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FRILUFTSLIVET ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING, så har det varit 
bakåt i tiden och så lär det bli framöver. Idag ser vi nya trender 
som påverkar friluftslivet. En ökad urbanisering, med ökat tryck 
på tätortsnära friluftsmiljöer. Ett mer mångkulturellt samhälle, 
med olika erfarenheter och intressen för friluftsliv. En sportifie-
ring och kommersialisering liksom ny teknik och nya material. 
Risken för konflikter med annan markanvändning tycks öka. 
Det finns även risker för ökad reglering av friluftslivet om alle-
mansrätten inte respekteras. Friluftslivet är brett och spänner 
över flera politikområden och Sverige har som ett av få länder en 
särskild friluftspolitik. Det politiknära samarbetet är centralt för 
Svenskt Friluftsliv.

FÖR ATT SVENSKT FRILUFTSLIV och medlemsorganisationerna 
ska vara en stark kraft och företrädare för friluftslivet måste orga-
nisationen ligga i framkant och helst leda utvecklingen. Styrelsen 
för Svenskt Friluftsliv beslutade därför att göra en strategiupp-
datering för perioden 2019-2025. Strategiarbetet har genomförts 
som en utredning. Enligt direktiven för utredningen har utgångs-
punkterna varit visionen och ändamålsparagrafen för Svenskt 
Friluftsliv. Synpunkter och förväntningar på organisationen har 
bl. a. insamlats via intervjuer av medlemsorganisationer och 
samarbetspartners. Strategin har succesivt arbetats fram inom 
styrelsen under året. Utredningen har vid ett par tillfällen presen-
terats och diskuterats vid VD/GS möten. En redovisning av utred-
ningsuppdraget har sammanställts i en arbetsrapport författad av 
utredaren Maria Norrfalk och GS Ulf Silvander.

MÅLET FÖR SVENSKT FRILUFTSLIV är att skapa de bästa förut-
sättningarna för våra medlemsorganisationer och därmed möj-
liggöra mer friluftsliv för alla i Sverige. Det är vår förhoppning att 
denna strategi kan fungera som stöd i det fortsatta arbetet för ” Mer 
friluftsliv för alla”.

Per Klingbjer
  Ordförande Svenskt Friluftsliv        

Förord

Målet för Svenskt Friluftsliv är att skapa de bästa förut-
sättningarna för våra medlemsorganisationer och där-
med möjliggöra mer friluftsliv för alla i Sverige.
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STRATEGI för Svenskt Friluftsliv 2019-2025

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation med 26 medlemsor-
ganisationer. Uppgiften är att skapa de bästa förutsättningarna 
för människor att komma ut i naturen och utöva friluftsliv.

Svenskt Friluftslivs uppdrag är fastställt i ändamålsparagrafen. 
Det övergripande syftet med Svenskt Friluftsliv är att fungera 
som företrädare och samlande kraft för medlemsorganisationer-
na såväl när det gäller övergripande friluftsrelaterade frågor 
som frågor som rör civilsamhället.

Vår värdegrund är vår gemensamma plattform och består av 
våra värdeord som beskriver hur vi ska vara och uppfattas. Vär-
deorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss 
tydliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

ÖPPEN Vi har ett öppet och välkomnande förhållningssätt, med människan i centrum. Vi 
bjuder in alla till friluftslivet och ut i naturen, vi välkomnar dialog och debatt, vi har en trans-
parent organisation och är tydliga. Vi visar hänsyn och har stor respekt för alla människor, 
mångfald och naturen.

KOMPETENT Vi arbetar för friluftslivet, folkhälsan och hållbar utveckling av naturen. Vi står 
för gedigen kunskap och kompetens och är den aktör som har den samlade övergripande bild-
en av friluftslivet idag – underbyggt med fakta och forskning.

DYNAMISK Vi är den drivande kraften bakom utvecklingen av det svenska friluftslivet på en 
övergripande nivå. Vi bevakar omvärlden och trender, tänker nytt och utvecklar, vi är goda 
lyssnare, ger och tar feedback och är öppna för nya intryck.

STÖDJANDE Vi vill främja det frivilliga engagemanget för att stärka bredden i friluftslivet och 
säkra en folklig förankring av friluftslivets utveckling. Vi finns till för våra medlemsorganisa-
tioner och våra medlemsorganisationers framgång är vår lycka.
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Ändamålsparagraf
Ändamålsparagrafen i Svenskt Friluftslivs stadgar är grundläg-
gande och styr organisationens uppdrag.

