare. I en mätning 
utfört av Naturvårdsverket (2007), som behandlar kommuner och friluftsliv år 2005, 
påstår 71 % av de svarande kommuntjänstemännen att det ofta medverkar ansvariga 
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för friluftsliv/naturvård i den fysiska planeringen.  Kommunala planeringstjänstemän 
för friluftsliv ökar även generellt i landet, menar Petersson Forsberg (2012). Fast även 
om kunskapen ökar så garanterar inte det att friluftslivet genom översiktsplaner 
prioriteras när det kommer till avvägningar mot andra intressen. Vad Petersson 
Forsberg (2012) efterfrågar gäller samband mellan bakgrundsvariabler och orsaker till 
kommunernas varierade ambitionsnivå vad gäller planering för friluftsliv. 

3.3.1	Friluftslivets	aspekter	
Naturvårdsverkets (2016b) rapport om Sveriges friluftskommun pekar på att 96 % av 
de ansvariga för översiktsplanering påstår att det finns områden för friluftsliv och 
rekreation utpekade i den egna översiktsplanen. Cirka hälften av de kommunala 
planerarna i Sverige tar fram särskilda underlag för friluftsliv i översiktsplaneringen. 
91 % av Sveriges kommuner har säkerställda friluftsområden i detaljplan eller i 
kommunalt beslutade naturreservat. Enligt Petersson Forsberg (2009) anger 38 % att 
det i översiktsplanen beskrivs områden värdefulla för friluftsliv där pågående 
markanvändning föreslås bli ändrad till förmån till friluftslivet. 76 % av 
respondenterna i den landsomfattande enkäten påstår att det i översiktsplanen 
redovisas områden intressanta för friluftsliv som inte har någon typ av områdesskydd. 
44 % av respondenterna menar att det på ett årtionde på kommunalt initiativ bildats 
naturreservat i syfte att stärka och skydda friluftslivet. 44 % av respondenterna påstår 
att det sker samarbete över kommungränserna för att skydda områden som är viktiga 
för friluftsliv och naturturism.	
Friluftslivet har ett högt marknadsföringsvärde i kommuner. I den landsomfattande 
enkäten angav 92 % av kommunernas respondenter att möjligheten till friluftsliv och 
naturturism används som argument i kommunens marknadsföring (Petersson Forsberg 
2009). Enligt Petersson Forsberg (2012) nämns naturturism en gång i planerna medan 
kopplingen mellan rekreationsnatur och besöksnäring nämns av några ytterligare. 
Petersson Forsberg uttrycker förvåning över att naturturismen tycks ha svagare 
ställning än friluftsliv i den kommunala fysiska planeringen eftersom att kommunerna 
i sina planer ofta uttrycker intentioner att stimulera näringslivet. Ekonomiska krafter 
är anledningen till varför friluftslivet ofta får ge plats för exploatering när det kommer 
till avvägningar av intressen. Därför är det viktigt att trycka på att friluftsliv är viktigt 
bland allmänhet, från myndigheter och på hög retorisk nivå i kommuners 
policydokument och översiktsplaner.	
Allemansrätten kan delvis vara en förklaring till varför friluftsliv inte 
uppmärksammats i den kommunala planeringens juridiskt bindande beslut i högre 
grad. Det Petersson Forsberg (2012) menar är att allemansrätten kan skapa en falsk 
trygghet då den inte ger skydd utöver strandskyddet. Intresset för friluftsliv minskar i 
regel ju närmre exploateringsbesluten kommer. Avvägningar tenderar att ofta utfalla 
till friluftslivets nackdel. En motivering till detta är att friluftslivet kan ske ”någon 
annanstans” om beslutsfattare menar på att det finns stora grönytor i kommunen.  
6 % av kommunerna i den landsomfattande mätningen angav att de har en friluftsplan 
(Petersson Forsberg 2009). 17 % av kommunerna, i Naturvårdsverkets rapport om 
Sveriges friluftskommun, har en politiskt antagen friluftsplan eller friluftspolicy 
(Naturvårdsverket 2016b).  

3.3.4	Skillnad	i	friluftsliv	och	förklarande	faktorer	
Från en mätning av Naturvårdsverket (2007) hävdas det att det är svårt att kunna dra 
slutsatser i skillnader mellan kommuner vad gäller ansvar för friluftsliv eller ansvar 
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för översiktsplanering. Något de dock kan konstatera är att det i Stockholmsregionens 
kommuner, som i regel är större, oftare medverkar ansvariga för översiktsplaneringen 
än i övriga kommuner i Svealand. Åhgren (2013) hänvisar till Petersson Forsberg 
(2012) och påstår att kommuner med lågt invånarantal har begränsade ekonomiska 
resurser att arbeta med friluftsfrågor. Petersson Forsberg (2012), som i sin tur 
hänvisar till Naturvårdsverket (2007), tycker sig kunna se att det går att dra en 
parallell mellan hur stort befolkningsantalet är samt mängden resurser kommunerna 
väljer att lägga på friluftsfrågor. I mätningen från Naturvårdsverket framgår det att 
kommuner som har lägre invånarantal tenderar att ha färre ansvariga för frilufts-
liv/naturvård i översiktsplaneringsprocessen än de kommunerna med stort 
invånarantal. Vidare anser Åhgren (2013) att det kan vara så att mindre kommuner 
tenderar att inte ha visionära plandokument. I detta fall gäller det en mindre kommun 
som inte definierar begreppet tillgänglighet sin översiktsplan.  
Petersson Forsberg (2012) är också inne på att kommuner med lägre andel grönyta är 
mindre motiverade än andra kommuner att ha en ansvarig tjänsteman för friluftsliv, 
trots att de har större behov av att bevaka friluftslivets intressen. Det finns en tendens 
att kommuner i områden med mindre tillgång till allemansrättslig mark är mer 
offensiva genom att skydda grönytor och grönområden. 

Petersson Forsberg (2012) tolkar det som att det finns en tendens till att friluftsliv och 
rekreation i natur uppmärksammas mer ju yngre ett dokument är. Det spekuleras 
också i att nyare planer tenderar att beakta folkhälsa och sociala faktorer är något som 
kommit att beaktas i högre utsträckning ju senare en plan tillkommit. Åhgren (2013) 
tycks ha en annan slutsats angående detta och menar att aktualiteten i översiktsplanen 
inte tycks ha någon större betydelse för omfattning av friluftsliv.  
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4.	Metod	

4.1	Introduktion	
För att svara på frågeställningarna utgörs uppsatsens empiriska material i huvudsak av 
planeringsdokument. Främst utgörs den av 49 översiktsplaner, alltså en översiktsplan 
för varje kommun i Västra Götalands län. Detta görs för att svara på studiens 
huvudsyfte vilket är att studera friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner. 
Vidare är syftet att studera hur skillnader i beaktning av friluftsliv tas i uttryck i 
kommunernas översiktsplaner och vad som kan förklara skillnaderna. 
I följande kapitel redovisas tillvägagångssätt för insamling och analys av det material 
som ligger som grund för studien. Genom att på ett strukturerat och tydligt vis 
synliggöra den arbetsprocess som följer hela uppsatsen är syftet att ge läsaren en klar 
bild av studien och ökad möjlighet att själv få uppskatta dess validitet. 

4.2	Metodansats	
Metoden är av induktiv ansats. Med det menas att studien utgått från empirin 
(Esaiasson et al. 2007). Empirin bygger på en explorativ studie av översiktsplaner. 
Studien vilar inte på någon hypotes, utan den har sin utgångspunkt i en kartläggning 
av kommunala översiktsplaner. Det empiriska materialet tas fram och analyseras för 
att se om det är möjligt att dra slutsatser eller empiriska generaliseringar, till skillnad 
från deduktiv ansats som utgår från en hypotes med syftet att verifiera eller falsifiera 
den (Gren & Hallin 2003).  
Arbetsmetoden i studien är i huvudsak kvalitativ och har till störst del inneburit 
studier av planeringsdokument. Det material som insamlats kommer främst från 
översiktsplaner samt kvantitativ data, som till exempel befolkningsmängd, i syfte att 
finna mönster hos kommunerna. Analysen av planerna är en kombinerad kvalitativ 
textanalys och kvantitativ innehållsanalys (se figur 1). Det ger en metod som Creswell 
(2003) kallar mixed methods. Enligt Emmelin et al. (2010) innebär kombinerade 
metoder ett bättre resultat och jag ser det som en fördel att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa metoder för att dels se mönster, men också för att identifiera potentiella 
bakomliggande förklaringar till dessa mönster. 

	

Figur	1	beskriver	processen	i	datainsamlingen	från	översiktsplaner	

Vid kvantitativa innehållsanalysen av översiktsplaner läggs det fokus på utrymme och 
frekvenser (Esaisson et al. 2007). Metodmässigt innebär det registrering av intressanta 
innehållskategorier. I detta fall innebär det att samla allt i översiktsplanerna som faller 
in under friluftsmålens olika aspekter samt mäta dess omfattning och förekomst. Först 
tolkas innehållet för att sedan kunna sätta det i rätt kategori där de senare räknas. Till 
exempel ska visst innehåll in under kategorin om allemansrätten. Vid den kvalitativa 
textanalysen har jag gått från utrymme och frekvenser för att istället kunna ta fram 
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kontexten i innehållet. Det kan exempelvis vara att tolka om huruvida en text ingår i 
kategorin om tillgänglighet och genom att lyfta goda exempel från vissa planer. Även 
här är det systematiserat genom att klassificera innehållet i texter. Det handlar om att 
placera tankeinnehållet under en lämplig kategori. När det kommer till exempel 
tillgänglighet står det inte alltid uttryckligen om det planeras för det i 
översiktsplanerna. Genom att planera en vandringsled i ett tätortsnära naturomåde 
gynna tillgängligheten för flera utan att det är ett uttalat syfte. 

4.3	Övergripande	arbetsprocess	
Samtliga kommuners översiktsplaner finns tillgängliga att hämta från respektive 
kommuns hemsida. Vissa planer är mer tillgängliga än andra och vissa planer var 
uppdelade i flera dokument vilket gjorde det mer tidskrävande att samla in från vissa 
kommuner. Det är en tillgänglighetsaspekt kommuner bör tänka på när det kommer 
till att finna information om kommunen. 

Oftast finns redan en stor andel material angående friluftslivet hos kommunerna, men 
den informationen är ofta utspridd i olika dokument och gör det därmed svårt att 
överblicka (Petersson Forsberg 2015). Åhgren (2013) är också inne på avsaknaden av 
samlat och enhetligt planspråk i översiktsplanerna. Likt Petersson Forsberg menar 
Åhgren att språket är spretigt och gör begreppsdefinitioner otydliga, jämfört med till 
exempel detaljplaners färgkodningar, funktionella innehåll eller obligatoriska 
rubriker. Samtliga planer kollade jag igenom från början till slut. Eftersom ämnet 
friluftsliv ofta är spritt i dokumenten och eftersom allt som berör friluftsliv är av 
intresse fanns det ingen möjlighet för mig att sortera ut kapitel och stycken som på 
förhand kunde vara relevanta. Det var väldigt kostsamt tidsmässigt och de 
sammanlagt cirka 8000 sidor översiktsplaner tog ungefär två och en halv månad att gå 
igenom och systematisera. Det tog ytterligare några veckor att sammanställa 
materialet som skulle delas in både kommunvis och målvis samt läsa ytterligare 
plandokument som på något sätt behandlar friluftsliv. 

Det kvantitativa, som presenterar hur frekvent friluftsliv behandlas i planerna, varvas 
med en kvalitativ sammanställning av vad översiktsplanerna säger och hur 
kommunerna pratar om friluftsliv. Den kvalitativa sammanställningen beskriver 
generellt hur alla översiktsplaner tillsammans behandlar enskilda aspekter. Under 
varje aspekt lyfts även goda exempel från kommuner vars översiktsplan utmärkt sig. 
De planer som tas upp som exempel har beaktat aspekter som ryms under ett eller 
flera mål och har mer ingående beaktat friluftsliv utifrån just den aspekt som målet 
behandlar. 

För att få en mer övergripande bild av kommunalt planeringsarbete vad gäller frilufts-
liv har jag även studerat andra planerings- och strategidokument som på något sätt 
kan innefatta friluftsliv.  

4.3.1	Kvantifiering	av	friluftslivet 
Själva tillvägagångssättet har, med utgångspunkt i aspekterna som innefattas de tio 
friluftsmålen, inneburit en analys av planeringsdokument. Beroende på hur mycket 
och ingående en översiktsplan berör aspekter under de olika friluftsmålen har poäng 
som representerar omfattningen satts från 0 (nämns inte alls) till 3 (nämns i stor 
omfattning). Det ska förtydligas att poängen endast är till för att få en ungefärlig bild 
av hur mycket målen berörs i översiktsplanerna och är inte en indikation på hur 
kommunerna jobbar med friluftsliv generellt. Poängen kan bara delvis avgöra 
huruvida en översiktsplan omfattas av friluftsliv i hög eller låg grad. För att uppskatta 
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omfattningen fungerar poängen som uppskattning av hur mycket en plan innefattar 
friluftsliv i förhållande till andra översiktsplaner. 

Poängen har sedan sammanställts i en matris (se tabell 1) med målen var för sig och 
en totalsammanställning. Utöver det har ett antal variabler tagits med i syfte att 
eventuellt upptäcka mönster som förklarar samband mellan olika faktorer och 
friluftsliv. Exempel på det kan vara huruvida invånarantalet i en kommun påverkar 
omfattningen av friluftsliv i översiktsplanen.   
Tabell	1	visar	variabeltänkandet	sammanställt	i	en	matris.		

	

Inom variabeltänkandet är datamatrisen enligt Esaiasson et al. (2007) ett centralt 
begrepp och består av tre byggstenar; 

1. Analysenheter - här presenteras de objekt eller de fall (i detta fall kommuner) som 
skall undersökas för att angripa ett forskningsproblem. Dessa är alltid rader. 

2. Variabler - här preciseras egenskaperna hos de objekt (till exempel tillgänglighet) 
som ska beskrivas och/eller förklaras och värdena av dessa. De beskriver hur en viss 
egenskap hos analysenheterna varierar. Dessa är alltid kolumner. 
3. Variabelvärden – två eller fler värden (till exempel omfattning av tillgänglighet) 
ska kunna antas till varje egenskap och på så sätt variera mellan analysenheterna. 
Dessa redovisas i celler. 

4.3.2	Variabelanalys 
För att disciplinera forskningsarbetet används variabeltänkandet. Det är, enligt 
Esaiasson et al. (2007), det enskilt viktigaste intellektuella hjälpmedlet för att 
forskningsinsatser skall närma sig det ideal som uppfattas som styrande för huvud-
parten av empirisk forskning. Fördelarna med att översätta sitt forskningsproblem till 
formellt variabelspråk är att det blir lättare att genomföra en systematisk analys av 
varför vissa kommuners översiktsplaner inte innehåller visioner om till exempel 
tätortsnära natur i samma utsträckning som andra kommuner. 

