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– Jag är särskilt glad att tillsammans 
med Tillväxtverket få välkomna er 
till här tankesmedjan, det kan ge 
viktiga dimensioner till friluftslivets 
betydelse för Sverige och regional ut-
veckling, sa Kerstin Cederlöf.

Efter att ha räknat upp några ex-
empel på mätbara värden av frilufts-
livet hänvisade Kerstin Cederlöf till 
Naturvårdsverkets arbete med värde-
ring av ekosystemtjänster.

– Där sägs bland annat att ”en 
fördel med monetär värdering är att 
kunna värdera ekosystemtjänsters 
värden i samhällsekonomiska analy-
ser på samma premisser som andra 
värden. Men det är inte alltid möjligt 
eller lämpligt att uttrycka värdet mo-
netärt”. 

– Jag hoppas därför att de här två 
dagarnas diskussioner inte bara ska 
handla om de värden som gör det 
möjligt att leva (pengar), utan även 
de som gör det värdefullt, sa Ceder-
löf.

Tillväxtverket arbetar på flera sätt 
med att utveckla platsers attraktivitet 
och stärka service i glesbygd.

– Unikt för besöksnäringen är att 
de värden som skapas ofta är knutna 
till en speciell plats. Attraktionen och 
upplevelsen ligger i själva platsen, sa 
Anna Bünger. 

Det finns enligt henne många ge-
mensamma nämnare för vad som gör 
en plats attraktiv för såväl turister 
som boende och företag.

– Rika natur- och kulturupplevel-

ser, lokal mat, goda transporter och 
ett gott bemötande bidrar till positiv 
och hållbar utveckling i hela samhäl-
let, konstaterade Anna Bünger.

En nyhet vid årets tankesmedja var 
att en hel förmiddag avsatts för ak-
tuell forskning kopplat till friluftsliv.

Hur värdera det ovärderliga?

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV 2016
Fritt fram för friluftsliv baseras på föredrag och workshops vid Tankesmedja för 
friluftsliv 2016, som hölls 13-14 april på Djurönäset. Årets tema var ”Värdera det 
ovärderliga”. Konferensen arrangerades av Naturvårdsverket i samarbete med 
Tillväxtverket, Boverket, Centrum för naturvägledning, Folkhälsomyndigheten, 
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Miljö- och energidepartementet, Mittuniversitetet/ETOUR, Riksan-
tikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Svenskt Friluftsliv samt Sveriges Fritids- och 
Kulturchefersförening. 

Dokumentation: naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2016

Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör på Naturvårds-
verket och Anna Bünger, avdelningschef på Tillväxtverket öpp-
nade Tankesmedja för friluftsliv 2016. Temat för årets smedja på 
Djurönäset i Stockholms skärgård var ”Värdera det ovärderliga”.

Projektledare: Eva Stighäll, Naturvårdsverket
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Foto i övrigt: Hans Hellberg och Erik Klefbom 

(om inte annat anges).

Text: Hans Hellberg och Erik Klefbom/Rana 
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Fritt fram för friluftsliv 

Naturvårdsverket är Sveriges miljö-
myndighet med ansvar för att bland 
annat bevara och utveckla förutsätt-
ningarna för friluftsliv.

”Attraktionen och 
upplevelsen ligger i 
själva platsen”

Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket 
och Anna Bünger, Tillväxtverket 
inledde konferensen.

Foto: Anna Larsson / Folio bildbyrå
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Tillväxtverket har nyligen avslutat 
det fyraåriga projektet ”Hållbar de-
stinationsutveckling” som handlat 
om att stödja fem svenska turistdes-
tinationer att att på ett hållbart sätt 
utvecklas mot internationella mark-
nader. De fem destinationerna är 
Bohuslän, Kiruna, Stockholms skär-
gård, Vimmerby och Åre.

I slutrapporten som överlämnades 
till regeringen i mars i år konstate-
rar Tillväxtverket att det behövs en 
kontinuerlig samverkan mellan of-
fentliga aktörer som kommuner och 
länsstyrelser och turismföretagen för 
att lyckas etablera och utveckla en 
destination.

– Först och främst måste besöksnä-
ringens behov tas med i samhällspla-
neringen, det gäller såväl frågor om 
markanvändning som tillgänglighet 
och hållbarhet, betonade Christina 
Rådelius, projektledare på Tillväxt-
verket, under tankesmedjan. I den 
samverkan är det också viktigt att 

parternas olika roller och ansvar görs 
tydliga och att man arbetar strate-
giskt.