• Att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och 
rekreation i vid bemärkelse.
• Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vårt ge-
mensamma natur- och kulturlandskap.
• Att bevaka och företräda friluftslivets intressen gentemot riks-
dag, regering, myndigheter och andra organisationer.
• Att verka för att friluftslivets status höjs i samhället.
• Att vårda och värna allemansrätten.

”Mer friluftsliv för alla”
”Mer friluftsliv för alla” är visionen som deklarerar att Svenskt 
Friluftsliv genom sin och medlemsorganisationernas verksamhet 
har målsättningar att så många som möjligt kan utöva friluftsliv i 
alla dess former.

Prioriterade områden 
Enligt ändamålsparagrafen ska Svenskt Friluftsliv bevara och 
utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid be-
märkelse. Detta kan sammanfattas i tre prioriterade områden;
• Allemansrätten
• Finansiering
• Påverkansarbete

ALLEMANSRÄTTEN Allemansrätten är den helt grundläggande 
förutsättningen för friluftslivet. Den utgör också grunden för 
medlemsorganisationernas mångfacetterade verksamheter, på 
land och vatten. Allemansrätten finns inskriven i regeringsfor-
men vilket innebär att den inte utan grundlagsändring kan in-
skränkas väsentligt jämfört med dess omfattning vid tillkomsten.

Allemansrätten är en sedvanerätt som ständigt måste underhål-
las. Således måste varje ny generation utbildas i allemansrättens 
rättigheter och skyldigheter. Devisen för allemansrätten brukar 
sammanfattas med uttrycket ”inte störa, inte förstöra”.

FINANSIERING Den långsiktiga finansieringen för medlemsorga-
nisationerna är en viktig förutsättning för medlemsorganisation-
ernas verksamhet. Finansiering via de statsanslag som förmedlas 
genom Svenskt Friluftsliv fördelas mellan organisations- och 
verksamhetsbidrag. Beroendet av statsanslag varierar mellan 
medlemsorganisationerna, från starkt beroende av anslag till 
självfinansiering.

PÅVERKANSARBETE Den svenska politiken för friluftslivet utgör 
en ram som visar hur staten tar ansvar för att skapa förutsätt-
ningar för friluftslivet.

I december 2010 antog riksdagen Sveriges första friluftspolitiska 
proposition. ”Framtidens friluftsliv”. Propositionen innehöll en 
lag som innebar att Svenskt Friluftsliv fick uppgiften att fördela 
statsanslaget till friluftsorganisationer.

Vidare fastställdes tio mål för friluftspolitiken och Naturvårds-
verket fick uppdraget att följa upp målen som fördelats ut på 
olika myndigheter. Regeringen menar i propositionen att frilufts-
livet är brett och spänner över flera andra politikområden. Re-
geringen menar även att en politik som ger goda förutsättningar 
för ett rikt friluftsliv gynnar samhället på många sätt. Samhäll-
snyttor som lyfts fram är; naturvården, folkhälsan, pedagogiken, 
landsbygdsutveckling samt flera andra relevanta politikområden.

Strategiska mål
De övergripande strategiska målen för Svenskt Friluftsliv kopplar 
till de tre prioriterade områdena för verksamheten. Därutöver 
finns en målbild för själva organisationen och dess roll.

• Svenskt Friluftsliv, en samlande kraft som stödjer företräder 
medlemsorganisationerna för friluftslivets frågor.
• Allemansrätten är känd, vårdas och värnas.
• Politiken främjar ett friluftsliv för alla.
• De ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna 
förbättras.

Resultatindikatorer
Resultatindikatorer används för att kunna följa måluppfyllelsen 
för strategiperioden. Dessa resultatindikatorer ska konkretisera 
de strategiska målen, med syftet att kunna följa utvecklingen.

• Statsanslag på 100 MSEK/år.
• Att undantaget i socialavgiftslagen som gäller organisationer 
som är medlemmar i Riksidrottsförbundet även skall gälla för 
organisationer som är medlemmar i Svenskt Friluftsliv.
• Förekomst av begreppet friluftsliv i regeringens budgetpropo-
sitioner.
• Medlemsantalen i medlemsorganisationerna.
• ”Friluftsbarometern”.