Variabler kan delas upp som beroende och oberoende. Beroende variabler beskriver 
variationer i egenskaper hos analysenheter som vi vill förklara. En beroende variabel 
är i det här fallet hur en kommun skiljer sig mellan olika friluftsmål. Oberoende 
variabler kallas också för förklaringsvariabler och orsaksvariabler. Den beskriver 
variationen i egenskaper hos analysenheterna som vi tror kan förklara variationen i 
beroende variabeln. En oberoende variabel kan till exempel vara hur en översiktsplans 
ålder kan förklara beaktandet av skyddad natur för friluftsliv inom en kommun 
(Esaiasson et al. 2007). 

Med den kombinerade metoden bidrar jag till studien med både empirisk 
generalisering och kausala mekanismer som enligt Esaiasson et al. (2012), motsvarar 
beroende och oberoende variabler. Detta utfördes i syfte att upptäcka mönster och 
potentiella förklaringar till dessa mönster. Det menar Esaiasson et al. (2012) ger en 
empirisk generalisering som innebär ett obefintligt samband som inte förklarar den 
oberoende variabelns påverkan på beroende variabeln. Det visar egentligen bara ett 
beteende men inte förklaring till beteende. För att bättre förstå de kausala mekanismer 
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som Esaiasson et al. (2012) menar kan förklara varför saker och ting ser ut som de gör 
motiveras dels undersökningen av potentiella förklaringsvariabler, som om till 
exempel ålder på en översiktsplan kan påverka omfattningen av friluftsliv i planen.  

4.3.3	GIS	som	verktyg	
Data som sammanställts redovisas sedan kvantitativt i form av diagram samt ArcGIS. 
Diagrammen redovisar dels spridning av omfattningen mellan kommuner, dels 
potentiella samband mellan omfattning och olika variabler. Kartorna genom ArcGIS 
redovisar översikt i länet och rumslig fördelning av materialet. Kartorna i studien som 
visar omfattningen av friluftslivet och dess olika aspekter visualiseras i en gråskala. 
En gradering från ingen beaktning (0) till hög beaktning (3) visas. Gråskalan har valts 
av den anledningen att färgblindhet eller färgsvaghet är relativt vanligt och 
förekommer hos 8 % av alla män och 1 % av alla kvinnor (Nationalencyklopedin 
2017c). Det går att diskutera huruvida GIS ska ses som en metod eller inte. 
Flowerdew och Martin (2005) ser det snarare som en verktygslåda som hjälper till att 
visualisera och presentera data. Till viss del anser jag att de har rätt. Men det finns ju 
också mer avancerade analyser som går att göra med hjälp av GIS som gör mer än att 
bara visualisera data.   

Det bristfälliga med GIS i det här fallet är den kvantitativa representationen. 
Visualiseringen genom GIS i studien bidrar till en empirisk generalisering, alltså bara 
mönster kommunerna sinsemellan utan att förklara orsaker till mönstren. I mitt fall 
fungerar GIS som ett verktyg för att visualisera spridningen mellan kommunerna och 
målen vad gäller omfattning av friluftsliv. GIS är också ett vanligt och viktigt verktyg 
för att integrera tillgång och efterfrågan för friluftsliv och för att lokalisera möjliga 
problem och utfall. GIS hjälper planerare att länka planeringsmål till geografiska 
frågeställningar gällande plats, trender, mönster och möjligheten till att adressera 
problem med efterfrågan i friluftsliv, tillgång och påverkan (Hall & Page 2014).  

4.3.4	Validitet	och	reliabilitet	
I min analys och tolkning av innehållet i länets översiktsplaner har jag haft en så 
objektiv hållning som möjligt till materialet. Men DeLyser et al. (2010) menar att en 
stor försiktighet läggs på att man aldrig kan utesluta manipulering och möjligheten för 
subjektiva uppfattningar. Det är nästan omöjligt för forskare att undvika 
representation och politiska implementeringar helt och hållet. Eftersom det finns olika 
definitioner av friluftsliv och att det finns ett ganska stort tolkningsutrymme om vad 
som berör friluftslivet och inte i översiktsplaner, ges utrymme för manipulering av 
innehållet. Det kan möjligtvis slå mot trovärdigheten i metoden.  
Enligt Esaiasson et al. (2007) är validitet kanske det mest centrala och svåra inom den 
empiriska samhällsvetenskapen. En fråga som är återkommande är om vi empiriskt 
undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker. Med utgång i 
den problematiken är det befogat att fråga om studien besvarar det som den ämnar 
undersöka. Empirin i studien är till största del byggd på Västra Götalands läns 
översiktsplaner som innehåller det material som är kopplat till studiens teoretiska 
utgångspunkter. Jag skulle därmed säga att validiteten i studien är god.  
Esaiasson et al. (2007) talar också om reliabilitet för att resultatvaliditeten ska vara 
god. Det innebär att studien ska vara fri från slumpmässiga eller osystematiska fel. 
Något som talar för reliabiliteten i min studie är det ramverk som riksdagens 
friluftsmål utgör. Att på det sättet dela upp friluftslivet i kategorier har underlättat 
insamlingen av data på ett systematiskt sätt. Jag tror att jag där har fångat upp 
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aspekter jag kanske skulle missat annars. Det som möjligtvis talar för en lägre 
reliabilitet är den stora omfattning av empiriskt material som jag hanterat. Av de cirka 
8000 sidor av översiktsplaner som studerats har med hög trolighet något missats som 
är relevant för studien. Med ett sådant omfattande material gör enstaka bortfall inte 
någon stork påverkan på en sådan övergripande studie som detta faktiskt är. 
Urvalet av data kan ses som vad Esaisasson et al. (2007) beskriver som ett första-
bästaurval. Det innebär i det här fallet att länsstyrelsen är intresserade av kommuner 
inom det egna länet. Där behöver jag inte ens bekymra mig över en tänkbar 
urvalsram. Att jag också ska utgå från tio färdiga mål gör att jag inte där heller 
behöver funder på urval vad gäller vilka aspekter som jag ska beakta. Häri finns en 
risk att min empiri inte är representativt för landet i övrigt, som jag kanske hade 
kunnat argumentera för om jag valde ett antal kommuner slumpmässigt runtom i 
landet. De kommuner jag studerat hör samman med en och samma länsstyrelse och 
det finns en möjlighet att kommuner under olika länsstyrelsers regi mer eller mindre 
har påverkats i arbetet med friluftsliv. Resultaten i Sveriges friluftskommun 
(Naturvårdsverket 2016b) visar att Västra Götalands kommuner har förhållandevis låg 
utdelning vad gäller arbetet med friluftsliv. Huruvida det är en slump eller om det på 
något sätt är länet det beror på kan jag inte avgöra. Dock innebär det svårigheter att 
utifrån den här studien dra generella slutsatser att tillämpa på övriga landets 
översiktsplaner. 

4.4	Källkritik	
I inlednings-, teori- och metodkapitlen som helt eller delvis bygger på olika diskurser 
och fungerar på så vis att andra författares påståenden och åsikter förmedlas finns 
alltid anledning till ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Dock är källmaterialet 
hämtat från myndigheter, forskare och akademiker som tar en förhållandevis 
oberoende ställning till ämnet vilket jag anser gör dem trovärdiga. Dock ska det 
kommas ihåg vad som sagts om tolkningsutrymmet i det studerade materialet och att 
det inte går att utesluta manipulering och möjligheten för subjektiva uppfattningar. 

4.5	Fallstudieområdet	–	Västra	Götalands	län	
Administrativt sker avgränsningen av studieområdet Västra Götalands län med dess 
49 kommuner (se figur 2). Studien bygger från början på ett uppdrag från 
länsstyrelsen i Västra Götaland3 – en myndighet som vill arbeta in friluftsmålen i 
kommunal fysisk planering. Och det är också min huvudsakliga motivering till val av 
studieområde. På grund av kommunernas antal och den totala omfattningen av 
översiktsplanerna diskuterades det initialt om vi antingen skulle ta in ännu en person 
på projektet eller om jag skulle göra ett utplock av översiktsplaner. Dock beslutades 
det att jag självständigt skulle analysera samtliga planer i länet. 

																																																								
3	Robert	Andersson	Naturvårdshandläggare	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland,	muntligt	samtal	den	
5	september	2016.	
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Figur	2	visar	en	översiktskarta	över	Västra	Götalands	län	indelat	i	länets	kommuner	och	en	karta	
över	Sverige	där	Västra	Götalands	län	är	färgsatt	med	en	ljusare	grå	färg.	

	

4.5.1	Kommuners	arbete	med	friluftsliv	i	Västra	Götaland	
Hur friluftslivets intressen beaktas kan vara svårt att uppskatta. En enkätundersökning 
gällande kommunernas arbete med friluftsfrågor gjordes genom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län (2016). Vi kan se hur kommunernas påstådda arbete med 
friluftsliv ser ut utifrån riksdagens friluftsmål (se figur 3). I enkätundersökningen som 
gjordes år 2015 svarade 39 av 49 kommuner. 
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Figur	3	visar	ett	stapeldiagram	av	andelen	kommuner	i	Västra	Götalands	län	som	beaktar	aspekter	
innefattande	i	målen	i	det	kommunala	arbetet	med	friluftsliv	(Länsstyrelsen	i	Västra	Götalands	län	
2016).	

Generellt jobbas det, enligt respondenterna, mycket med frågor som faller in under 
var och en av friluftsmålen. Vi kan se att kommunerna jobbar allra minst med mål 2 
om starkt engagemang och samverkan för friluftslivet och allra mest med mål 5 som 
är attraktiv tätortsnära natur.  

Utöver att valet av fallstudieområdet mer eller mindre är en slump så är det också ett 
län som är intressant att titta på med anledning att kommunerna själva påstår att de 
jobbar mycket med friluftsliv. I andra mätningar är inte länets kommuner särskilt 
framstående. Även om Västra Götalands läns kommuners arbete med friluftsliv ser 
relativt omfattande ut i länsstyrelsens mätning får 39 av länets kommuner 
förhållandevist låga placeringar i Naturvårdsverkets rapport om Sveriges 
friluftskommun (2016b) jämfört med övriga landets kommuner vad gäller aktivt 
arbete med friluftsliv. Absolut sist i tabellen finns Essunga, strax under Mellerud, 
Stenungsund och Herrljunga. De kommuner i rapporten som når högst betyg inom 
länet är Skövde, Göteborg, Härryda, Borås, Tjörn och Tibro. De kommuner som når 
bottennoteringar inom länetär Lilla Edet, Stenungsund, Kungälv, Herrljunga, 
Bollebygd, Alingsås och Essunga. Dock när det kommer till redovisning gällande 
kommuners planer för friluftsliv når kommuner som Skövde och Trollhättan maximal 
poäng tätt följt av Tjörn. Sedan är Västra Götalands kommuner jämnt utspridda i 
rangordningen. I rapporten svarar kommunernas representanter på frågor som bland 
annat behandlar friluftslivet i friluftsplaner, näringslivsplaner, detaljplaner och 
översiktsplaner. 
 
 
	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Mål	1	 Mål	2	 Mål	3	 Mål	4	 Mål	5	 Mål	6	 Mål	7	 Mål	8	 Mål	9	 Mål	10	

An
de
l	a
v	
ko
m
m
un
er
	so
m
	jo
bb
ar
	m
ed
	a
sp
ek
te
rn
a	
i	%

	

I	vilken	omfattning	kommuner	själva	påstår																																																			
jobba	med	friluftsliv	utifrån	de	tio	friluftsmålen	



	 29	

5.	Resultat	

5.1	Introduktion	
I studien har Västra Götalands läns 49 kommuner granskats för att ge en lägesbild av 
hur det ser ut i översiktsplanerna när det kommer till friluftsliv. Utifrån riksdagens tio 
friluftsmål har material från planerna samlats kommun- och målvis både kvantitativt i 
form av en matris och kvalitativt i form av textsammanställningar. Det har gjorts för 
att kunna sammanställa och presentera materialet övergripande såväl som detaljerat.  

I kapitel 5 presenteras inledningsvis den övergripande sammanställningen av 
kommunernas översiktsplaner vad gäller friluftsliv. Den mäter omfattningen av 
planernas beaktning av friluftsliv utifrån de tio friluftsmålen och hur pass ingående 
målen berörs. Eventuella samband mellan kommunernas poängresultat och olika 
variabler presenteras även. Vidare övergår resultatdelen till att behandla mål för mål 
för att redovisa vad som sägs om friluftsliv utifrån olika aspekter och hur kommuner 
kan skilja sig åt utifrån olika variabler. Avslutningsvis redovisas en kort 
sammanställning av hur exempelvis fördjupade översiktsplaner och friluftsplaner från 
vissa av kommunerna beaktar friluftsliv. 

5.2	Översiktsplaner	och	den	totala	beaktningen	av	friluftsliv	
Samtliga kommuner i Västra Götalands län berör friluftsliv mer eller mindre i sina 
översiktsplaner. Däremot skiljer sig strukturen på översiktsplanerna avsevärt när det 
kommer till friluftsliv. En klar majoritet av kommunerna har begreppet friluftsliv som 
innehåll i sina planer, men endast ett fåtal har friluftsliv indelat i egna kapitel eller 
kapitel delade med andra ämnen. Ett exempel är Alingsås kommun (2013) där frilufts-
liv delar kapitel med natur- och kulturmiljö. Nästan hälften av översiktsplanerna står 
istället under egna eller delade underrubriker i kapitlen där friluftsliv står skrivet. 
Tibro kommun (2012) är en av kommunerna som delar in friluftsliv i ett stycke med 
fritid och turism under rubriken förslag och konflikter i kapitlet analyser och omvärld. 
Med andra ord finns friluftsliv i vissa fall undangömt i texten. Sammanfattningsvis 
kan det beskrivas så att i majoriteten av kommunernas översiktsplaner finns begreppet 
friluftsliv representerat redan i innehållsförteckningen, även om fördelningen av 
kapitel och underrubriker kan se olika ut. 
Omfattningen av friluftsliv hos översiktsplanerna i länet varierar väldigt mellan 
kommunerna (se figur 4) och nedan redovisas hur omfattningen skiljer sig totalt hos 
kommunerna mellan de olika aspekterna hos målen.  
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Figur	4	visar	ett	stapeldiagram	som	redovisar	den	totala	omfattning	av	friluftsliv	som	kommunerna	
tillsammans	beaktar	I	översiktsplanerna.	

Målen som behandlar aspekterna tillgänglighet (motsvarar mål 1), tillgång (motsvarar 
mål 4), och skydd av kultur-, natur- och friluftslivsområden (motsvarar mål 7) samt 
tätortsnära natur (motsvarar mål 5) är de som är vanligast att beaktas i 
översiktsplanerna tillsammans med aspekten som skiljer sig från de något typiskt 
fysiska markanvändningsmålen och handlar om aspekten hållbar regional tillväxt och 
hållbar utveckling (Motsvarar mål 6). Aspekterna starkt engagemang för friluftslivet 
respektive friluftsliv för god hälsa (motsvarar mål 2 respektive 9) beaktas en del 
medan mål aspekterna allemansrätten, ett rikt friluftsliv i skolan respektive god 
kunskap om friluftslivet (motsvarar mål 3 respektive 8 och 10) knappt beaktas alls. 
Vid en analys av sammanställningen vad gäller beaktning av friluftsliv i kommuner-
nas översiktsplaner kan vi se att resultaten är spridda rumsligt över Västra Götalands 
län (se figur 5). Poängen av den totala beaktningen är en sammanslagning av poängen 
som ges målvis i studien. Eftersom alla tio mål bedöms med poäng mellan 0 och 3 så 
kan en kommun max få 30 poäng totalt. 
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Figur	5	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	län	med	dess	kommuner	och	hur	mycket	poäng	
respektive	kommun	fått	i	bedömningen	av	friluftslivets	omfattning	i	översiktsplanerna.	4-7	=	låg	
beaktning,	8-15	medelhög	beaktning,	16-19	hög	beaktning.		