Projektet ”Hållbar destinationsut-
veckling” visar också att besöksnä-
ringen behöver riktade stöd till kvali-
tetssäkrade utbildningar och kompe-
tenshöjande insatser. Inte minst små 
turismföretag behöver stöd för att 
öka sin affärsmässighet och höja sin 
kompetens i det mesta från digitali-
sering och försäljning till produktut-
veckling och värdskap.

Helena Lindahl, programansvarig 
för Tillväxtskapande samhällspla-
nering på Tillväxtverket, betonar 
att kommunerna även måste kunna 

erbjuda en grundservice för att tu-
rismföretagen ska lyckas locka till sig 
rätt medarbetare, som offentlig och 
kommersiell service, bredband med 
mera. 

– Det behövs ofta bättre infrastruk-
tur och bättre bostadsmöjligheter för 
att man ska kunna bo, leva och verka 
på en ort.

Helena Lindahl lyfte också fram 
”Outdoor Dalarna”, ett projekt där 
fyra kommuner arbetar in besöks-
näringsperspektiv i de kommunala 
översiktsplanerna och där samhälls-
planerare och näringslivsutvecklare 
samverkar kring fysisk planering för 
att erbjuda naturturismföretag håll-
bara möjligheter för affärsutveckling.

– Det finns inbyggda problem ef-
tersom företagen är snabba medan 
kommunens processer ofta tar tid.  
Kommunerna i projektet har också 
skapat en regional plattform för att 
diskutera förväntningar på varandra 
bland alla berörda aktörer och frågor  
till exempel om vem som ska tjäna 
pengar på leder som går över annans 
mark.

Ett tydligt exempel på att det be-
hövs ett nära samarbete mellan pri-
vat och offentligt är den lilla orten 
Rörbäcksnäs, som på kort tid utveck-
las till en av landets populäraste orter 
för cyklister.

– Varje år kommer 20 000 cyklister 
till orten där det bara finns ett ute-
dass. Vem betalar för att dasset töms 
oftare och var kan cyklisterna du-
scha? Här ställs allt på sin spets, här 
måste kommunen och de kommersi-
ella aktörerna som driver cyklingen 
samverka, säger Helena Lindahl.

Kommuner och företag 
måste samverka mer
Det behövs mer och bättre samverkan mellan offentliga och 
privata aktörer för att etablera och utveckla framgångsrika turist-
destinationer, visar undersökningar från Tillväxtverket. Framför allt 
måste besöksnäringens behov bli en naturlig del i samhällsplane-
ringen hos kommun och regionala organ.

LÄS MER:
Hållbar destinationsutveckling, 
slutrapport till regeringen mars 
2016.

Utveckling av hållbara desti-
nationer, Tillväxtverket Rapport 
0184.

Företagens förväntningar på 
kommunen, Tillväxtverket Info 
0380.

Bättre möjligheter utveckla friluftsliv

Tillväxtverket är den myndighet som ansvarar för målet ”Hållbar tillväxt 
och landsbygdsutveckling” och uppföljningen av friluftsmål 6, som säger 
att: ”Turismen medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional 
tillväxt vilket också skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv.”
Enligt verket finns bland naturturismföretagen en stor vilja att växa men 
också hinder som krångliga regler och brist på rätt arbetskraft. Tillväxt-
verket ser ett behov av att utveckla och kommunicera kunskap i form av 
statistik, branschanalyser och modeller till stöd för turismföretagens ut-
veckling.

Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år 2016-2020  för att 
utveckla naturturismen, medel som hanteras av Tillväxtverket. 

”Varje år kommer 
20 000 cyklister till 
orten där det bara finns 
ett utedass”
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Början på Marcus Eldhs karriär låter 
mest som ett skämt. Inne på Västerås 
turistbyrå 2002 tjuvlyssnade han på 
två österrikiska turister som vill åka 
på älgsafari. Marcus lånade sin mam-
mas bil och åkte upp till Skinnskat-
teberg där han snabbt såg flera älgar.

Därefter åkte han hem igen och 

snickrade ihop en hemsida där han 
erbjöd älgsafarier till turister och 
redan efter några dagar hade han 
sina första kunder. Då visste han inte 
mycket om vare sig älgar eller natur-
turism.

