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Till 
Den forskningspolitiska propositionen 2016 
 
 
 
Förslag från Svenskt Friluftsliv:  
Stärk Forskningen om friluftsliv 
 
 

Svenskt Friluftsliv anser att en riktad satsning bör göras för att stärka 
forskningen om friluftsliv. Denna forskning är idag svag och splittrad men av 
stor strategisk betydelse för samhället. 

 
Varför behövs forskningen om friluftsliv stärkas? 
Friluftslivet har stor omfattning och strategisk betydelse för samhället. Flera undersökningar 
visar tydligt att friluftslivet har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 
Samtidigt visar andra beräkningar att samhällets kostnader för fysisk inaktivitet och övervikt 
hos den svenska befolkningen uppgår till ca. 6 miljarder kronor per år.  
 
Uppskattningar visar därtill att friluftslivet omsätter ca. 100 miljarder kronor per år och ger 
75 000 arbetstillfällen.  Särskilt stor är betydelsen för sysselsättningen i glesbygd. Samhällets 
insatser för friluftslivet består bl.a. av inköp av mark, anläggningar för friluftsliv samt stöd till 
friluftsorganisationer. Medlemsorganisationerna inom Svenskt Friluftsliv har knappt 1,8 
miljoner medlemmar men ca. 90 % av den svenska befolkningen ägnar sig åt friluftsliv i olika 
former. 
 
Trots friluftslivets stora strategiska betydelse för samhället samt för människors 
välbefinnande och hälsa är kunskaperna om friluftsliv mycket bristfällig och den forskning 
som bedrivs är svag och splittrad. 
 
Friluftslivet förändras 
Friluftslivets inriktning och olika verksamheter förändras och ser annorlunda ut idag jämfört 
med för 20 år sedan. Den snabba urbaniseringen gör att många människor idag inte längre 
får den naturliga kontakten med natur och landskap som tidigare generationer och därmed 
inte heller förståelsen för naturens värden. Många människor i tätortsnära miljöer samt 
invandrande nya svenskar upplever hinder och barriärer. Detta innebär att stora grupper har 
svårt att få tillgång till friluftslivet och de värden som det medför i form av t.ex. rekreation, 
återhämtning och social gemenskap.  

Vi ser också att nya aktiviteter som t.ex. ”geo-caching” och ”mountain bike” ökar medan 
andra minskar i omfattning.  Denna förändring av friluftslivet medför att även 
samhällsplaneringen på regional och lokal nivå måste anpassas till de nya förutsättningarna. 
 
För att alla oavsett kön, ålder, inkomst och etnisk tillhörighet ska få tillgång till friluftsliv 
måste kunskaperna och forskningen om friluftslivet och dess olika utövare stärkas. 
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Riksdagens mål för friluftslivet 
Riksdagen har beslutat om tio friluftspolitiska mål (Prop. 2009/10:238, rskr 2012/13:31): 
 

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

 
För att riksdagens mål för friluftslivet ska kunna uppfyllas krävs god kunskap och därmed 
också en tillräcklig forskning om friluftslivet vilket framgår av det tionde målet. 
 
Friluftslivet innefattas också i åtta av de 16 av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. 
 
Forskning om friluftsliv 
Idag bedrivs viss forskning om friluftsliv vid några lärosäten men denna forskning är 
splittrad och forskningen har ofta ett annat huvudfokus än friluftsliv. Under perioden 2006 – 
2012 finansierade Naturvårdsverket forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”. Inom 
denna tvärvetenskapliga forskningssatsning skedde en betydande uppbyggnad av 
forskningskompetens och värdefulla kunskaper om friluftslivet togs fram. Inom ramen för 
forskningsprogrammet arrangerades också en årlig forskningskonferens om friluftsliv där 
verksamma forskare träffades tillsammans med friluftslivets olika aktörer. Efter 
forskningsprogrammets slut har dessa forskargrupper splittrats och forskningen om 
friluftsliv har haft svårt att få finansiering. 
 
Forskningen om friluftsliv är idag svag men har en stor strategisk betydelse för samhället. 
Svenskt Friluftsliv anser att det är mycket angeläget att en riktad forskningssatsning kommer 
till stånd så att en eller flera starka forskargrupper kan byggas upp och forskningsbaserade 
kunskaper och statistik om friluftslivet tas fram och sprids till berörda grupper i samhället. 
Denna forskning måste vara tvärvetenskaplig och ha nära kontakter med forskare i Norden 
och i övriga världen. Det är också angeläget att det inom denna forskningssatsning ryms 
resurser för att regelbundet arrangera forskningskonferenser med friluftslivets olika aktörer. 
 
Vad kan en samlad forskningssatsning på friluftsliv ge? 
En riktad tvärvetenskaplig forskningssatsning på friluftsliv kommer att ge: 
 

 Ett bättre underlag för samhällsplanering och prioritering av insatser för friluftslivet. 

 Bättre kunskaper om friluftslivets förändring. 

 Ökade kunskaper för att minska de målkonflikter som kan uppstå mellan olika 
intressen och friluftslivet, t ex när det gäller allemansrätten. 
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 Bättre anpassning av friluftslivet så att nya och svaga grupper får tillgång till 
friluftsliv. 

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

 Ge bättre förutsättningar att nå riksdagens fastställda mål för friluftslivet. 

 Ge bättre underlag för fysiska planering i stad och land. 

 Ge bättre underlag för naturvårdsplanering. 

 Utökad kunskap om möjligheter för regional utveckling i landets olika delar. 
 
Svenskt Friluftsliv anser att; 

 Friluftsforskning måste etableras som ett samlat forskningsområde med tillräcklig 
och långsiktig finansiering. Detta kräver initialt riktade forskningssatsningar till såväl 
olika forskningsprojekt som samlade forskningsprogram. 

 En kunskapsnod måste skapas så att friluftsforskningen långsiktigt kan utvecklas. 

 Det måste finnas tillförlitlig forskningsbaserad statistik om friluftsliv så att bra och 
väl underbyggda beslutsunderlag för samhällsplanering kan tas fram. 