Det mönster som kan urskiljas är det att de kommuner som fått lägst poäng är 
kommuner som inte ligger vid någon kust till hav eller större sjöar. Undantaget är 
Åmål som gränsar till Vänern. Kollar vi på den näst lägsta poänggruppen kan det 
konstateras att 3 av 11 ur den gruppen ligger vid kusten. Nästan häften av 
kommunerna hamnar relativt högt i den nästa högsta gruppen medan 10 stycken av 49 
hamnar i den högsta gruppen.	

5.2.1	Friluftsliv	vid	kusten 
Medelvärdet på omfattningen hos kustkommuner och inlandskommuner och tyder på 
att kustkommuners översiktsplaner innefattar friluftsliv i högre grad. I diagrammet 
nedan (se figur 6) kan vi se skillnader hos kustkommuner och kommuner som inte 
ligger vid någon kust. 
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Figur	6	visar	ett	stapeldiagram	som	jämför	kustkommuner	med	övriga	kommuner	angående	
omfattning	av	friluftsliv	i	översiktsplaner.	

De kommuner som ligger vid kusten har i snitt 13 poäng medan övriga kommuner 
ligger på 10,75. Värdena representerar snittet som kommunerna har av den totala 
omfattningen av friluftsliv i översiktsplanerna. Medelvärdet skiljer sig helt enkelt på 
grund av att kustkommunerna beaktar samtliga aspekter i större utsträckning, men 
framför allt beaktas aspekten som handlar om hållbar regional tillväxt och hållbar 
utveckling (motsvarar mål 6) där skillnaden är ännu större mellan kust och övriga 
kommuner. 

5.2.2	Friluftslivets	evolution	i	översiktsplaner	
Ytterligare en variabel att kolla på är översiktsplanernas ålder och om det har någon 
betydelse på omfattningen av friluftsliv (se figur 7). Genom att sätta omfattningen i 
relation till ålder går det att se en viss förändring. I följande diagram representerar 
punkterna kommuner och där får vi se hur omfattningen skiljer sig över tid. Det ska 
förtydligas att jämförelsen inte är helt rättvis då den fortfarande gäller skillnader 
mellan kommuner snarare än över tid då jag inte jämför översiktsplaner inom samma 
kommun. 

	
Figur	7	visar	ett	punktdiagram	där	översiktsplanernas	omfattning	vad	gäller	friluftsliv	skiljer	sig	
mellan	år	1990	och	år	2015.	0	=	ingen	beaktning,	10	=	medelhög	beaktning,	20	=	maximal	beaktning.	

Det är tydligt i diagrammet att omfattningen av friluftsliv ökar ju yngre en översikts-
plan är. Tydligast blir det på skillnaderna mellan planerna från 1990-talet och 2000-
talet. Trendlinjen pekar kraftigt uppåt. Svårare är det att skilja planerna som antagits 
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år 2002 och framåt. Om planerna från 1990-talet plockas bort kan vi se hur trenden 
ser ut under 2000-talet (se figur 8). Återigen visas omfattning över tid, men under en 
kortare tidsintervall. 

	
Figur	8	visar	ett	punktdiagram	där	översiktsplanernas	omfattning	vad	gäller	friluftsliv	skiljer	sig	
mellan	år	2002	och	år	2015.	0	=	ingen	beaktning,	10	=	medelhög	beaktning,	20	maximal	beaktning.	

Här blir den uppåtgående trenden inte lika tydlig som föregående punktdiagram, men 
det går ändå skönja ett mönster som försiktigt visar hur planernas omfattning vad 
gäller friluftsliv generellt är högre ju yngre en översiktsplan är. Dock ska det 
poängteras att det inte är en regel att omfattningen är högre i förhållande till årtal tid 
då de tre yngsta planerna i diagrammet, till synes, inte omfattar friluftsliv i större 
utsträckning än de fem äldsta.  

5.2.3	Storlekens	betydelse	för	friluftsliv	
Inget i studien tyder på att invånarantal i kommunerna skulle ha någon generell 
betydelse för översiktsplanernas innehåll gällande omfattning av friluftsliv (för 
diagram, se bilaga 2), men förändringar i invånarantal verkar dock följa ett tydligare 
mönster (se figur 9). Nedan visas ett diagram som visar på relationen mellan 
friluftsliv i översiktsplaner och befolkningstrend. 

	
Figur	9	visar	ett	punktdiagram	som	beskriver	relationen	mellan	översiktsplaners	omfattning	vad	
gäller	friluftsliv	och	kommunernas	befolkningsförändring,	angivet	i	procent,	mellan	år	1995	till	år	
2015	(SCB	2016).	0	=	låg	beaktning,	10	=	medelhög	beaktning,	20	=	maximal	beaktning.	

0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

2000	 2002	 2004	 2006	 2008	 2010	 2012	 2014	 2016	

Fr
ilu
fts
liv
et
s	o
m
fa
tt
ni
ng
	i	

öv
er
si
kt
sp
la
ne
r	

Antagningsår	på	översiktsplaner	

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

18	

20	

-10%	 -5%	 0%	 5%	 10%	 15%	

Fr
ilu
fts
liv
et
s	o
m
fa
tt
ni
ng
	i	
	

öv
er
si
kt
sp
la
ne
r	

Befolkningsförändring	i	%	



	 34	

Trendlinjen går stadigt från någonstans mellan 10 och 11 till runt 13. Diagrammet 
visar också att de två kommuner med lägst omfattning ligger på minussidan och de 
sju kommuner med högst omfattning ligger på plussidan.  

5.3	Tillgänglig	natur	för	alla 
I kommunerna beaktar samtliga översiktsplaner på något sätt aspekten vad gäller 
tillgänglighet och innefattar främst fysisk tillgänglighet (se figur 10). Samtliga 49 
översiktsplaner beskriver mer eller mindre hur tillgängligheten ska eller kan förbättras 
fysiskt. Oftast handlar det om att underlätta för folk att ta sig till eller vistas inom ett 
natur- eller kulturområde. Just kustkommuner är väldigt tydliga med att säkerställa 
tillgängligheten till sjöar och hav. 
Majoriteten av översiktsplanerna innefattar någon form av leder samt någon form av 
friluftsanläggning inom naturområden och nästan lika många lyfter tillgänglighet till 
dessa områden i form av grönstråk, bilvägar, kollektivtrafik, cykelvägar och 
gångvägar. Vad gäller informationsspridning som oftast föreslås i form av skyltning 
är det elva kommuner som tar upp detta. Det ska i regel finnas i anslutning till 
områden för friluftsliv. 
Om än tillgänglighet tas upp i den mån att den generellt kan förbättras rent fysiskt så 
saknas till stor del riktat fokus mot tillgänglighet för olika grupper. Istället för riktade 
åtgärder lindar många kommuner in olika grupper i stora breda visioner om ett mer 
tillgängligt samhälle för alla, utan att fördjupa sig i ämnet. När det kommer till 
tillgänglighet för olika grupper i ett samhälle relateras det i de flesta fall till urban 
miljö. Elva kommuner belyser tillgänglighet till naturområden hos fysiskt 
handikappade och funktionsnedsatta medan fyra kommuner tar upp tillgänglighet till 
naturområden för barn. I enstaka fall behandlas i övrigt andra aspekter som till 
exempel kön, upplevd trygghet, ålder, småbarnsföräldrar och socioekonomi kopplat 
till tillgänglighet och natur. 
Generellt sett kan det sägas att aspekten tillgänglighet till natur liknar mönster i 
föregående stycken, med alla aspekter inkluderat, när det kommer till omfattning av 
friluftsliv i översiktsplaner kopplat till ålder, naturgeografiska förutsättningar eller 
demografiska mönster.  
På kartan nedan kan vi se hur kommunerna skiljer sig åt vad gäller omfattning av 
aspekter inom mål 1. En rumslig spridning av resultatet presenteras likt det 
övergripande resultatet.  
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Figur	10	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	kommuner	och	skillnader	mellan	dessa	vad	gäller	
omfattning	av	aspekten	tillgänglighet	till	natur	i	översiktsplaner.	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	
beaktning,	3	=	hög	beaktning.	

Inga direkta rumsliga mönster går att skönja i kartan om aspekten. Här går det att se 
hur kustkommunerna generellt inte sticker ut i någon större mening, till skillnad från 
föregående karta. En av kommunerna som beaktar aspekten i större omfattning är Hjo 
kommun (2010).  

5.3.1	Hjo	planerar	för	tillgänglighet	
I översiktsplanen för Hjo kommun talas det mycket om tillgänglighet och närhet till 
grönområden. Tillgänglighetens vinster för invånare belyses och hur bra det är för 
hela kommunen i sig. I kommunen ska även naturmiljön vara attraktiv för att locka till 
och stimulera människor. Naturmiljön ska också innehålla anläggningar och 
information av olika slag för att fler människor ska kunna ta del av naturen. Det gäller 
bland annat utbyggnad av anläggningar för rekreation, båtplatser, toaletter, grill-
platser, slingor och övernattningsplatser. Information till detta ska tillkomma så att 
människor kan hänvisas till platser för friluftsliv och rekreation. 
Det trycks även mycket på alla gruppers möjlighet att vistas i natur- och kultur-
landskapet. Arbetet med tillgänglighet riktar sig mot fysiskt handikappade, som ju en 
del andra kommuner också gör, men också mot till exempel äldre och barn för att 
stimulera ett aktivt utomhusliv. De lyfter också mjukare tillgänglighetsfrågor som be-
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handlar tryggare miljö för exempelvis kvinnor och belyser problematiken med otrygg-
hetens begränsande påverkan på bland annat rekreation.  

5.4	Starkt	engagemang	och	samverkan	för	friluftslivet	
De flesta kommuner berör denna aspekt i sina översiktsplaner, men ingen gör det 
riktigt ingående (se figur 11). Främst beaktas målet när det kommer till pågående eller 
önskad samverkan främst mellan kommuner.  Samverkansfrågorna berör i sin tur 
främst större områden med höga natur- eller friluftslivsvärden som sträcker sig över 
kommungränser. Utöver generellt samarbete nämns även mer konkreta åtgärdsförslag 
som kan göras mellan kommuner. Det gäller främst gröna stråk, vägar, leder av olika 
slag, kustförvaltning och turism. Även samverkan inom kommuner nämns till viss 
del.  Det handlar främst om skogsbruk, lantbruk, fiske, folkhälsa och generell ökad 
samverkan mellan samtliga berörda aktörer inom kommunen vad gäller friluftslivs- 
och naturfrågor. 

14 av kommunerna visar på ambition att stödja frilufts- eller fritidsföreningar på 
något sätt. På vilket sätt det ska stödjas framgår sällan, men deras betydelse belyses 
och en önskan är tydlig om att deras insats ska fortgå och utvecklas. 
I översiktsplanerna förekommer i liten utsträckning aspekten engagemang hos 
individer vad gäller frågor om friluftsliv och natur. Det kan gälla en ambition att få 
invånare att bli insatta i natur och miljö och det kan gälla en enkät om friluftsliv för 
att få invånares åsikt eller önskemål i frågor om friluftsliv. 
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Figur	11	visar	en	karta	över	spridningen	av	aspekten	starkt	engagemang	och	samverkan	för	
friluftslivet	i	kommunernas	översiktsplaner	i	Västra	Götaland.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	
beaktning,	2	=	medelhög	beaktning.	

De vita polygonerna i kartan representerar kommuner som inte alls beaktar aspekten i 
sina översiktsplaner. Det gäller tolv av länets kommuner och de är ganska jämnt ut-
spridda. En av kommunerna som utmärker sig i sammanhanget, som rör aspekten 
desto mer, är Vårgårda kommun (2006) som ligger nästan mitt i länet. 

5.4.1	Vårgårda	planerar	för	engagemang	
I översiktsplanen för Vårgårda kommun belyses invånarens engagemang som 
förutsättning för bland annat öppna landskap och bevarande av kulturlandskap som ju 
är en av förutsättningarna för friluftsliv. De avser också, i planen, att stimulera till 
föreningsutveckling genom att exempelvis bilda föreningsråd, bidra till att öka antalet 
föreningar, kulturaktiviteter och större engagemang.  
En strategi är att genom god bebyggd miljö bidra till att barn kan bo i närheten av en 
attraktiv miljö som i sin tur kan öka förståelse för natur och kulturarv. På sikt kan då 
friluftslivet öka. I översiktsplanen är det också tydligt att kommunsamverkan är 
viktigt. Eftersom naturområden inte följer administrativa gränser betonas vikten av 
samarbete med omgärdande kommuner för att värna, utveckla och förvalta dessa 
områden. 
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5.5	Allemansrätten	nämns	
Begreppet allemansrätten är näst intill obefintligt i kommunernas översiktsplaner i 
länet (se figur 12). Åtta kommuner nämner begreppet. Tre kommuner vill med 
insatser skydda eller stärka allemansrätten. En kommun belyser vikten av att 
människor får ökad kunskap om allemansrättens skyldigheter och rättigheter. 
Resterande fyra kommuner beskriver snarare vad allemansrätten gör generellt och för 
tillgänglighet.  
 

	
Figur	12	föreställer	en	karta	över	Västra	Götaland	och	vilka	kommuner	som	på	något	sätt	direkt	
beaktar	allemansrätten.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning	

Väldigt få kommuner berör aspekten direkt. Endast åtta kommuner har med 
allemansrätten uttryckligen i sina översiktsplaner och Uddevalla är en av de 
kommuner som nämner allemansrätten:  

”Det är en förutsättning för kommunen att man har en varsam planering 
för att skydda riksintressena, kulturområden, det rörliga friluftslivet och 
allemansrätten.” 
(Uddevalla kommun 2010, s. 33) 
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5.6	Tillgång	till	natur	för	friluftsliv	
Samtliga kommuner berör mer eller mindre tillgång till natur för friluftsliv i sina 
översiktsplaner (se figur 13). En klar majoritet av kommunerna menar att tillgången 
till naturmiljöer redan är god och att det finns goda möjligheter och förutsättningar för 
kommuninvånare att utöva friluftsliv. I alla översiktsplaner nämns på något vis 
ambitioner att öka tillgång till friluftsliv genom övergripande visioner om bevarande 
och hänsynsfull markanvändning eller mer konkreta åtgärder riktade mot mindre 
områden för att säkerställa natur- och kulturmiljöområden direkt eller indirekt till 
friluftsliv. Det rör sig om att bevara och utveckla natur-, kultur- och friluftsvärden, 
skärpa exploateringsrestriktioner, bygga med hänsyn, värnande av opåverkad 
landskapskaraktär, upprättning av fiskevårdsområde samt integrering av blå- och 
grönstruktur i samhällsplaneringen. Fem av kommunerna anser att den egna 
kommunen bör förvärva mark för att säkerställa tillgång till natur och friluftsliv. I 
översiktsplanerna lyfts stora opåverkade tysta områden av 15 kommuner som 
värdefulla områden att värna, bevara och utveckla. 20 av översiktsplanerna belyser till 
viss mån spänningsfältet mellan skogsbruk och natur eller friluftsliv. Den allmänna 
inställningen är att ha en konfliktlösande ingång i frågan så att virkesproduktion kan 
ske med hänsyn så att friluftsliv ska kunna samsas i samma naturmiljöområden. 
Konflikter mellan friluftsutövare framgår inte i någon särskild utsträckning i 
översiktsplanerna. I ett par fall talas det om att separera ridverksamheter från andra 
verksamheter.  
Ett planeringsverktyg som hjälper att öka tillgång till natur är särskilda planer och 
strategier inriktade mot natur och friluftsliv. I 29 översiktsplaner nämns upprättade 
eller planerade naturvårdsplaner, friluftsplaner, naturvårdsprogram, bevarandeplaner, 
grönstrukturprogram, naturmiljöprogram, grönplaner, fiskevårdsplaner, 
rekreationsplaner, grönområdesplaner och skogsbruksplaner.  
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Figur	13	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	län	med	dess	kommuner	och	i	vilken	omfattning	de	
beaktar	tillgång	till	natur	för	friluftsliv.	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	
beaktning.	