I dag 14 år senare är han och 
hans företag känt över stora delar 
av världen. Älgsafarin har komplet-
terats med bäversafari, björnskåd-
ning, vargspårning samt kronan av 
upplevelser, en åttadagars rundresa 
i vildmark bland vargar, björnar och 
järvar för 25 000 kronor.

Målgruppen finns i hela världen 
och den vanligaste besökaren kom-
mer från England.

– Vi vänder oss i första hand till 
internationella gäster. De är beredda 
att betala mer, betalar långt i förväg 

och är mer nöjda och imponerade än 
svenskar. De utländska besökarna 
lockar även fler svenskar till våra tu-
rer, säger Marcus Eldh.

Han vill gärna att hans framgångar 
ska hjälpa fler att jobba med naturtu-
rism. Och han avslöjar gärna varför 
han lyckats så bra.

– Det gäller att ha tydliga produk-
ter och känna sin målgrupp. Vägen 
till framgång går också genom da-
tumbestämda, bokningsbara produk-
ter, kompletta paket och att jobba 
tillsammans med researrangörer som 
säljer resorna på andra marknader. 
Dessutom måste aktiviteterna och re-
sorna vara långsiktigt hållbara.

Marcus Eldh ser också samverkan 
mellan företagare som ett sätt att ut-
veckla naturturismen. Men det ska 

Den prisbelönade naturguiden: 
”Fler turister inget självändamål”
Tydliga, hållbara produkter 
komplett förpackade till en 
tydlig målgrupp. Det är fram-
gångsfaktorerna för turismfö-
retagaren Marcus Eldh som 
driver upplevelseföretaget Wild 
Sweden. I fjol fick ha ta emot 
Stora turismpriset.

Sonfjället. Foto: Bertil Pettersson/IBL Bildbyrå
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”Jag funderar själv 
vad jag behöver för att 
komplettera mina 
resor. ”

Marcus Eldh, Wild Sweden.

Mingel Djurönästet

inte vara samverkan för sakens skull 
utan med syftet att kunna erbjuda 
mer kompletta produkter.

– Jag funderar själv vad jag behö-
ver för att komplettera mina resor. 
Utifrån det sätter jag ihop paket där 
jag anlitar hotell, restauranger, andra 
aktivitetsföretag och transportföretag 
som underleverantörer. Men det är 
jag som äger paketet.

Marcus Eldh är skeptisk till bran-
schens fokusering på att öka antalet 
besökare och gästnätter.

– Jag ser inget självändamål i att 
alla turismföretag och destinationer 
ska satsa på att få fler turister. Jag 
vill hellre ha färre kunder som stan-
nar längre och betalar mer. Det är 
förmodligen mest hållbart för desti-
nationen.

Många brukar fråga honom hur 
han förhåller sig till markägarna i sitt 
arbete.

– Vi har goda kontakter med såväl 
markägare och jaktlag som alla som 
bor i områden där vi verkar. Jag vill 
därför hellre vända på frågan till: hur 

kan förhålla sig till naturturismen 
och själva dra nytta av detta? Och 
hur kan vi få skogsbruket att ta stör-
re hänsyn till både naturturismen och 
friluftslivet?

Bättre men 
inte bra
Uppföljningen av riksdagens frilufts-
mål visar att möjligheterna för och 
tillgängligheten till friluftsliv generellt 
blir bättre. Men ännu återstår mycket 
arbete för att nå det övergripande 
målet ”Friluftsliv för alla”. I grafiken 
här intill ser du utvecklingen för de tio 
olika målen.

Källa: Naturvårdsverket, 2015 

Tillgänglig natur för alla 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Starkt engagemang och samverkan

Allemanrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur

Hållbar regional tillväxt, landsbygdsutveckling

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet

UTVECKLINGSRIKTNING FÖR 
FRILUFTSMÅLEN



6

– Det finns öar lokalt på landsbygden 
som utvecklats till viktiga turismom-
råden (typ Åre). Men det finns ännu 
inga belägg för att det bidrar till nå-
gon omvälvande omstrukturering av 
ekonomin i hela regionen i termer av 
sysselsättning, mobilitet och arbets-
marknad. Det är stor skillnad lokalt 
och regionalt.

Enligt Linda Lundmark är poten-
tialen för naturturism större än vad 
som tillgodoses i dagsläget, liksom 
möjligheterna att bidra till utveck-
ling. Men en enskild näring kan inte 
lösa allt.