Ovanstående resultatindikatorer är mätbara, de flesta är kvan-
titativa och relativt lätta att mäta. Resultatindikationerna skall 
användas för att mäta utveckling och ge underlag till förändring. 
”Friluftsbarometern” är ett förslag att regelbundet mäta kunska-
pen om och attityden till t.ex. allemansrätten eller andra väsentli-
ga områden som relaterar till friluftsliv.

Strategier
1 EN SAMLANDE KRAFT FÖR FRILUFTSLIVETS FRÅGOR
Svenskt Friluftslivs roll i relation till medlemsorganisationerna 
är att vara en samlande kraft som företräder medlemsorganisa-
tionerna för friluftslivets frågor. Medlemsorganisationerna är 
inbördes olika till sin karaktär vad gäller storlek, verksamhet, 
organisation mm. Detta ger en stor bredd som visar på frilufts-
livets många möjligheter och det ger styrka kring gemensamma 
frågor och angelägenheter. Svårigheten kan ligga i att hitta det 
som förenar och väcker allas intresse och engagemang. Arbetet 
måste därför utgå från den värdegrund som lagts fast och utgör 
en gemensam plattform för medlemsorganisationerna.

Som paraplyorganisation går det att sammanfatta Svenskt Fri-
luftslivs roll i relation till medlemsorganisationerna med följande 
tre uppdrag;

• Samla
• Stödja
• Företräda

SAMLA Att samla innebär att Svenskt Friluftsliv ska vara en platt-
form för dialog i aktuella frågor liksom en kanal för information 
och erfarenhetsutbyte. Svenskt Friluftsliv samlar medlemsor-
ganisationerna genom att arrangera VD/GS-möten och års-
stämmor. Dessa GS/VD möten bör fortsätta och kan utvecklas. 
Mötena ger Svenskt Friluftsliv möjligheter att lyssna och förstå 
medlemsorganisationernas behov av stöd. Att samla medlemsor-
ganisationerna är också att skapa en arena för samverkan. Goda 
exempel från medlemsorganisationer kan delas. Det är dock 
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väsentligt att Svenskt Friluftsliv fokuserar på friluftspolitikens och 
civilsamhällets frågor för att skapa störst nytta för medlemsorga-
nisationerna.

Initiativ från medlemsorganisationerna och önskemål att samlas 
kring gemensamma och angelägna frågor ska tas tillvara. Svenskt 
Friluftsliv kan fungera som arrangör eller spela rollen som facili-
tator beroende på frågornas karaktär. Ett kommande gemensamt 
arrangemang är det nu planerade Friluftslivets år.
 
STÖDJA Att stödja innebär att Svenskt Friluftsliv ska vara lyhörd 
för organisationernas behov.

Medlemsorganisationernas behov och önskemål vad gäller stöd 
och service varierar. De flesta medlemsorganisationer har byggt 
upp och ordnat administrativt stöd för sina resp. verksamheter. 
Det som efterfrågas är stöd i form av kunskapsspridning av aktu-
ella gemensamma frågor. Särskilt är förväntade ändringar i regel-
verk och liknande efterfrågat. Generellt förväntas ett proaktivt age-
rande för sådant som påverkar förutsättningarna för friluftslivet. 
Ibland kan konflikter mellan olika friluftsintressen uppstå, t.ex. 
när det gäller markanvändning. Svenskt Friluftsliv kan här utgöra 
en plattform för dialog och konfliktlösning och ta på oss rollen att 
avväga olika intressen mot varandra.

Stöd kan ske på många olika sätt. Att initiera och arrangera se-
minarier eller ta fram underlag inom aktuella ämnesområden. 
Distribution av relevanta remisser eller att låta medlemsorgani-
sationerna nyttja Svenskt Friluftslivs skrivningar som underlag i 
medlemsorganisationernas egna remissvar är exempel på stöd till 
medlemsorganisationerna.

FÖRETRÄDA Att företräda innebär för Svenskt Friluftsliv att ha 
kontakter med regering, riksdag, myndigheter och centrala orga-
nisationer och företräda medlemsorganisationerna på en övergri-
pande nivå för det samlade friluftslivet.