Till skillnad från aspekter inom mål 1, 2 och 3 kan vi nu se ett tydligare geografiskt 
mönster när vi kollar på skillnaden hos kommunerna vad gäller beaktning av aspekter 
inom mål 4. Rumsligt kan vi konstatera att många av de kommuner som i högsta grad 
beaktar målet i sina översiktsplaner är kommuner som ligger i och runt Storgöteborg i 
sydvästra delen av länet samt runt Skövde i nordöstra delen.  

5.6.1	Täthet	som	faktor	vid	tillgång	av	friluftsområden	
Skillnaderna mellan kommunerna visar en korrelation med antalet invånare i 
kommunen (se figur 14). Det kan tolkas som att ju fler människor som bor i en 
kommun desto mer omfattande är aspekten tillgång till natur för friluftsliv i översikts-
planen. 
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Figur	14	visar	ett	punktdiagram	som	beskriver	relationen	mellan	omfattning	av	tillgång	till	natur	
och	antalet	invånare	i	en	kommun.	Göteborg	har	ändrats	från	551	449	invånare	till	120	000	för	
estetikens	skull.	(Källa	SCB	2016).	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	beaktning.	

Diagrammet visar tydligt att de befolkningsmässigt mindre kommunerna inte beaktar 
aspekten i samma utsträckning som de folkrika kommunerna. Liknande mönster visar 
sig när det kommer till andel bebyggelse i kommunen (se figur 15). Där testas alltså 
omfattning mot hårdgjorda ytor. 

	
Figur	15	visar	ett	punktdiagram	som	beskriver	relationen	mellan	omfattning	av	tillgång	till	natur	
och	andel	bebyggd	mark	i	en	kommun.	(Källa:	Lantmäteriet	2016)	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	
beaktning,	3	=	hög	beaktning.	

Det här diagrammet visar tydligt hur omfattningen av tillgång till natur påverkas ju 
mer konkurrens om marken det är, i form av bebyggelse. En av kommunerna som 
skiljer sig en aning från trenden är Marks kommun (1990) med relativt högt 
invånarantal, liten andel bebyggd mark och en äldre översiktsplan, men ändå en hög 
omfattning vad gäller aspekten tillgång till natur. 

5.6.2	Marks	kommun	har	länge	planerat	för	tillgång	till	natur	
Marks kommun har en översiktsplan från år 1990 och har, vad gäller tillgång till 
natur, beaktat friluftsliv i hög omfattning. I planen framgår tydligt att bevara natur-

0	

1	

2	

3	

4	

0	 20000	 40000	 60000	 80000	 100000	 120000	 140000	

Om
fa
tt
ni
ng
	a
v	
til
lg
ån
g	
til
l	n
at
ur
	fö
r	

fr
ilu
fts
liv
	i	
öv
er
si
kt
sp
la
ne
r	

Antal	invånare	

0	

1	

2	

3	

4	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%	 40%	 45%	 50%	

Om
fa
tt
ni
ng
	a
v	
til
lg
ån
g	
til
l	n
at
ur
	fö
r	

fr
ilu
fts
liv
	i	
öv
er
si
kt
sp
la
ne
r.	

Andel	bebyggelse	



	 42	

områden för friluftslivets behov. Dels framgår ett par specifika områden där frilufts-
livets intressen ska prioriteras, men också mark och vatten generellt. Om natur ska 
brukas, till exempel genom skogsbruk, bebyggelse eller naturresursutvinning, så ska 
det ske i samklang med friluftsliv. De föreslår även en utredning vad gäller konflikt 
mellan jordbruk och naturvårdsintressen. I den fortsatta planeringen är närhet till 
natur viktig och stora relativt opåverkade områden är viktiga att värna. Betydelsen av 
en naturvårdsplan lyfts fram. 

	5.7	Attraktiv	tätortsnära	natur	
Aspekten vad gäller tätortsnära natur berör 44 av översiktsplanerna. Primärt handlar 
planerna i fallet om tätortsnära natur att värna, bevara och säkerställa naturmiljö-
områden inom och runtom kommunernas tätorter. 18 planer motiverar tätortsnära 
natur med närhet och tillgång. I 13 av fallen är det uttalat att tätortsnära natur ska 
finnas till förmån för just friluftsliv. 12 av kommunerna påstår att möjligheterna till 
att vistas i tätortsnära natur redan är god. 14 av kommunerna har uttalade ambitioner 
att ytterligare planera för och utveckla tätortsnära natur genom att dels brett uttrycka 
en ambition om generell planering av områdena, men också mer konkreta åtgärder 
genom grönplaner, naturreservatsbildning och ökad skötsel. 13 av kommunerna 
belyser vikten av att ha rekreativa grönytor även inom staden och inte bara i 
anslutning till den. I enstaka fall belyses vikten av att binda tätort med omgivande 
naturmiljöområden genom planering av grönstruktur, gröna korridorer och gröna 
stråk. 

Aspekten tätortsnära natur är inte något som beaktas i större utsträckning (se figur 
16). Fem av översiktsplanerna behandlar inte alls ämnet, medan över hälften av 
planerna endast precis nämner det.  
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Figur	16	visar	en	karta	över	kommuner	i	Västra	Götaland	och	deras	planers	omfattning	gällande	
tätortsnära	natur.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	
beaktning.	

Det finns inget tydligt mönster på kartan, men det går att ana ett kluster av kommuner 
som beaktar målet i högre grad. Tio kommuner från Öckerö upp till Vänersborg och 
Lidköping är kommuner som har relativt hög befolkningsmängd och relativt liten 
andel skog (för kartor, se bilagor 3 och 4). En korrelation som går att se gäller 
befolkningstrend (se figur 17) där inflyttningskommuner tenderar att planera mer för 
tätortsnära natur i sina översiktsplaner. 
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Figur	17	visar	ett	punktdiagram	som	beskriver	relationen	mellan	omfattningen	av	tätortsnära		
natur	i	översiktsplanen	för	varje	kommun	i	Västra	Götalands	län	och	kommunernas	befolknings-
förändring,	angivet	i	procent,	mellan	år	1995	till	år	2015	(SCB	2016).	0	=	ingen	beaktning,		
1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	beaktning.	

Det är inte en tydlig relation som visas mellan de båda faktorerna. Men störst skillnad 
ligger i att tre av de fyra översiktsplaner, där tätortsnära natur inte beaktas, har en 
negativ befolkningstrend i kommunen medan fem av de sju planer, som beaktar 
aspekten till stor del, har positiv befolkningstrend i kommunen. 

5.7.1	Två	exempel	för	planering	av	tätortsnära	natur	
Två av kommunerna som beaktar tätortsnära natur i hög grad är Vänersborgs 
kommun (2006) och Alingsås kommun (2013). Vänersborg har ett större fokus på den 
goda byggda miljön och menar att staden ska förtätas med hänsyn till grönska och att 
bostäder, äldreboenden, skolor samt arbetsplatser ska bebyggas med natur och 
rekreation runt knuten. Mer än en gång belyser planen vikten av att bo attraktivt nära 
sjö och grönska. De tar även upp skogsbruket och menar på att även den verksam-
heten ska bedrivas med hänsyn till natur och friluftsliv. Sammanfattningsvis kan det 
sägas att planen beskriver en önskad exploateringsprocess med stort 
bevarandeintresse av tätortsnära natur. Det presenteras också ett initiativ till en 
grönplan för just tätortsnära natur. 
Alingsås beskriver också en ambition att skogsbruk i tätortsnära skogar ska fortgå, 
men att bruket ska ta stor hänsyn till natur- och friluftsvärden. Dock skiljer sig 
Alingsås från Vänersborg i den meningen att Alingsås har ett större fokus på just 
bevarandet av tätortsnära natur och utelämnar till större del exploateringsintressen. 
Dels finns övergripande visioner av bevarande av tätortsnära natur, dels finns mer 
konkreta förslag om specifika områden som tätortsnära strövmark. Ämnet är något 
som är en prioritet inom kommunen och promenadavstånd till attraktiv natur ska gälla 
samtliga orter och småorter i kommunen. Just bevarande från exploatering betonas i 
Alingsås översiktsplan och ett naturreservat för närströvområden är föreslaget.  

5.8 Hållbar	regional	tillväxt,	naturturism	och	landsbygdsutveckling 
Om än den absoluta majoriteten av kommunerna i sina översiktsplaner i någon form 
uttrycker en ambition att verka för just landsbygdsutveckling så hör inte kultur- och 
naturturism vanligtvis till de formulerade åtgärdsförslagen. Två stycken kommuner 
som dock uttryckligen föreslår konkreta åtgärder för landsbygdsutveckling ur det 
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perspektivet presenterar strategier som bland annat innefattar EU-finansierade 
Leader4 och statligt finansierade LIS för naturturismsatsningar. I övrigt nämner några 
få kommuner att turism på landsbygden är positivt för arbetstillfällen och infrastruktur 
och att landskapsbilden med dess rekreationspotential bör bevaras för att behålla och 
stärka kommunens attraktionskraft både för invånare samt besökare.  
Även om inte landsbygdsutveckling kopplat till kultur- och naturturism konkret 
berörs i någon större utsträckning i översiktsplanerna så gör dock kultur- och natur-
turism som strategiska verksamheter inom besöksnäringen det. Nära samtliga av 
kommunernas översiktsplaner uppmärksammar friluftslivets, naturmiljöers och 
kulturmiljöers potential inom besöksnäringen. I regel talas det om natur, landskap och 
friluftsliv i generella drag som resurs till besöksnäringen, men vissa översiktsplaner 
belyser specifika karaktärer i kommunens landskap.  

Tillgång och närhet till vattenmiljöområden är något som belyses ofta ur ett turism-
perspektiv. Dessa är viktiga för att locka människor till exempelvis badplatser och 
båthamnar vilket främst gäller kustkommuner mot både hav samt mot Vänern och 
Vättern. Ambitioner att satsa på fisketurismen är dock något som är mer spritt inom 
länet och mer än hälften av kommunerna som vill utveckla fisketurismen är inlands-
kommuner.  

Det är inte många kommuner som beskriver vilken form av friluftsliv eller natur-
turism som det handlar om i sina översiktsplaner. En del nämner specifikt en ut-
veckling av cykel- och vandringsleder för att locka turister, men oftast handlar de 
konkreta förslagen om anläggningar för turism och friluftsliv. Förslagen är sällan så 
detaljerade att de går in på vilka former av friluftsanläggningar det handlar om.  
Frågan om fritidshus är den som oftast dyker upp och är vanlig i översiktsplanerna. 
Dessa ligger ofta på landsbygden och kusten och anses viktiga för att locka folk till 
kommunen. En del kommuner uttrycker också en vilja att dessa fritidshus ska kunna 
permanenteras för att få fler året runt-bonde till kommunen. Det finns också en del 
förslag på utökad kapacitet vad gäller uthyrningsstugor och campingar. 

Aspekterna inom mål 6 beaktas i relativt hög grad i länets översiktsplaner (se figur 
18) medan fyra av planerna inte gör det alls. Dock går få kommuner in på turism och 
hållbarhet. Av de som gör det är det endast två kommuner som går in specifikt på att 
naturturism ska utvecklas på ett hållbart vis.  

																																																								
4	Leader	är	en	metod	som	används	för	att	man	ska	kunna	uppnå	målen	i	EU:s	
landsbygdsutvecklingspolitik	(Europeiska	Unionen	2010) 
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Figur	18	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	län	med	omfattning	av	hållbar	regional	tillväxt,	
naturturism	och	landsbygdsutveckling	hos	kommunerna.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	=	
medelhög	beaktning,	3	=	hög	beaktning.	

På kartan kan vi se att de kommuner som inte beaktar målet ligger ganska tätt samlat 
och är antingen en större kommun eller så tillhör kommunen Storgöteborg.  

5.8.1	Demografins	betydelser	för	framförallt	naturturism	
Befolkningsmängd (för karta, se bilaga 3) visar att de kommuner som beaktar hållbar 
regional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling i högre grad till synes är 
kommuner som har ett lägre invånarantal (se figur 19).  
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Figur	19	visar	ett	punktdiagram	där	kommunernas	omfattning	av	hållbar	regional	tillväxt,	
naturturism	och	landsbygdsutveckling	i	kommunernas	översiktsplaner	sätts	i	relation	till	antalet	
invånare	i	varje	kommun.	Göteborg	har	ändrats	från	551	449	invånare	till	120	000	för	estetikens	
skull.	(Källa	SCB	2016).	0=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	medelhög	beaktning,	3	hög	
beaktning.	

Mönstret tyder på att omfattning av aspekten hållbar regional tillväxt, naturturism och 
landsbygdsutveckling går kraftigt neråt ju fler invånare det finns i en kommun. När 
antalet når upp till fler än 30 000 invånare så finns kommuner som inte tar aspekten i 
beaktning alls. Liknande tydliga trend gäller även befolkningsförändringen (för karta, 
se bilaga 5) i kommunerna (se figur 20). 

	
Figur	20	visar	ett	punktdiagram	som	beskriver	trenden	av	kommuner	som	antingen	är	av	positiv	
eller	negativ	utveckling	vad	gäller	befolkningsförändring	mellan	år	1995	till	år	2015	kopplat	till	
omfattningen	av	hållbar	regional	tillväxt,	naturturism	och	landsbygdsutveckling.	(Källa	SCB	2016).	0	
=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	medelhög	beaktning,	3	hög	beaktning.	

Även här tyder mönstret på att omfattning av hållbar regional tillväxt, naturturism och 
landsbygdsutveckling går tydligt neråt, i detta fall ju mer en kommun växer 
befolkningsmässigt. Alla kommuner som har en negativ befolkningsutveckling 
beaktar i någon mån hållbar regional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling, 
medan fyra av kommunerna med positiv utveckling inte gör det alls.  
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En av de kommuner som är en avfolkningskommun men som också har en 
översiktsplan som beaktar aspekten i väldigt stor omfattning är Bengtsfors kommun 
(2013), den nordligast belägna kommunen i Västra Götalands län.  