– Däremot bidrar naturturismen 
till en breddning av näringslivet på 
landsbygden vilket ger fler människ-
or möjligheter att livnära sig. Natur-
turismen skapar nya vägar för lands-
bygdsutveckling i samexistens med 

redan befintliga näringar.
Men det finns också många om-

ständigheter som försvårar en ökad 
naturturism.

– En åldrande befolkning och fort-
satt befolkningsminskning skapar 
obalans och hämmar omstrukture-
ring. Det är svårt att ställa om från 
tillverkning till turism. Dålig infra-
struktur gör det också svårt att locka 
arbetskraft utifrån.

Möjligheter och hinder 
för naturturism
Det finns en förhoppning att turism och besöksnäring ska bidra 
till att lyfta hela glesbygdsregioner. Men så är det inte ännu, säger 
Linda Lundmark, forskare i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Fem sanningar 
om naturturism
1. Fiske, utförsåkning och vandring är de största 
kommersiella aktiviteterna

2. Efterfrågan är störst på icke-kommersiella aktivi-
teter

3. Yngre människor föredrar kommersialiserade indi-
vid- och sportinriktade aktiviteter

4. Efterfrågan på naturbaserade turismaktiviteter är 
störst i mindre orter, inte i storstäderna som man 
skulle kunna tro

5. Få vill i högre utsträckning än i dag betala för 
guidade turer och paketresor.

Källa: Friluftsliv i förändring, Naturvårdsverkets rapport 6547

Friluftsliv för 100 miljarder
Friluftslivet bidrar med drygt 100 miljarder kro-
nor till svensk ekonomi per år. Det är cirka en pro-
cent av BNP. 72 miljarder utgörs av direkt kon-
sumtion och 34 miljarder är förädlingsvärde.

Siffrorna grundar sig på en internetbaserad un-
dersökning bland 6000 svenskar, och har ett par 
år på nacken. I snitt lägger varje vuxen svensk 
knappt 13 000 kronor per år på aktiviteter och 
prylar kopplade till friluftsliv.

Det handlar om boende, utrustning och kläder, 
transporter och drivmedel samt livsmedel och res-
taurangbesök.

– Resultaten bidrar till att öka förståelsen för 
friluftslivet som ekonomisk faktor och inte bara 
en vanlig uppskattad fritidssysselsättning hos 
många svenskar, säger Peter Fredman, professor i 
naturturism som ansvarat för studien.

Strategi för ökad 
fisketurism

Jordbruksverket och Havs- 
och vattenmyndigheten har 
tagit fram en ny strategi för 
fritidsfiske och fisketurism 
till år 2020.  Visionen är ett 
fritidsfiske av minst samma 
omfattning som i dag men 
där fisketurismen minst har 
fördubblats och är en viktig 
del av svensk besöksnäring. 
Visionen innebär också att 
hav, sjöar och vattendrag 
producerar ekosystemtjäns-
ter som tillgodoser fiskets och 
fisketurismens behov och att 
fisket bedrivs långsiktigt håll-
bart. 

Strategin nås via Jordbruks-
verkets webbplats.
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– Vi lyfter det här steg för steg. I 
nuläget gäller det att vara tydlig i 
utpekandet och beskrivningen av de 
värden som finns, säger Ulrika Karls-
son från Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna har redan lämnat 
in sina förslag och nu är det upp till 
Naturvårdsverket att göra en bedöm-
ning. De flesta förslag håller måttet 
vad gäller gränser och beskrivningar. 
Men det finns en grupp helt nya om-
råden. 

– Här ska vi göra en komplette-
rande miljöbedömning, säger Ulrika 
Karlsson. 

Det innebär att de flesta uppdate-
rade områden bedöms vara av riksin-
tresse och överlämnas till länsstyrel-
serna. I april och oktober tas beslut 
om de nya områdena. Då står det 

också klart om satsningen på flera 
tätortsnära naturområden fått ge-
nomslag.

Det gäller att göra arbetet grund-
ligt. Energimyndigheten fick bakläxa 
för några år sedan när man ritat in 
alltför stora vindkraftsområden i si-
na riksintressen. Samtidigt är det inte 
meningen att Naturvårdsverket i det 
här stadiet ska göra några avvägning-
ar mot andra intressen. 

Riksintressen är ett planerings-
verktyg som kom till för att påminna 
kommunerna om andra värden än de 
rent kommunala. Under seminariet 
framkom emellertid att det finns pro-
blem med att göra den kommunala 
översiktsplaneringen till ett ”levande 
dokument”. Många detaljplaner för-
bigår också helt och hållet riksintres-
sena.