Detta är en central uppgift som ger många fördelar. Många av 
medlemsorganisationerna är för små för att kunna göra detta 
påverkansarbete i egen regi och dessutom skulle mottagarnas vilja 
att ta emot minska. Det finns ett starkt stöd för denna roll och en 
tydlig uppdelning där det är medlemsorganisationerna som vän-
der sig mot allmänhet och medlemmar medan Svenskt Friluftsliv 
vänder sig mot politiken eller relevanta riksorganisationer.
Vid remissyttranden och liknande ska Svenskt Friluftsliv stå för 
friluftslivets intressen som helhet. Helhetssynen kan många gång-
er stå starkare än särintressen och därmed gagna friluftslivet bäst. 
Medlemsorganisationerna kan om de finner lämpligt använda 
Svenskt Friluftslivs remissyttrande, helt eller delvis och komplet-
tera med sina specifika synpunkter.

Kommunikation är en viktig del i företrädarrollen. Det primära 
syftet med kommunikationen är politisk påverkan för att förbättra 

förutsättningarna för friluftslivet. Kommunikation bidrar direkt 
eller indirekt att öka intresset för friluftsliv och därmed efterfrå-
gan på medlemsorganisationernas verksamhet.  I rollen att stödja, 
samla och företräda är kommunikationen en självklar del av arbe-
tet. Facebookkampanjer och liknande vänder sig mot allmänheten 
och indirekt till politiken. Debattartiklar riktade mot politiken kan 
lyfta intresset även hos allmänheten. Kommunikationen gentemot 
medlemsorganisationerna kan utvecklas ytterligare för att stärka 
sammanhållningen bland medlemsorganisationerna.

Ett gemensamt agerande kan i vissa fall få avgörande betydelse för 
friluftsorganisationernas framtid. Att skapa insikt hos medlemsor-
ganisationerna att den kollektiva nyttan ibland behöver överord-
nas den enskilda organisationens nytta ställer krav på god intern 
kommunikation. Målsättningen är att få friluftslivet och dess orga-
nisationer att stå starka gentemot övriga samhällsintressen.

Svenskt Friluftsliv ska företräda friluftslivet genom att skriva 
remissyttranden, debattartiklar och vara aktiva i sociala medier.

2 ALLEMANSRÄTTEN ÄR KÄND, VÅRDAS OCH VÄRNAS
Allemansrätten är grundförutsättningen för friluftslivet. Det är 
också den fråga som medlemsorganisationerna gemensamt anser 
är mest angelägen att lyfta och värna. Allemansrätten bör ses 
som en portalfråga för Svenskt Friluftsliv. Det allemansrättsliga 
perspektivet behöver därför finnas med i alla frågeställningar från 
folkhälsa till PBL.

Svenskt Friluftsliv menar att strandskyddet måste värnas, speci-
ellt i tätortsnära och i känsliga och/eller unika miljöer. Samtidigt 
bör strandskyddet kunna vara mindre rigoröst i övriga delar av 
landet och vad gäller mindre vattendrag i enlighet med natur-
vårdsverkets förslag.

Allemansrätten tas för given av många svenskar och kunskapen 
om Allemansrättens huvudprinciper är god. Detta enligt forsk-
ningsprogrammet – Friluftsliv i förändring. Men det tillkommer 
ständigt nya generationer och därför behöver informationen om 
allemansrätten, rättigheter och skyldigheter, hela tiden måste 
upprepas. Det finns en allt större grupp besökare i naturen som 
inte lärt sig om Allemansrättens möjligheter och begränsningar, 
såväl bland infödda som utlandsfödda svenskar som turister på 
besök i landet.

Skolan har en viktig roll för att ge kunskaper om Allemansrätten. 
Dagens kursplaner för grundskola och gymnasier beskriver väl 
vad eleverna ska ha för kunskaper om friluftsliv och Allemans-
rätt. Ett problem som Svenskt Friluftsliv har identifierat är att 
antalet elever som får möjlighet att pröva på friluftsliv under en 
friluftsdag minskar till följd av att friluftsdagarna inte längre är 
obligatoriska. Att säkerställa att eleverna får möjlighet att pröva 
på friluftsliv under skoltiden är därför en strategiskt viktig fråga.
En stor del av friluftslivet bedrivs i skogar, på fjäll och vatten. 
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Den svenska skogen ägs till 50 % av enskilda skogsägare, 25 % 
av skogsbolag och ca 25 % av det offentliga samt Sveaskog. I den 
svenska skogspolitiken är produktions- och miljömålet jämställ-
da. Skogens sociala värden är en viktig del av miljömålet. Svenskt 
Friluftsliv skall tydligt verka för att skogens sociala värden intar 
en centralare plats i skogspolitiken.