5.8.2	Bengtsfors	med	turism	som	strategi	för	landsbygd	
Bengtsfors kommun har en relativt optimistisk framtidsvision gällande landsbygden. 
Ett konkret mål har satts om att landsbygden till år 2030 ska innehålla stärkt infra-
struktur och attraktiva boendemiljöer för gamla för såväl unga. Detta ska bli verklig-
het – dels genom turism. Näringslivet ska ha del i den här utvecklingen och ska bidra 
till en kraftig ökning av turismen. Exempel på konkreta åtgärdsförslag riktar sig mot 
jord- och skogsbruksföretag som kan kompletteras med andra turismverksamheter. 
Genom att satsa på fler turismanläggningar på landsbygden kan det innebära en ökad 
omsättning i kommunen och fler skapade arbetstillfällen. I längden kommer det 
innebära ökade möjligheter att leva och bo på landsbygden. 

För Bengtsfors kommun är hela Dalsland ett starkt varumärke för naturturismen med 
sina höga natur- och kulturvärden. Förutsättningarna är mycket goda att utveckla 
naturturistiska produkter som fiske, kanot, cykel och vandring. Samtidigt belyser de 
problematiken med att områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 
friluftsliv i stor utsträckning sammanfaller med viktiga områden för besöksnäringen. 
Lokalisering av friluftsanläggningar ska förvisso ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse, men även i oexploaterade områden om det behövs för att stärka 
besöksnäringens struktur. I översiktsplanen uttrycks, trots det, bedömningen att 
riksintressenas intressen tillgodoses. Deras inriktning i översiktsplanen om ett aktivt 
landsbygdsboende med bruksverksamheter, naturvård och bevarande av natur samt 
strategiska placeringar av anläggningar och övrig bebyggelse anses stödja turismens 
utveckling med minsta påverkan på naturvärdena och naturområdenas storlek. 

5.9	Skyddade	områden	som	resurs	för	friluftslivet	
Samtliga översiktsplaner beaktar skyddade områden som resurs till friluftslivet direkt 
eller indirekt (se figur 21). Antingen skyddas områden direkt med syftet att främja 
friluftslivet eller så skyddas områden indirekt med syftet med att bevara eller utveckla 
natur- och kulturområden som i sin tur skapar goda förutsättningar för friluftsliv. Det 
är alltså sällan uttalat i planerna att det är för friluftsliv som områden skyddas. Medan 
alla kommuner jobbar med områdesskydd är det endast tio kommuner som har 
uttryckt ambitioner att skydda områden med direkt syfte för friluftsliv. I övrigt 
handlar det mycket om att skydda naturmiljöområden och i vissa fall 
kulturmiljöområden. Vanliga skyddsvärda områden är områden med höga 
naturvärden, stora opåverkade områden, våtmarker, vattendrag och sjöar. Vanligt 
förekommande är att befintliga skyddsområden av olika slag nämns i förbifarten 
snarare än att det uttrycks en vilja att utöka eller stärka skyddsområden. Riksintressen 
är ett sådant exempel vars existens nämns i nästan alla översiktsplaner. 36 av 
kommunerna nämner att de har områden som täcks av riksintresse för friluftsliv. 
Ännu vanligare är riksintresse för natur och kultur. När det kommer till naturreservat 
är det också något som oftast finns beskrivet som existerande områden i kommunerna, 
medan elva av kommunerna visar på vilja att utöka reservatsområden i sina översikts-
planer. Åtta av kommunerna betonar också vikten av förvaltnings- och 
skötselperspektiv i planeringen av skyddsområden.  
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Figur	21	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	Läns	kommuner	och	översiktsplanernas	beaktande	av	
skyddade	områden	som	resurs	till	friluftslivet.	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	
beaktning.	

Det finns inget tydligt geografiskt mönster när det kommer till beaktning av skyddade 
områden som resurs till friluftslivet i Västra Götalands kommuner. De tre olika 
klasserna är ganska jämnt spridda även om klass 1 är betydligt fler än både klass 2 
och 3. Här blir det tydligt att beaktning av aspekten inte är väldigt ingående. 

5.9.1	Alingsås	värnar	skyddsområden	
En kommun som beaktar skyddade områden i översiktsplanen i större utsträckning än 
andra kommuner är Alingsås kommun (2013). I planen lyfter kommunen flera ex-
empel av befintliga skyddsområden. Dels nämner de riksintressen för att värna natur, 
kultur och friluftsliv samt naturreservat som bör värnas. Men främst belyser de vikten 
av att utöka antalet områden och arealer för natur- eller kulturreservat. Rent konkreta 
förslag för naturreservat finns i texten, men också allmänna visioner om sådan ut-
veckling. För kommunen är det viktigt att grönområden säkerställs för framtiden och 
att det är positivt för alla kommuninvånare. Det ger nämligen förutsättningar för att 
skapa goda levnadsvanor med rika möjligheter till friluftsliv i olika former. Därför 
kan fler natur- och friluftsområden i kommunen komma att behöva skyddas på sikt. 

5.10	Ett	rikt	friluftsliv	i	skolan	
15 av översiktsplanerna berör friluftsliv i skolan i liten utsträckning (se figur 22). Sju 
av kommunerna uttrycker vikten av skolskogar och har som ambition att bevara eller 
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utveckla dessa. Lika många kommuner talar också om utomhus- och naturmiljö samt 
miljöfrågor i pedagogiskt syfte. I åtta av översiktsplanerna lyfts säkerställande av 
naturområden intill eller i närheten av skolor som gör att det blir lättare att vistas i 
grönområden.  
 

	
Figur	22	visar	en	karta	över	Västra	Götaland	med	dess	kommuner	samt	omfattningen,	av	ett	rikt	
friluftsliv	i	skolan,	i	översiktsplanerna.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	
beaktning.	

Friluftsliv i skolan berör så pass få översiktsplaner vilket gör det svårt att urskilja 
några eventuella mönster eller samband mellan olika variabler kopplat till friluftsliv i 
skolan. Dock beaktas aspekten i relativt hög grad i översiktsplaner som tillhör Tjörn, 
Hjo och Tidaholm.  

5.10.1	Naturen	som	tillgång	i	Tidaholms	skolor	
I Tidaholm lyfts naturens betydelse som klassrum och backas med forsknings-
exempel. I översiktsplanen betonas exempel där vissa skolor har en naturinriktning 
och att i varje utbildningsområde finns tillgång till skolskogar för barn i grundskolan. 
Det blickas också framåt i översiktsplanen. Till exempel ska skolgårdar vid 
nyanläggning innehålla gröna ytor och fruktträd som planteras tillsammans med 
elever. 
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5.11	Friluftsliv	för	god	hälsa	
Friluftsliv för god hälsa behandlas i 38 av kommunernas översiktsplaner (se figur 23). 
Främst handlar det om att säkerställa naturområden för att stimulera till fysiskt 
aktivitet och underlätta tillgängligheten till dessa områden. I de flesta fall rör det 
naturområden generellt, men i vissa fall talas det specifikt om att värna tätortsnära 
natur för detta syfte eller utöka gång- och cykelvägar av olika slag. I ett fåtal 
översiktsplaner nämns opåverkade och tysta områden som viktiga för den mentala 
hälsan och inte bara naturområden för fysisk aktivitet. 16 av kommunerna talar 
generellt om det positiva som natur och friluftsliv innebär för mental och fysisk hälsa 
och vid två tillfällen nämns detta specifikt i samband med grön rehab och sparade 
sjukvårdskostnader. I fyra av kommunerna finns redan goda naturmiljöförutsättningar 
för god hälsa enligt översiktsplanerna.  

 

	
Figur	23	visar	en	karta	över	Västra	Götalands	kommuner	samt	översiktsplanernas	omfattning	av	
friluftsliv	för	god	hälsa.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning,	2	=	medelhög	beaktning,	3	=	hög	
beaktning.	

Hälsoperspektivet behandlas inte särskilt ingående i översiktsplanerna. Den enda 
kommunen som ingående beaktar friluftsliv för god hälsa är Hjo kommun (2010).  
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5.11.1	Hjo	planerar	för	hälsa	
I planen betonas friluftsliv och betydelsen det har för hälsa. Inom samhälls-
planeringen är tillgång och tillgänglighet ett måste för utveckling av vardags-
motionen. Det gäller såväl konkret fysisk planering genom anläggning av gång- och 
cykelvägar samt anläggningar på närliggande platser för fysisk aktivitet. I planen 
framgår också en mjukare form av planering med mer fokus på grupper vid behov. 
Där uppmärksammas det höga ohälsotal som finns hos kommunens barn och unga 
samt kvinnor. Det gäller att planera friluftslivet för alla grupper i samhället. Hjo 
kommun hänvisar till forskning och menar att god tillgång till anläggningar för 
rekreation, lekplatser, parker och andra grönytor ökar mängden fysisk aktivitet hos 
både yngre och äldre barn. Kombinationen fysisk aktivitet och naturupplevelser har 
stor potential för framtida förebyggande och behandlade arbete när det gäller att 
främja mental hälsa och på så vis kan ohälsotalet minska. I översiktsplanen tar 
kommunen även upp det faktum att den här formen av planering i längden innebär 
lägre sjukvårdskostnader för samhället.  

5.12	God	kunskap	om	friluftslivet	
Kunskap om friluftsliv berörs i princip bara i två översiktsplaner i länet (se figur 24). 
Hos båda kommunerna talas det om betydelsen av statistiska underlag vad gäller 
människans användande av naturen och fördjupade undersökningar.  

	
Figur	24	visar	en	karta	över	Västra	Götaland	med	dess	kommuner	samt	omfattningen	av	god	
kunskap	av	friluftslivet	i	översiktsplanerna.	0	=	ingen	beaktning,	1	=	låg	beaktning.	
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De kommuner som tydligt tar upp något som rör kunskap om friluftsliv är Bengtsfors 
kommun (2013) och Göteborg Stad (2009). Göteborg förespråkar en sammanhållen 
och övergripande syn på natur- och kulturvärden med stöd av aktuellt 
underlagsmaterial, fördjupade undersökningar, analys över brister och prioritering 
samt konstruktiv dialog och samarbete. Vidare menar de båda kommunerna att en 
förutsättning för att natur-, friluftslivs- och landskapsbildsvärden ska kunna utvecklas, 
synliggöras och stärka staden, är att kunskaperna om och prioriteringen av biologisk 
mångfald och övriga värden förbättras och tas tillvara 

5.13	Övriga	plandokument	
En majoritet av länets kommuner behandlar friluftsliv, kulturmiljö och naturmiljö i 
andra dokument än översiktsplanerna. De dokumenten är i det här fallet fördjupade 
översiktsplaner, naturvårdsplaner, grönstrategier, grönplaner och friluftsplaner. Av de 
dokument som funnits lättillgängliga på kommunernas hemsida är generellt yngre än 
översiktsplanerna och vissa sorterats bort slumpvis beroende på mängden dokument 
per kommun.  

5.13.1	Fördjupade	översiktsplaner	
Generellt kan det sägas att de flesta fördjupade översiktsplaner främst behandlar 
tätorter inom den egna kommunen. När det kommer till friluftsliv samt natur- och 
kulturområden så skiljer inte de fördjupade översiktsplanerna särskilt mycket från de 
kommunomfattande översiktsplanerna. Det som behandlas främst är tillgänglighet och 
tillgång till dessa områden samt naturturism. Naturområden är viktiga att värna, 
bevara och utveckla. Det skrivs dock inte lika mycket om konkret skydd av dessa 
områden som det gör i de kommunövergripande översiktsplanerna och begrepp kring 
tätortsnära natur är något som inte förekommer lika frekvent. Det är skillnad mellan 
fördjupade översiktsplaner som behandlar naturområden jämfört med planer som 
behandlar tätorter när det kommer till att bevara och utveckla naturområden. Men när 
det kommer till just friluftsliv som begrepp förekommer ingen märkbar skillnad. Att 
utveckla infrastrukturen kring gång- och cykelvägar för att öka tillgängligheten till 
natur- och kulturområden är något som ofta beskrivs som konkreta åtgärder i de 
fördjupade översiktsplanerna. 

5.13.2	Naturvårdsprogram	och	naturvårdsplaner	
I länet finns fler än de nio program och planer som behandlar naturvård som redovisas 
här. Dessa är också relativt unga jämfört med de kommunövergripande 
översiktsplanerna och fungerar ofta som ett underlag för kommande översiktsplaner 
till skillnad från de fördjupade översiktsplanerna, som fungerar som komplettering till 
de kommunala övergripande översiktsplanerna.  

I naturvårdsprogrammen och naturvårdsplanerna handlar det mycket om att värna, 
bevara och utveckla naturområden. Men här, till skillnad från de fördjupade översikts-
planerna, talas det i viss mån om konkreta skyddsåtgärder. Här talas det också mycket 
om tillgänglighet och tillgång, likt föregående stycke. Något som dock skiljer sig är 
att det är mer fokus på tätortsnära natur i dessa dokument och att friluftsliv samt hälsa 
som begrepp förkommer betydligt mer. Naturturismen får mindre utrymme jämfört 
med översiktsplaner generellt.  
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5.13.3	Grönstrategier	
Fyra dokument som studerats behandlar grönstrategi och grönplanering. I dessa är det 
tillgänglighet och hälsa som främst framgår om utgår från de tio friluftsmålen. I övrigt 
liknar de översiktsplanerna när det kommer till friluftsliv.  

5.13.4	Friluftsplaner	
Två dokument som behandlar just friluftsliv har studerats. En av planerna är från 
Trollhättans kommun (2000) och friluftsplanen skiljer sig en del från både översikts-
planerna och andra dokument när det kommer till hur det talas om friluftsliv. Det här 
dokumentet har ett uttalat syfte att ligga till grund för framtida översiktsplanering, 
men till skillnad från den mer fysiska planeringen ingår här istället till exempel 
tillgänglighet som är riktade till fler grupper än bara fysiskt handikappade och andra 
fall där planen skiljer sig från översiktsplaneringen. Det talas i högre utsträckning om 
friluftsaktiviteter i sig och inte bara friluftsliv som homogen aktivitet, något som inte 
tagits i beaktning i något annat planeringsdokument i studien. Något som förekommit 
någon enstaka gång i andra planer är den samhälleliga ekonomiska förtjänst som 
friluftsliv eller rekreation i naturområden innebär. Här belyses också vikten av 
kunskap om friluftsliv och dess utövare för att bättre kunna planera för friluftsliv. 
Den andra friluftsplanen är från Falköpings kommun (2015) och har även den ett 
uttalat syfte att värna friluftslivets intressen i översiktsplanen. I den här planen har de 
tio friluftsmålen tagits i beaktning och dessutom har kommunen satt tio egna 
kommunala friluftsmål följt av en mängd platsbaserade konkreta åtgärdsförslag. Det 
har gett utrymme till att inte bara beröra samtliga mål, utan också gå in på djupet på 
dem.  
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6.	Analys	

6.1	introduktion	
Mot bakgrund till resultatdelen finns en bild av hur det ser ut i länets kommunala 
översiktsplaner utifrån ett friluftsperspektiv. För att förstå resultatet och förklara de 
mönster som framstår ska resultatet kopplas till studiens teoretiska perspektiv samt 
tidigare studier inom ämnet.  

6.2	Beaktning	friluftslivets	aspekter	i	översiktsplaner 
I de översiktsplaner som studerats har alla innehållit friluftsliv på något vis, men både 
omfattning och aspekter av friluftsliv varierar. Det stämmer överens med Peterson 
Forsbergs (2012) studie till stor del då det där hävdas att friluftsliv beaktas i en 
betydande majoritet av kommunernas översiktsplaner. Min slutsats stämmer dock inte 
överens med Naturvårdsverkets (2015) påstående om att inte ens hälften av landets 
kommuner skulle hantera friluftslivet mer specifikt i sin översiktsplan. Det är dock ett 
frågetecken om vad ”mer specifikt” innebär i det här fallet. 

6.2.1	Fysiska	och	ekonomiska	aspekter	beaktas	ofta	
Det förekommer ambitioner, i de goda exemplen som ges från enskilda kommuners 
översiktsplaner, om en bredare planering vad gäller friluftsliv där fler aspekter 
beaktas. Dock sker det inte ofta och det finns inte en kommun som beaktar samtliga 
aspekter under friluftsmålen i sin översiktsplan. De aspekter som beaktas i hög grad är 
de av mer fysisk och näringslivsinriktad natur (tillgänglighet, tillgång, tätortsnära 
natur, skyddad natur, hållbar regional tillväxt och naturturism). Det som kan förklara 
den fysiska inriktningen kan helt enkelt ha med att göra att översiktsplanering just är 
fysisk planering och har, enligt Nyström och Tonell (2012), traditionellt sett varit en 
tekniskt inriktad markanvändningsplanering med naturvetenskapligt och ekonomiskt 
fokus. Enligt Petersson Forsberg (2012) nämns naturturism en gång i 
översiktsplanerna i sin studie medan kopplingen mellan rekreationsnatur och 
besöksnäring nämns av några ytterligare planer. Eftersom översiktsplaner ofta 
används för att stimulera näringslivet anser Petersson Forsberg (2012) att det är 
förvånande lite naturturism i översiktsplaner. Jag håller med om att begreppet 
naturturism är väldigt ovanligt i planerna, men natur kopplat till turism förekommer 
frekvent i min studie och det märks att det har högt marknadsvärde i kommunerna 
(Petersson Forsberg 2009; Fredman et al. 2014). 

6.2.2	Hälsa	och	samverkan	
Engagemang och samverkan samt friluftsliv och hälsa är två aspekter som beaktats 
till viss del i länets översiktsplaner. I landet inser fler och fler kommuner betydelsen 
av samverkan över kommungränserna (Boverket 2009). Andelen kommuner som har 
ett friluftsråd eller liknande tillsatt med ansvar för kommunens friluftsliv och 
samverkansfrågor har ökat de senaste åren (Naturvårdsverket 2016b). I de kommunala 
översiktplanerna i Västra Götalands län förekommer det relativt ofta att 
mellankommunal samverkan lyfts som en viktig fråga när det kommer till planering 
av grönområden och friluftsliv. Inte lika frekvent lyfts betydelsen att samverka med 
bland annat friluftslivsorganisationer, något som bör vara av större intresse då de 
hjälper till att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv (Emmelin et al. 
2010). 
I min studie är hälsa kopplat till friluftslivet inte lika givet i översiktsplaner som det är 
i de planer som Petersson Forsberg (2012) studerat. Eftersom det är ofta just hälsa 
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som motiverar människor till att utöva friluftsliv (Emmelin et al. 2010), och att det 
dessutom ger samhällsekonomiska fördelar (Lundvall 2011) borde hälsa vara en 
prioritet i planeringen. På samma sätt som det finns samhällsekonomiska intressen när 
det kommer till naturturism borde det finnas intresse för den sjukdomsförebyggande 
aspekten som hälsa tillhör.  

6.2.3	Skola,	forskning	och	allemansrätten	i	mindre	utsträckning	
Allemansrätten, friluftsliv i skolan och god kunskap om friluftsliv beaktas i väldigt 
liten utsträckning i länets kommunala översiktsplaner. Varför allemansrätten knappt 
beaktas kan bland annat bero på vad Sandell & Svenning (2011) menar med att en av 
allemansrätten styrkor är att den tillgängliggör i princip allt landskap. På så sätt 
undviks trängseleffekter och kanaliseringsbehov som ju uppstår när friluftsliv och 
rekreation hänvisas till specifika områden. Det kan i sin tur innebära att det uppfattas 
som att det inte finns något behov att i översiktsplanerna planera efter allemansrätten. 
En annan förklaring kan vara det Petersson Forsberg (2012) menar med att planerare 
resonerar så att det redan finns så mycket naturmark i kommunen så att friluftslivet 
ska ske ”någon annanstans”. Utifrån det påståendet kan jag se liknande mönster i min 
empiri. Ju högre andel bebyggelse det är i en kommun, desto mer planerar 
kommunerna för tillgång till natur för friluftsliv, i sina översiktsplaner. De kommuner 
med låg andel bebyggelse tenderar att planera för tillgång till natur för friluftsliv i 
mindre utsträckning. Alltså kan det tolkas som att det redan finns mycket natur och att 
då friluftslivet kan ske ”någon annanstans”. 

Friluftsliv i skolan förekommer som tema i översiktsplanerna i något högre grad än 
vad allemansrätten gör. Trots att skolans styrdokument innehåller friluftsliv till en 
viss del så förekommer friluftsliv i relativt liten utsträckning (Lundvall 2011). Det går 
möjligtvis inte förvänta sig att friluftslivet i skolan ska stå angivet i översiktsplaner 
eftersom skolorna har egna styrdokument. Fast det finns undantag. Boverket (2015b) 
uppmuntrar kommunerna att till exempel göra ställningstaganden i översiktsplanen 
om elevers tillgång till grönområden. Det framgår i Tidaholms kommun som exempel 
där friluftsliv får plats översiktsplanen genom delaktighet, pedagogik och genom 
fysisk miljö. Naturvårdsverket (2015) hävdar att förutsättningar ska ges för barn att 
vara ute. Enligt Sandberg (2012) är närheten från skolor av betydelse för regelbundna 
besök till naturområden. Detta är något jag anser kan ges mer utrymme i en 
översiktsplan.  

Kunskap och forskning om friluftsliv är det som beaktas allra minst i översiktsplaner 
utifrån de tio friluftsmålen. Fredman et al. (2014) Menar att den generella bristen på 
forskning inom friluftsliv helt enkelt beror på att det inte finns någon vana att tänka på 
friluftsliv i vetenskapliga termer. Vidare menas det att det behövs samlas mer kunskap 
och statistik som underlag till bland annat kommunal fysisk planering för friluftsliv. 
Alltså kan det tolkas som att kunskap om friluftsliv ska ligga till grund för 
översiktsplaner och inte vara själva ämnet i en översiktsplan.		

6.3	Skillnader	och	bakomliggande	orsaker	
Petersson Forsberg (2012) menar ambitionsnivån varierar mellan kommuner vad 
gäller planering för friluftsliv. Friluftslivets ställning i översiktsplaner kan därför vara 
beroende av starka företrädare inom politik och planering. Jag tycker det här speglas 
till stor del i översiktsplanerna. Det är svårt att hitta mönster som kan förklara vad det 
är som gör att ambitionen skiljer sig i beaktningen av friluftsliv i översiktsplanerna. 
Oftast ter sig resultaten slumpmässiga. Det finns dock vissa skillnader mellan 
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kommunerna som kan hjälpa till att förklara vad det är som gör att översiktsplaner 
kan variera innehållsmässigt ur ett friluftslivsperspektiv. 

6.3.1	Mer	friluftsliv	vid	kusten	
Enligt Miljödepartementet (2010) har kustområden, sjöar och vattendrag mycket stor 
betydelse när det kommer till friluftsliv. Dessutom är strandskyddet ett verktyg i syfte 
att värna allmänhetens tillgång till strandnära områden för friluftsliv. Det här kan 
förklara varför kommuner som ligger på västkusten och vid de större sjöarna beaktar 
friluftsliv i större och bredare omfattning i sina översiktsplaner än de övriga 
kommunerna. Det kan liknas vid mönstret där tätbebyggda kommuner tenderar att 
planera mer för tillgång av natur för friluftsliv. Kustkommunerna betonar friluftsliv 
och natur relativt mycket i samband med turism i sina översiktsplaner vilket också är 
en betydande faktor för den totala omfattningen. 

6.3.2	Positivt	för	växande	kommuner	
Åhgren (2013) och Petersson Forsberg (2012), som i sin tur hänvisar till 
Naturvårdsverket (2007), tycker sig kunna se att det går att dra en parallell mellan hur 
stort befolkningsantalet är och mängden resurser kommunerna väljer att lägga på 
friluftsfrågor. I min studie kan jag inte se sambandet mellan att de mindre folkrika 
kommunerna skulle brista i friluftsfrågor i översiktsplanerna mer än folkrika 
kommuner. Däremot kan jag se det mönstret i översiktsplaner av kommuner som 
minskar i befolkningen. Dessa tenderar att beakta friluftslivet i mindre omfattning än 
de kommuner som ökar i befolkning. Orsaken till att det bidrar till minskad beaktning 
av friluftsliv kan vara densamma som Petersson Forsberg (2012) och 
Naturvårdsverket (2007) är inne på om att minskad befolkning kan innebära minskade 
skatteintäkter och därmed minskad prioritet vad gäller friluftsliv. Undantaget för 
kommuner som minskar i invånarantal är aspekten som innehåller hållbar regional 
utveckling, tillväxt och framför allt naturturism, vilket kan förklaras genom att 
naturturismen bidrar till en breddning av näringslivet på landsbygden och därmed 
regional tillväxt (Naturvårdsverket 2016c). 

6.3.3	Antagandeår	som	faktor	
Petersson Forsberg (2012) tolkar det som att det finns en tendens till att friluftsliv 
uppmärksammas mer ju senare en översiktsplan antagits. Åhgren (2013) tycks ha en 
annan slutsats angående detta och menar att det inte tycks ha någon större betydelse 
för omfattning av friluftsliv. I min studie kan jag konstatera att planerna från 1990-
talet beaktar friluftsliv i betydligt mindre utsträckning än de planer som antagits på 
2000- och 2010-talet. Men varför det ser ut så skulle kunna bero på vad Fredman et 
al. (2014) menar med att det inte förrän under 2000-talets början som inleddes en 
renässans för friluftslivet på den politiska agendan. Friluftsliv var trots allt utan 
myndighet mellan år 1991 och år 2002. Att det nu finns en ansvarig myndighet kan 
såklart ses som en stärkning av friluftsliv men Petersson Forsberg (2012) tror att det 
kan ta längre tid än så innan friluftslivet återhämtat sig. Och där tror jag också att det 
skulle ta ännu längre tid för friluftslivet att spegla sig i översiktsplanerna. I planerna 
från år 2002 och framåt ser jag inte att yngre planer skulle innefatta mer friluftsliv än 
äldre. Det finns exempel på översiktsplaner som bara är ett par år gamla som beaktar 
friluftsliv i liten utsträckning och vice versa. 
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7.	Slutsatser	och	diskussion	

7.1	Introduktion	
I det här kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser följt av en nyanserad diskussion 
samt egna reflektioner över vidare studier. För att lättare förstå innehållet underlättar 
det om frågeställningarna får strukturera ordningen i slutsatsen och om uppsatsens 
övergripande syfte återkopplas:  
Med riksdagens tio friluftsmål som utgångspunkt är syftet med den här uppsatsen att 
studera friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner. Vidare är syftet att 
studera hur skillnader i beaktning av friluftsliv tas i uttryck i kommunernas översikts-
planer och vad som kan förklara skillnaderna. 

7.2	Slutsats	
Min uppsats bidrar med sin starka empiri i hög grad till forskningen kring friluftsliv 
inom översiktsplanering. Den systematiska analysen av 49 översiktsplaner utifrån 
flera olika aspekter är en väldigt omfattande studie som saknar motstycke i tidigare 
forskning. Framförallt blir mitt bidrag av kvantitativ karaktär och ger förhoppningsvis 
fler perspektiv samt belyser de brister som finns inom friluftslivet i översiktsplaner.  
Friluftsliv beaktas i samtliga studerade översiktsplaner. Dock varierar omfattningen 
av friluftsliv till stor del mellan kommunerna. Flertalet översiktsplaner går inte längre 
än att just nämna friluftslivet medan ett par kommuner beskriver det väldigt ingående 
utifrån flertalet aspekter.  
Det finns aspekter, som ryms i friluftsmålen, som betonas ytterst sällan i 
översiktsplanerna. Vissa aspekter utifrån målen beaktas inte alls i majoriteten av 
planerna. De som beaktas i högre utsträckning innefattas de mål som är om 
tillgänglighet, tillgång, skyddad natur och tätortsnära natur. Det gör även de aspekter 
som ingår i friluftsliv och natur kopplat till turism och regional tillväxt. De som får 
mindre utrymme behandlar engagemang, allemansrätten, friluftsliv i skolan, friluftsliv 
och folkhälsa samt god kunskap om friluftsliv.  

Generellt är det svårt att förklara vad skillnader mellan översiktsplanerna beror på. 
Omfattning av friluftsliv mellan kommunerna tenderar till stor del vara slumpmässig 
och kan bero på om någon eller några och i så fall vem eller vilka som har ansvaret 
för frågor om friluftsliv inom planering. Det går dock skönja tendenser att vissa typer 
av kommuner skiljer sig från andra gällande friluftsliv i översiktsplanerna. 
Kustkommuner och kommuner med positiv befolkningsförändring tenderar att, i sina 
översiktsplaner, beakta friluftsliv i större och bredare omfattning än inlandskommuner 
och kommuner som minskar i invånarantal.  

Kustkommunerna betonar friluftsliv och natur relativt mycket i samband med turism 
medan tillväxtkommunerna betonar friluftsliv generellt i relativt stor utsträckning. 
Även kommunerna med minskande invånarantal beaktar aspekten naturturism i högre 
utsträckning jämfört med andra kommuner. I övrigt betonas friluftslivet i princip i 
samma utsträckning, oavsett kommunernas demografiska förutsättningar.  
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Friluftsliv har en viss koppling till översiktsplanernas ålder. De kommuner som har 
betydligt äldre översiktsplaner tenderar att beakta friluftslivet i mindre utsträckning än 
de kommunerna med yngre översiktsplaner. De planerna som är från 1990-talet 
omfattar friluftslivet i betydligt mindre utsträckning än de på 2000-talet. Men från år 
2002 till år 2015 är skillnaderna knappt märkbara.  