Allemansrätten är en viktig del i hållbarhetsbegreppet. Att nyttja 
mark under devisen ”inte störa, inte förstöra” är en del i hållbar 
markanvändning och skapar förståelse för natur- och kulturland-
skapet genom möjlighet till praktiska naturupplevelser.

Skogsägarnas organisationer välkomnar friluftslivet. Ju fler som 
besöker skogarna desto bättre, menar de. Detta anses skapa kun-
skaper och förståelse för skogsbruk i dess olika former.  Enligt 
skogsindustrierna är målet att ”bruka skogen så att den bidrar till 
att öka människors livskvalitet. Det handlar om att beakta sko-
gens roll som källa till upplevelser och rekreation.”

I ”Strategi för Sveriges nationella skogsprogram” som regeringen 
presenterade i maj 2018 menar regeringen att ”Rådighet över den 
egna skogen är grunden i ett långsiktigt företagande och affärs-
samarbeten med skogen som bas” men att ”Allemansrätten tryg-
gar allmänhetens rätt att röra sig fritt i skogen”. Vidare skriver 
regeringen att ”När aktiviteten ökar i skogen behöver kunskapen 
om allemansrätten och äganderätten öka i samhället”.

Det finns emellertid markägare som haft dåliga erfarenheter av 
nyttjanden som angränsar till allemansrätten, vilket riskerar på-
verka inställningen till allemansrätten negativt. Att bruka skogen 
och samtidigt behålla dess upplevelsevärden kan vara en svår 
uppgift. Kunskapen om att bättre tillgodose kraven på upplevelse-
hänsyn behöver utvecklas.

Svenskt Friluftsliv skall därför ta initiativ till ett forum för mar-
kägarnas organisationer och friluftslivets intressen för att diskute-

ra friluftslivets frågor och stävja framtida konflikter. Detta organ 
bör hanteras av Svenskt Friluftsliv med stöd av markägarorgani-
sationer och Naturvårdsverket.
 
3 POLITIK SOM FRÄMJAR ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA
Sveriges friluftspolitik med de tio målen för friluftspolitiken utgör 
ett grundläggande ramverk för friluftslivet i landet. Friluftslivet är 
brett och spänner därför över flera andra politikområden. Svenskt 
Friluftsliv måste här verka för att friluftslivets intressen lyfts fram 
inom dessa för friluftslivet relevanta politikområden. Lands-
bygds-, skogs-, naturvårds- och utbildningspolitik för att nämna 
några områden. Friluftslivets folkhälsoaspekter liksom kulturlivet 
och samhällsplaneringen är också centrala.

För att nå framgång i påverkansarbetet är det viktigt med studier 
som visar på den samhällsnytta och det värde som friluftslivet 
bidrar till samhället med. Svenskt Friluftsliv har t.ex. tagit fram 
en rapport med hjälp av Mittuniversitetet som visar på att omsätt-
ningen relaterat till friluftslivet i Sverige uppgår till ca 100 mil-
jarder per år och skapar ca 75 000 årsarbeten. Denna siffra har 
används flitigt. Det finns dock behov av att visa på samhällsnyttan 
genom olika forskningsstudier. Samverkan med de myndigheter 
som ansvarar för de tio friluftspolitiska målen är viktig för att 
uppnå målsättningarna.

Svenskt Friluftsliv ska hålla god kunskap om politiska processer 
för att påverka politiken utifrån friluftslivets frågor. Detta ställer 
krav på kunskap och fakta, baserat på forskning och relevant sta-
tistik om friluftslivets nyttor för människor och samhälle. Vikten 
av det ideella engagemanget bör vägas mot konsumentskyddet. 
Det ideella engagemanget måste väga tungt. Regleringarna får 
inte ta död på det ideella engagemanget.

Fakta om friluftslivets samhällsnytta och värden skapar trovär-
dighet och ger status. Sakkunskap i Svenskt Friluftsliv liksom en 
professionell remisshantering skapar även det en trovärdighet.
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Svenskt Friluftsliv ska ha en tydlig position för friluftslivet på en 
arena där intressen för olika politikområden möts.

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖRBÄTTRAS
Att stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisatio-
nen är en viktig förutsättning för deras utveckling och bidrag till 
att uppnå de friluftspolitiska målen. Organisationsbidragen bidrar 
till att bygga kapacitet medan projektmedel användes för att ut-
veckla nya verksamheter eller sprida framgångsrika projekt till 
andra delar i landet. Båda bidragsformerna behövs. Fördelningen 
dem emellan anges i fördelningsnycklar ska vara transparanta, 
förutsägbara och möjliga att ändra.