7.3	Diskussion	
I den här studien analyseras ju vad som är innehållet i översiktsplaner. Det behöver 
inte alls vara en indikation på hur kommunen jobbar med friluftsliv generellt. Att få in 
friluftslivet i översiktsplanen syftar ju till att stärka friluftslivets roll i planering, vilket 
såklart i längden kan påverka kommunernas arbete med friluftsliv. Enkäten som 
utfördes av länsstyrelsen i Västra Götalands län (2016) så beaktas samtliga aspekter 
redan till hög grad enligt respondenterna. Så kommunernas arbete med friluftsliv 
påverkas nödvändigtvis inte av friluftslivets omfattning i översiktsplanerna och vice 
versa. Även från resultatet i Sveriges friluftskommun (2016b) speglar inte uppgifterna 
i enkäten omfattningen i översiktsplanerna (se bilaga 6). Petersson Forsberg (2012) 
hävdar också att även om beaktningen är låg i planeringsdokumenten så innebär inte 
det att allmänheten per automatik har sämre förutsättningar att utöva friluftsliv. 
Friluftslivets ”verklighet” behöver helt enkelt inte spegla planeringen. 
Överlag bekräftar den här studien i mångt och mycket tidigare studier då det finns få 
överraskande utfall i resultatet. Två resultat som jag dock anser sticker ut är att de 
kommunerna med lågt invånarantal inte skiljer sig från övriga kommuner vad gäller 
beaktning av friluftsliv generellt. Petersson Forsbergs (2012) uppfattning om att dessa 
kommuner borde beakta friluftsliv i mindre utsträckning känns logisk och skiljer sig 
inte mycket från min slutsats om att kommuner med sjunkande befolkningsantal 
beaktar friluftsliv i mindre utsträckning. Det andra resultatet som överraskade mig var 
att åldern på översiktsplanerna inte har så mycket betydelse under de senaste 15 åren, 
men att det från 90-talet skiljer sig en hel del. I den här uppsatsen ges dock inte någon 
konkret studie över hur friluftslivet ter sig över tid i översiktsplaner. Jag kan inte med 
säkerhet säga hur tiden kan vara en faktor eftersom studien sker kommunvis. Bara för 
att en plan från Essunga kommun på 90-talet beaktar friluftsliv i mindre utsträckning 
än en plan från Gullspång kommun på 2010-talet så innebär inte det att tiden behöver 
vara en faktor. Där kan faktorer som företrädare, politisk majoritet eller demografiska 
förutsättningar vid tidpunkten då planen antogs spela roll. Förutsatt att friluftsliv ökar 
över tid så kan det gälla alla intressen i en översiktsplan generellt. 
Eftersom det anses vara viktigt att få in friluftslivet mer i samhällsplaneringen, i det 
här fallet kommunernas översiktsplaner, är det också viktigt att det vidtas åtgärder för 
att det ska ske. Riksdagens friluftsmål är en begreppsram som kommuner kan utgå 
från när det kommer till planering då de flesta aspekterna inom målen inte beaktas i 
planerna. Jag tror dock att målen måste anpassas just i det syftet. Sedan målen 
formulerades 2012 har inte en kommun i Västra Götalands län, till synes, haft målen i 
beaktning när översiktsplaner har gjorts. Friluftsmålen täcker in friluftslivets många 
aspekter som jag kan konstatera saknas i översiktsplanerna. Målen spänner sig över 
myndigheters ansvarsområden likt översiktsplanen gör över förvaltningar. Även 
friluftsliv rör sig mellan olika sektorer ekologi, sociologi, hälsa, pedagogik, 
näringsliv, föreningsliv, ekonomi och forskning. Målen kan skapa en plattform mellan 
alla dessa aktörer och intressegrupper. Till exempel så skulle det kunna främja vad 
Petersson Forsberg (2012) och Åhgren (2013) är inne på om att sammanställa 
friluftslivet i översiktsplaner eller i friluftsplaner för att få fram ett tydligare budskap. 
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En annan fråga är ju hur mycket friluftsplaner påverkar översiktsplaner. Det varierar 
säkert mellan kommuner, men i Trollhättans fall har en friluftsplan inte påverkat 
översiktsplanen i den grad att den sticker ut jämfört med andra översiktsplaner.  
Målens bredd skulle också kunna främja det Nyström och Tonell (2012) är inne på 
vad gäller att fysiska planeringsobjekt kan påverkas av icke-fysiska faktorer. Alltså att 
lyfta markanvändningsplaneringen från en traditionell teknisk vana (Nyström & 
Tonell 2012). Ta bara begreppet tillgänglighet som kan röra sig om röra sig om 
sociala, mentala, ekonomiska, juridiska och fysiska grunder (Emmelin et al. 2010). 
Där behövs mer än att anlägga en parkering vid en skog för att öka tillgängligheten till 
naturområden, inte minst för att gynna förutsättningarna för olika grupper i samhället. 

Bredden i friluftsmålen är på många sett en styrka. Men finns där inte också 
svagheter? Infrastruktur för till exempel naturturism kan ju komma att innebära en 
ohållbar exploatering av naturen som enligt Wahlström (1977), i längden kan vara 
negativt för vistelse i naturområden då friluftsliv är beroende av attraktiva landskap. 
Alltså finns en risk att den sociala aspekten inom naturvård kan motverka sitt eget 
syfte. Där kommer ämnet in på frågan huruvida landskapet ska vara något som 
människan ska använda/förändra för friluftsliv eller om det ska bevaras/skyddas för 
friluftsliv (Sandell 2016). Där spelar, enligt Emmelin et al. (2010), den fysiska 
planeringen en stor roll eftersom det kan uppstå konflikter mellan tillgänglighet till 
naturområden och naturskydd. Enligt Cole (2004) går ju inte friluftslivets negativa 
effekter att undvika – bara mildra. Och där någonstans emellan begreppen förändra 
och bevara landar också syftet med friluftsmålen. Om vi ska använda oss av natur för 
friluftsliv och naturturism, som gör människa och samhälle gott, är exploatering 
oundvikligt. Därför är det viktigt och där kan målen bidra så att samhällets aktörer 
samverkar i frågor som gäller hållbart brukande av landskapet så att en rimlig balans 
eftersträvas. För att bidra med balans och inte motverka sitt eget syfte vill jag 
återkoppla till Emmelin et al. (2010) som menar att friluftsliv både kan gynna 
ekologisk hållbarhet samtidigt som den kan gynna social välfärd och ekonomi. Alltså 
att friluftsliv kan vara både mål och medel för att främja hållbarhet.	

7.3.1	Vidare	studier	
Eftersom uppsatsen har en bred ingång och till stor del är explorativ så finns det 
områden där ytterligare studier behövs för att få klarhet i vissa frågor. Dels finns det 
anledning att gå in i ytterligare detalj vad gäller skillnader mellan planerna. Och dels 
finns det anledning att fundera över vad planeringen har för betydelse för friluftslivet. 
Hur översiktsplaner skiljer sig över tid vad gäller friluftsliv är en intressant aspekt att 
gå vidare på. För att få svar på den frågan behövs det göras jämförelser mellan 
översiktsplaner inom samma kommun. Där kan hypotesen om att friluftsliv ökar med 
tiden med mer säkerhet besvaras än i min uppsats. Dels är skillnaden mellan 1990-tal 
och 2000-tal intressant, då friluftslivet påståtts få sin politiska renässans, dels är det 
intressant huruvida det stämmer att översiktsplaners beaktande av friluftsliv stagnerat 
under 2000-talet. Här är det också intressant att kolla på hur översiktsplaner utvecklas 
generellt över tid. Har alla intressen fått utökning i planerna? Har friluftslivet ökat 
bara för att planerna generellt blivit bättre? 
Det är också intressant att göra djupdykningar i andra skillnader mellan 
översiktsplaner. Hur kommer det sig att vissa översiktsplaner är ”bättre” än andra när 
det kommer till friluftsliv generellt, men också i olika aspekter av friluftsliv? Finns 
det en friluftsansvarig? Vilka aspekter prioriteras hos ansvariga?  
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Petersson Forsberg (2012) lägger vikt vid att det finns det särskilt intresserade 
företrädare inom kommuner som lyfter friluftslivet inom planering. Det vore 
intressant att fördjupa sig i hur stor roll som företrädarna i kommuner spelar vad 
gäller friluftslivets intressen. Hur kommer det sig till exempel att Hjo kommun 
planerar så mycket för olika gruppers tillgänglighet till naturen? Varför är det just 
Tidaholms kommun som sticker ut så mycket när det kommer till friluftsliv och 
skola? Är det tillfälligheter eller är det företrädarna som gör skillnad i de här 
frågorna? 

En variabel jag tänkte ha med i min uppsats, men som fick sållas bort på grund av 
tidsbrist är om politisk majoritet under tiden som en översiktsplan antagits kan spela 
roll för omfattningen av friluftsliv. Lena Petersson Forsberg (2012) som skrivit en 
avhandling om friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering har också 
efterfrågat just den jämförelsen. 
Friluftsmålen har som ett av flera syften att jobba in friluftslivet ytterligare i 
översiktsplaner. Men vad som faktiskt räknas är vad som händer med det som står 
angivet i översiktsplanen. Majoriteten av kommunerna i Västra Götaland påstår sig 
själva jobba med samtliga aspekter som utgör målen, men det är inget som speglas 
särskilt mycket i översiktsplanerna. Det vore därför intressant att kolla i vilken 
omfattning som det som står i översiktsplanerna om friluftsliv faktiskt förverkligas i 
”verkligheten”.  
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Bilagor 

Bilaga	1	

Riksdagens	tio	friluftsmål	
De	aspekter	 som	 ingår	 i	de	 tio	 friluftsmål	 som	 formulerats	är	delvis	 tänkt	att	 i	
längden	bidra	till	ökad	kunskap	vad	gäller	planering	för	friluftsliv.	För	att	 få	en	
bild	 av	 det	 generella	 friluftslivsarbetet	 befinner	 på	 nationell	 nivå	 utifrån	
friluftsmålen	 har	 de	 ansvariga	 myndigheterna	 gjort	 en	 uppföljning	 av	 dessa	
aspekter.	 Den	 samlade	 bedömningen	 är	 att	 möjligheter	 för,	 tillgång	 till,	 och	
arbete	 med,	 friluftsliv	 ökar	 och	 förbättras.	 Dock	 behöver	 insatserna	
upprätthållas	för	fortsatt	framgång.	

1.	Tillgänglig	natur	för	alla	

Tillgången	till	natur	är	en	av	förutsättningarna	för	friluftsliv	och	ett	inkluderande	
friluftsliv	 är	 något	 som	 alla	medborgare	 kan	 ta	 del	 av.	 Att	 skapa	 tillgänglighet	
genom	förbättrad	infrastruktur	är	framför	allt	kommunens	ansvar,	enligt	Miljö-
departementet	(2010).	Den	svenska	naturen	kan	för	många	vara	svårtillgänglig	
och	 det	 här	 gäller	 inte	 minst	 för	 funktionshindrade.	 Människor	 med	 nedsatt	
fysisk	 funktion	 riskerar	 därmed	 bli	 utestängda	 från	 möjligheten	 att	 öka	
livskvaliteten.	Målet	är	att;	

”…naturen	ska	vara	tillgänglig	för	alla.	[…]	möjligheten	att	vistas	i	och	
njuta	 av	 natur-	 och	 kulturlandskapet	 är	 stor	 och	 människors	 olika	
behov	 är	 tillgodosedda.	 Områden	 med	 god	 tillgänglighet	 finns	
utpekade,	 är	 kända	 och	 uppskattade	 och	 förvaltas	 långsiktigt.	
Tillgänglighet	 har	 hög	 prioritet	 inom	 planering,	 information	 och	
förvaltning	 av	 natur-	 och	 kulturlandskapet	 samt	 andra	 områden	 av	
betydelse	för	friluftslivet.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	24)	
Boverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 friluftslivets	 tillgänglighet	 i	 Sverige	 är	
positiv.	Det	innebär	att	möjligheten	att	vistas	i	natur-	och	kulturlandskap	är	stor	
och	 att	 de	 olika	 behoven	 hos	 människor	 är	 tillgodosedda.	 Inom	 planering	 är	
tillgänglighet	 prioriterat	 i	 områden	 för	 friluftsliv.	 Fastän	 utvecklingen	 ses	 som	
positiv	 så	 är	 det	 svårt	 att	 bedöma	 i	 vilken	 utsträckning	 som	 åtgärderna	 är	
tillräckliga	för	att	möta	de	olika	behoven	(Naturvårdsverket	2015).	

2.	Starkt	engagemang	och	samverkan	för	friluftslivet	

Det	 personliga	 engagemanget	 är	 starka	 drivkrafter	 för	 friluftsliv.	 Frilufts-
organisationerna	är	viktiga	för	att	skapa	intresse	och	möjligheter	för	de	som	vill	
utöva	 friluftsliv	 Inom	 friluftsliv	 är	 det	 också	 viktigt	 med	 samverkan	 för	 att	
förebygga	 intressekonflikter	 mellan	 markägare	 och	 företag	 som	 vill	 bruka	
annans	mark	för	organiserad	verksamhet	(Miljödepartementet	2010).	Målet	är;	

”…ett	 starkt	 engagemang	 och	 samverkan	 där	 personligt	 och	 ideellt	
engagemang	står	i	centrum.	Organisationerna	bör	i	högre	grad	än	i	dag	
samverka.	Ökad	samverkan	kan	bidra	till	att	 fler	människor	ägnar	sig	
oftare	åt	friluftsliv.	Det	bör	även	finnas	etablerade	strukturer	för	dialog	
och	samordning	av	friluftslivet	lokalt,	regionalt	och	nationellt.”	
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(Naturvårdsverket	2015,	s.	32)	

Naturvårdsverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 engagemang	 och	 samverkan	
inom	 friluftsliv	 i	 Sverige	 varken	 är	 positiv	 eller	 negativ.	 Det	 finns	 etablerade	
nätverk	 för	 målets	 syfte,	 men	 nätverken	 måste	 utvecklas	 för	 att	 bidra	 till	
politikens	mål.	 Det	 saknas	 resurser,	men	majoriteten	 anger	 att	 de	 jobbar	med	
målen	 och	 samverkar	 med	 andra	 aktörer.	 LONA5-medlen	 har	 betydelse	 för	
samverkan	 mellan	 det	 ideella	 och	 kommunen	 när	 det	 kommer	 till	 att	 skapa	
friluftsåtgärder.	 Föreningarna	 är	 viktiga,	 men	 engagemanget	 förändras	 genom	
sjunkande	medlemsandelar	och	ökade	krav	på	 föreningarna	 (Naturvårdsverket	
2015).	

3.	Allemansrätten	

Allemansrätten	är	av	stor	betydelse	när	det	gäller	svenska	folkets	möjlighet	att	
utöva	 friluftsliv	och	andra	utomhusaktiviteter	 (Fredman	et	al.	2014).	Sandell	&	
Svenning	 (2011)	 menar	 att	 allemansrättens	 framtid	 delvis	 är	 beroende	 av	 i	
vilken	 utsträckning	 som	 det	 offentliga	 behandlar	 ämnet	 inom	 exempelvis	
samhällsplanering.	Målet	är	att;	

”…allemansrätten	 är	 grunden	 för	 friluftslivet.	 […]	 allemansrätten	
värnas	och	allmänhet,	markägare,	föreningar	och	företag	har	god	kun-
skap	om	allemansrätten.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	37)		
Naturvårdsverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 allemansrätten	 i	 Sverige	 är	
varken	 positiv	 eller	 negativ.	 De	 grundläggande	 kunskaperna	 är	 goda,	men	 det	
behövs	 förtydliganden	 av	 allemansrättens	 gränser.	 Tillsynen	 för	 att	 stävja	
överträdelser	 som	 till exempel	 olaglig	 terrängkörning,	 nedskräpning	 och	
skadegörelse	är	svag	(Naturvårdsverket	2015).	