Fördelen med projektmedel är att det kommer finnas mer resultat 
att rapportera till regeringen, vilket i sin tur ger förutsättning-
ar för ytterligare anslag. Nackdelen för organisationerna är en 
”projektifiering” av finansieringen. Därför är avvägningen mellan 
andelen organisationsbidrag och projektbidrag av stor strategisk 
betydelse. Styrelsen äger denna fråga och delegerar till Fördel-
ningskommittén att inom de ramar som styrelsen ger göra en 
fördelning av anslaget. Det finns även andra viktiga åtgärder för 
att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för medlemsorga-
nisationerna. Främst gäller det undantaget i socialavgiftslagen 
som vi vill skall omfatta friluftsorganisationerna.

För att få fler argument för ökat anslag kan det övervägas om 
Svenskt Friluftsliv ska börja med s.k. SRI (Social Return on In-
vestment) för större projekt som finansieras via statsanslaget. 
Detta kan upplevas som en administrativ pålaga för bidragsmot-
tagarna men kan sannolikt fungera som ett verktyg för att på sikt 
kunna öka statsanslaget.

Svenskt Friluftsliv menar att en anslagsökning till 100 miljoner 
kronor per år innebär att friluftsorganisationerna i större ut-
sträckning skulle kunna möta de behov av friluftsundervisning 
som grund- och gymnasieskolorna efterfrågar. Vidare kommer 

ytterligare framgångsrika mångfalds- och integrationsinsatser att 
kunna genomföras. För att manifestera friluftslivet i samhället 
föreslås även ett ”Friluftslivets år”.

Vi är medvetna om att det regionalt hos vissa länsstyrelser finns 
önskemål om en bättre samordning av friluftslivet för att kunna 
förverkliga regeringens friluftspolitiska ambitioner. Vi anser dock 
att detta i nuläget inte kan anses som en prioriterad uppgift för 
Svenskt Friluftsliv. 

5 KUNSKAP OM FRILUFTSLIV OCH DESS STATUS
Kunskap om friluftslivet och dess samhällsnytta är nödvändig för 
att uppnå Svenskt Friluftslivs strategiska målsättningar. För att 
öka kunskaperna och därmed höja friluftslivets status i samhället 
är det därför viktigt att forskning och statistikinsamling initieras. 
Den forskning som skett bl.a. inom forskningsprogrammet Fri-
luftsliv i förändring och Future Forests har varit viktig. Det krävs 
emellertid mer än bara tidsbegränsade forskningsprogram för att 
säkerställa att kunskap och forskning kring friluftslivet blir rele-
vant och av hög kvalitet. Det är även väsentligt att sprida kunskap 
om friluftslivet och friluftslivets nytta. För att få gehör och ge-
nomslag för friluftslivets frågor behövs en tydlig och genomtänkt 
kommunikation om friluftslivets samhällsnytta. Den föreslagna 
”Friluftsbarometern” och det planerade ”Friluftslivets år 2020” är 
vägar att nå ut och höja status för friluftslivet.

Naturvårdsverket har initierat ett antal enkätstudier för att uppfyl-
la förväntningar på kunskap vid avrapportering av friluftspolitiken 
till regeringen. Svenskt Friluftsliv har framfört att Naturvårdsver-
ket behöver ges i uppdrag att vara ansvarig myndighet för statis-
tikinsamling om friluftsliv och att forskning om friluftslivets nytta 
behöver initieras vid ett eller flera lärosäten.

Detta påverkansarbete anser vi behöver intensifieras. Svenskt Fri-
luftsliv bör därför vara pådrivande och verka för att mer forskning 
inom följande områden kommer till stånd.



8

STRATEGI 2019-2025

1. REKREATION SOM MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSIN-
TRESSE OCH PLANERINGSFRÅGA För den stora andelen urban 
befolkning i Sverige är de möjligheter till rekreation som lands-
bygdens landskap erbjuder viktiga, och något som behöver lyftas 
fram som ett areellt markanvändningsintresse vid sidan av jord-
bruk, skogsbruk, fiske, jakt och rennäring. 

2. ALLEMANSRÄTTEN Allemansrättens relativt opreciserade roll 
i lagstiftningen tillsammans med dess mycket viktiga roll som 
praktiketablerad referensram för rekreation motiverar en forsk-
ning som går på tvärs över de teman som hittills nämnts, och som 
avser att identifiera allemansrättens värden, möjligheter och pro-
blem i ett föränderligt samhälle.

3. FRILUFTSLIV SOM DISKURS I SAMHÄLLET För att utforma 
långsiktiga strategier behöver vi på ett djupare sätt förstå frilufts-
liv, naturturism och naturkontakt som samhällsfenomen. Länk-
ningar till övergripande samhällstrender och diskursiva analyser 
av retorik och politik kan bidra till detta.

4. DEN URBANA MÄNNISKANS NATURKONTAKT Det finns indi-
kationer på relativt snabba förändringar i allmänhetens natur-
kontakt, och kvalificerade kunskaper behövs för en målinriktad 
och effektiv förvaltning och utveckling av förutsättningarna för 
friluftsliv.

5. DELTAGANDE I FRILUFTSLIV Svenskt Friluftsliv har en vision 
om mer friluftsliv för alla, och det behövs bättre kunskap om 
deltagande i friluftsliv hos olika grupper i samhället för att ver-
ka i den riktningen. Det behövs också kunskap om friluftslivets 
förändring över tid, bakomliggande drivkrafter samt eventuella 
hinder för deltagande i friluftsliv.
  
6. FRILUFTSLIVETS NYTTOR OCH BIDRAG TILL SAMHÄLLSEKO-
NOMIN Friluftslivet förväntas ha många positiva effekter på sam-
hället i termer av folkhälsa, naturförståelse, demokrati och ekono-
mi. Effekterna av fysisk aktivitet och vistelse i natur- och kultur-
landskapet, föreningsengagemang och samhällsekonomi genom 
naturturism och annan konsumtion behöver belysas bättre.
 

7. HÅLLBART FRILUFTSLIV I takt med ett ökat intresse för fri-
luftsliv i olika former är det angeläget att också öka kunskapen 
om dess sociala, ekonomiska och miljömässiga avtryck, samt de 
möjligheter som ett hållbart friluftsliv innebär.

6 FÖRENINGS- OCH DEMOKRATIUTVECKLING
Det organiserade friluftslivet utgör en av landets största folkrörel-
ser. Medlemsorganisationerna är föreningar uppbyggda på demo-
kratisk grund.  Det mesta av deras verksamhet bygger på ideellt 
arbete. Fördelningen av statsanslag görs av Svenskt Friluftsliv och 
går till det organiserade friluftslivet.

Grunden för statens anslag till friluftslivet är alltså att det går till 
det organiserade friluftslivet. D.v.s. det bygger på medlemskap i 
en förening för att genom denna utöva sitt intresse. Idag utvecklas 
många typer av medlemskap helt utan koppling till någon för-
eningstillhörighet eller till verksamhet som inte är demokratiskt 
uppbyggd. Medlemskapet kan då vara kopplat till någon slags 
rabatt eller annan ekonomisk nytta. En annan trend är att istället 
för att gå med i en förening bilda nätverk eller grupper för att 
utöva sitt intresse. 

För att vidmakthålla och stärka demokratin framgent behövs en 
utvecklingsinsats. Det handlar om utbildning av styrelseledamö-
ter och valberedningar liksom att hitta förenklade arbetsformer 
för styrelsearbetet. Styrelsen ser dock detta arbete som en uppgift 
för studieförbunden. Svenskt Friluftsliv kan undersöka behovet 
hos medlemsorganisationerna och samla medlemsorganisationer-
na för att diskutera behov mm.
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MEDLEMSORGANISATIONER 

Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, 

Förbundet Skog och Ungdom, Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundet, 

Riksförbundet Hälsofrämjandet, 

Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, 

Svenska Brukshundklubben, Svenska 

Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska 

Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, 

Svenska Frisksportförbundet, Svenska 

Gång- och Vandrarförbundet, Svenska 

Islandshästförbundet, Svenska 

Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, 

Svenska Kennelklubben, Svenska 

Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, 

Svenska Livräddningssällskapet, Svenska 

Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 

Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen 

och Sveriges Ornitologiska Förening.
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168 69 Bromma

072-011 61 23

info@svensktfriluftsliv.se

svensktfriluftsliv.se

@SvFriluftsliv

friluftslivisverige