4.	Tillgång	till	natur	för	friluftsliv	

En	 angelägen	 fråga	 för	 den	 kommunala	 planeringen	 är	 det	 finns	 tillgång	 till	
natur.	Friluftslivet	ska	beaktas	 i	samhällsplaneringen	så	att	dess	 intressen	vägs	
in	 i	 beslut	 i	markanvändningen	 så	 att	 det	 arbetas	mot	 en	 varierad	 natur	med	
höga	natur-	och	kulturvärden	(Miljödepartementet	2010).	Målet	är	att;	

”…det	 finns	 tillgång	 till	 natur	 för	 friluftslivet.	 […]	 samhällsplanering	
och	markanvändning	tar	hänsyn	till	 friluftslivets	behov	av	tillgång	till	
attraktiva	natur-	och	kulturlandskap.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.43)			
Naturvårdsverket	 och	 Skogsstyrelsen	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 tillgång	 till	
natur	för	friluftsliv	i	Sverige	varken	är	positiv	eller	negativ.	De	flesta	som	utövar	
friluftsliv	 gör	 det	 nära	 hemmet	 i	 områden	 som	 inte	 är	 skyddade.	
Skogslandskapet	 tenderar	 att	 delas	 in	 i	 ett	 produktionslandskap	 med	 låg	
medelålder	ett	skyddat	med	hög	medelålder.	Det	här	kan	ha	negativ	inverkan	på	
friluftslivet.	Det	är	viktigt	att	i	det	fysiska	planeringsarbetet	belysa	friluftslivet	i	
både	det	offentliga	och	privata	(Naturvårdsverket	2015).	

																																																								
5	Bidrag	kan	sökas	genom	den	lokala	naturvårdssatsningen	(LONA)	ska	stimulera	kommunernas	
och	ideella	föreningars	långsiktiga	naturvårdsengagemang	(Naturvårdsverket	2017d).	
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5.	Attraktiv	tätortsnära	natur	

Tillgång	och	tillgänglighet	till	grönområden	är	grundläggande	förutsättningar	för	
urban	 befolkning	 att	 vistas	 i	 naturen	 (Fredman	 et	 al.	 2014).	 Det	 är	 viktigt	 för	
hälsa,	 delaktighet	 i	 naturen	 och	 för	 den	 biologiska	 mångfalden	 att	 naturen	 i	
områden	 med	 högt	 exploateringstryck	 bevaras	 och	 utvecklas	 (Emmelin	 et	 al.	
2010).	Målet	är	att;	

”…det	 finns	 attraktiv	 tätortsnära	 natur	 för	 friluftslivet.	 […]	 befolk-
ningen	har	tillgång	till	grönområden	och	ett	tätortsnära	landskap	med	
höga	frilufts-,	natur-	och	kulturmiljövärden.”		

(Naturvårdsverket	2015,	s.	48)	

Boverket	bedömer	att	utvecklingen	av	attraktiv	tätortsnära	natur	i	Sverige	
varken	är	positiv	eller	negativ.	En	stor	del	av	friluftsutövandet	i	Sverige	sker	
nära	hemmet	och	för	de	flesta	finns	grönområden	på	gångavstånd.	Det	finns	
dock	 många	 starka	 intressekonflikter	 inom	 tätortsnära	 områden	 för	
friluftsliv	där	annan	markanvändning	prioriteras	före.	Flera	insatser	behövs	
för	att	säkerställa	en	positiv	utveckling.	Allt	fler	kommuner	har	tillgång	till	
underlag	för	att	bättra	på	kvalitén	vad	gäller	tätortsnära	natur.	Det	är	dock	
långsamma	 processer	 och	 framtagande	 av	 underlag	 (Naturvårdsverket	
2015).	

6.	Hållbar	regional	tillväxt	och	landsbygdsutveckling	

Sveriges	 landsbygd	 är	 viktiga	 för	 hela	 landets	 framtid.	 Landskapen	 utanför	
tätorterna	är	rika	på	naturresurser	och	företagsamma	människor.	Men	här	finns	
också	attraktiva	boendemiljöer	samt	natur-	och	kulturvärden	som	uppskattas	av	
både	 svenskar	 och	 besökare	 utanför	 Sveriges	 gränser	 (Miljödepartementet	
2010).	Målet	är	att;	

”…bidra	till	en	hållbar	landsbygdsutveckling	och	regional	tillväxt	i	alla	
delar	av	 landet.	 […]	 friluftsliv	samt	natur-	och	kulturturism	bidrar	till	
att	 stärka	den	 lokala	 och	 regionala	 attraktiviteten	 och	medverkar	 till	
en	stark	och	hållbar	utveckling	och	regional	tillväxt.	Natur-	och	kultur-
turism	bör	uppmärksammas	och	prioriteras	som	strategiska	verksam-
heter	 inom	 besöksnäringen.	 Upplevelserna	 bör	 kännetecknas	 av	
hållbarhet,	kvalitet,	värdeskapande,	tillgänglighet	och	säkerhet.”		

(Naturvårdsverket	2015,	s.	54)		

Tillväxtverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 hållbar	 regional	 tillväxt	 och	
landsbygdsutveckling	i	Sverige	varken	är	positiv	eller	negativ.	Turismen	är	något	
som	utvecklas	positivt	och	har	potential	att	 fortsätta	med	det.	Dock	följer	stora	
utmaningar	vad	gäller	hållbar	utveckling	av	turism	på	små	orter	på	landsbygden	
(Naturvårdsverket	2015).	

7.	Skyddade	områden	som	resurs	för	friluftsliv	

Naturvårdsplanering	 främsta	syfte	är	att	skydda	naturområden	(Emmelin	et	al.	
2010).	 Men	 i	 längden	 kan	 områden	 som	 syftar	 till	 att	 skydda	 natur-	 och	
kulturvärden	 fortfarande	 ha	 stor	 betydelse	 för	 friluftsliv.	 Skyddsområden	 kan	
också	 bildas	med	 syfte	 att	 direkt	 tillgodose	 behovet	 av	 områden	 för	 friluftsliv,	
vilket	inte	sker	i	samma	utsträckning	(Miljödepartementet	2010).	Målet	är	att;		
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”…skyddade	områden	är	 en	 resurs	 för	 friluftslivet.	 […]	 skyddade	om-
råden	 med	 värden	 för	 friluftslivet	 skapar	 goda	 förutsättningar	 för	
utevistelse	 genom	 förvaltning	 och	 skötsel	 som	 främjar	 friluftsliv	 och	
rekreation.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	59)	

Naturvårdsverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 skyddade	 områden	 som	 resurs	
för	friluftslivet	i	Sverige	är	positiv.	De	skyddade	områdena	för	friluftsliv	ökar	och	
uppdateras.	Idag	har	hälften	av	de	skyddade	områden	friluftsliv	i	sitt	syfte.	Och	
förvaltningen	av	nationalparker	gör	de	attraktiva	och	uppskattade	av	besökarna.	
Dock	 saknas	 zonering	 som	 planeringsverktyg	 för	 friluftsliv	 vilket	 gör	 att	
metoden	 inte	 tillämpas	 metodiskt	 av	 län	 och	 kommuner.	 Det	 behövs	 fler	
undersökningar	 för	 att	 kartlägga	 besökare	 upplevelser	 för	 att	 kunna	 tillämpa	
zonering	ytterligare	(Naturvårdsverket	2015).	

8.	Ett	rikt	friluftsliv	i	skolan	

Skolan	 ska	 sträva	 efter	 att	 erbjuda	 daglig	 fysisk	 aktivitet.	 Hälso-	 och	 livsstils-
frågor	är	något	som	tillsammans	med	intellektuella,	praktiska	och	estetiska	ska	
uppmärksammas.	Förskola	och	skola	utgöra	viktiga	plattformar	för	att	locka	till	
friluftsliv	 och	 naturupplevelser	 för	 att	 eleverna	 ska	 få	 goda	 vanor	 i	 framtiden	
(Miljödepartementet	2010).	Målet	är;	

”…ett	 rikt	 friluftsliv	 i	 skolan.	 […]	 förskolor,	 förskoleklasser,	 grund-
skolor	och	motsvarande	skolformer	samt	 fritidshem	bedriver	 frilufts-
verksamhet	och	undervisning	om	förutsättningar	för	en	god	miljö	och	
hållbar	 utveckling	 i	 enlighet	 med	 verksamheternas	 styrdokument.	
Barn	och	elever	bör	ges	goda	möjligheter	att	vistas	utomhus.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	67)		

Naturvårdsverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 ett	 rikt	 friluftsliv	 i	 skolan	 i	
Sverige	är	oklar.	I	skolornas	styrdokument	finns	ett	starkt	stöd	för	friluftsliv	men	
det	 finns	 ingen	befintlig	nationell	 uppföljning	av	 skolans	 friluftsliv.	Där	behövs	
en	utvärdering.	Fortbildningen	tenderar	att	minska	för	lärare	på	universitet	och	
högskolor.	Här	är	de	 ideella	organisationerna	viktiga	 som	bidrar	 till	 utbildning	
av	 lärare	 och	 aktiviteter.	 Det	 behövs	 en	 behovsanalys	 av	 utbildningsbehovet.	
Något	 som	 också	 är	 nödvändigt	 är	 en	 frekvent	 nationell	 kartläggning	 av	
tillgången	till	natur	nära	skolor	(Naturvårdsverket	2015).	

9.	Friluftsliv	för	god	hälsa	

Friluftsliv	är	en	av	de	viktiga	faktorer	som	finns	för	att	förbättra	folkhälsan.	Det	
gäller	fysisk	aktivitet	likväl	som	avkoppling.	Det	här	påverkar	människan	i	form	
av	 stressreducering	 som	 ökar	 hälsan	 hos	 en	 mer	 stillasittande	 och	 åldrande	
befolkning.	På	 så	vis	kan	 friluftsliv	vara	 sjukdomsförebyggande	och	därmed	av	
ekonomiskt	intresse	att	satsa	på.	Psykisk	och	social	stimulans	kan	spara	pengar	
på	 slutenvård,	 öppenvård	 och	 mediciner.	 Därför	 bör	 samhället	 prioritera	
förebyggande	hälsovård	(Miljödepartementet	2010).	Målet	är;	

”…att	 skapa	 goda	 förutsättningar	 för	 att	 människor	 kan	 vara	 regel-
bundet	 fysiskt	 aktiva	 i	 natur-	 och	 kulturlandskapet.	 […]	 evidens-
baserade	 kunskaper	 om	 insatser	 som	 skapar	 förutsättningar	 för	
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friluftsliv	 och	 främjar	 hälsa	 sammanställs	 och	 sprids	 till	 kommuner,	
landsting,	ideella	organisationer	och	andra	berörda	aktörer.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	72)	

Folkhälsomyndigheten	bedömer	att	utvecklingen	av	friluftsliv	för	god	folkhälsa	i	
Sverige	är	oklar.	Äldre	vistas	allt	mer	i	naturen,	invånare	i	glesbygdskommuner	
är	i	skog	och	mark	oftare	än	de	som	bor	i	städer,	inrikes	födda	utöver	friluftsliv	i	
högre	utsträckning	än	utrikes	födda	och	unga	människor	mellan	åren	16	till	24	
idkar	 minst	 friluftsliv.	 Dock	 kan	 inga	 slutsatser	 dras	 om	 friluftsutövandet	 hos	
barn	mellan	 0	 till	 16	 eftersom	det	 råder	 kunskapsbrist	 hos	 den	 gruppen.	Hela	
folket	 måste	 inkluderas	 i	 kunskapen	 samtidigt	 som	 skillnaderna	 mellan	 olika	
grupper	måste	utjämnas	(Naturvårdsverket	2015).		

10.	God	kunskap	om	friluftslivet		

Friluftslivet	 är	 ett	 relativt	 outforskat	 ämne.	 Därmed	 finns	 ett	 behov	 av	 ökad	
kunskapsproduktion	 (att	 samla	 in	 ny	 empiri,	 analysera	 och	 presentera),	 dels	
kunskapsvård	(att	tidigare	kunskap	är	lättillgänglig	och	går	att	jämföra	över	tid)	
(Naturvårdsverket	2015).	Målet	är	att;	

”…det	 finns	 god	 kunskap	 om	 friluftslivet.	 […]	 det	 finns	 etablerad	
forskning	och	statistikinsamling	kring	friluftsliv	som	utgår	från	ämnes-
fältets	bredd	och	mångvetenskapliga	karaktär,	är	långsiktig	över	tiden	
och	bygger	på	behoven	hos	 friluftslivets	aktörer.	Myndigheter,	organ-
isationer,	kommuner,	markägare	och	 företag	bör	ha	god	kunskap	och	
kompetens	 i	 frågor	 om	 friluftsliv,	 landskapets	 utformning,	 hållbart	
nyttjande	och	natur-	och	kulturturism.”	

(Naturvårdsverket	2015,	s.	78)		

Naturvårdsverket	 bedömer	 att	 utvecklingen	 av	 god	 kunskap	 om	 friluftslivet	 i	
Sverige	är	negativ.	Inte	förrän	under	det	tidigare	nämnda	forskningsprogrammet	
Friluftsliv	 i	 förändring	 har	 ett	 sammanhållet	 nätverk	 av	 friluftsforskare	
etablerats.	 Även	 om	 det	 programmet	 stimulerat	 till	 fortsatt	 forskning	 kvarstår	
fortfarande	ett	relativt	fragmenterat	forskningsfält.	Andra	forskningsprojekt	har	
avslutats	 eller	 saknar	 finansiering.	 En	 del	 görs	 dock	 fortfarande.	 Till	 exempel	
arbetar	 Jordbruksverket	 med	 att	 belysa	 socioekonomiska	 värden	 kopplat	 till	
fritidsfiske	 och	 fisketurism,	 Folkhälsomyndigheten	 arbetar	 med	 friluftslivets	
betydelse	för	folkhälsan.	Boverket	kopplar	ofta	ihop	friluftsliv	och	fysisk	aktivitet	
kopplat	till	fysisk	planering.	Bara	för	att	nämna	några	(Naturvårdsverket	2015).	
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Bilaga	2	

	
Bilaga	2	visar	korrelationen	mellan	antalet	invånare	i	en	kommun	och	omfattningen	av	friluftsliv	
i	översiktsplanerna.	Göteborg	har	angivits	invånarantal	12000	för	estetikens	skull.	

	
Bilaga	3	
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Bilaga	4	

	
	

Bilaga	5	
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Bilaga	6	

	
Bilaga	5	visar	ett	punktdiagram	karta	som	jämför	Västra	Götalands	kommuners	poäng	i	Sveriges	
friluftskommun	jämfört	med	samma	kommuners	omfattning	av	friluftsliv	i	respektive	
översiktsplan	(Naturvårdsverket	2016b). 
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