Maria Bergström, som deltog i 
debatten, jobbade med frågan på 
1980-talet när hon var anställd av 
Boverket och länsstyrelsen i Stock-
holm. Hon hade sin uppfattning klar.

– Utöver förbättrade beskrivningar 
finns det inget behov av att göra om 
riksintresseområdena. Grejen är att 
få till en bättre process så att en rätt-
vis avvägning kan göras mot andra 

intressen som till exempel bostads-
bebyggelse, säger Maria Bergström, 
som idag är aktiv i Naturskyddsför-
eningen.

Lästips: Lena Pettersson Forsbergs 
avhandling om kommunal planering 
friluftsforskning.se

Friluftsliv i förändring, Natur-
vårdsverkets rapport 6547.

Nya riksintressen för friluftsliv: fokus på tätorter

Riksintressen för friluftsliv har 
inte uppdaterats sedan slutet 
av 80-talet. Men nu är det 
dags. Naturvårdsverket ska 
under året bedöma och fatta 
beslut om 312 områden runt 
om i landet.

Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket.

Foto: Henrik Trygg/Johner Bildbyrå
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Utflykter är en uppskattad del av kommu-
nens satsning på uteliv för äldre.

Många äldre och personer med funk-
tionsnedsättning har svårt att ta sig 
ut på egen hand och är beroende av 
en trygg och säker miljö. Personalen 
har ofta svårt att hinna ta med sina 
boende ut.

För att råda bot på detta startade 
kommunen projektet ”Kunskap och 
känsla i närnatur”. Syftet var både 
att förbättra förutsättningarna för 
utevistelse och öka användningen av 
naturen kring kommunens särskilda 
boenden.

– Förbättringsbehovet har länge 
varit en prioriterad fråga i kommu-
nen och nu fick vi äntligen råd att 
genomföra det, säger Birgitta Edin-
Westman och Ann-Sofie Sjölund, 
folkhälsoutvecklare på kommunens 
välfärdsförvaltning.

I dag har kvaliteten på utemiljön 
kring kommunens samtliga 48 bo-
enden inventerats utifrån en mall 

som jobbats fram inom projektet. 
Med hjälp av personal på boendena 
inhämtades behov och önskemål på 
förbättringsområden inför invente-
ringen. Ett 20-tal olika parametrar, 
med allt från belysning, gångvägar 
och gårdens storlek till hur tillgänglig 
omgivningen är, har bedömts enligt 
en fyrgradig skala som visar utveck-
lings- och förbättringsbehov.

– Inventeringsresultatet används 
som underlag för politiska priorite-
ringar av åtgärder, säger Ann-Sofie 
Sjölund.

Parallellt med inventeringen har 
också två så kallade ambassadörer 
per boende utbildats om sambandet 
mellan utevistelse och bättre hälsa. 
Dessa 96 uteambassadörer har till 
uppgift att sprida kunskapen om vin-
sterna med att vara mer utomhus och 
inspirera sina kolleger.

– Det blev en stor aha-upplevelse 

för ambassadörerna när de tog med 
de boende på utflykter som de boen-
de själva föreslagit och insåg hur stort 
värde detta hade för deras välmåen-
de, säger Birgitta Edin-Westman.

Dessa olika utflyktstips har sam-
manställts i skriften ”Inspiration till 
utevistelse”. 

Det nya sättet att arbeta innebär 
att i dag kan alla boende som vill får 
komma utomhus minst en gång om 
dagen. 

– Under arbetet har det också bli-
vit tydligt att det behövs en klar an-
svarsfördelning för hur utemiljön ska 
skötas. Dessutom vore det önskvärt 
att vid alla nybyggen avsätta en viss 
procentsats av byggkostnaden till 
satsningar i utemiljön.

Läs mer: Inspiration till utevistelse, 
En sammanställning, Örnsköldsviks 
kommun. Inventeringsverktyg för 
att bedöma kvaliteten på utemiljöer 
vid särskilda boenden Örnsköldsviks 
kommun.

”Alla har rätt att var ute minst en gång om dagen” 
Ökad livskvalitet med mer utevistelse

Örnsköldsviks kommun har tagit ett helhetsgrepp för att göra det 
lättare för dem som bor på kommunens särskilda boenden att 
vistas utomhus regelbundet. Alla boende har rätt att komma ut 
minst en gång per dag.

Ann-Sofie Sjölund och Birgitta Edin-
Westman, Örnsköldsviks kommun.

Äldreboenden- friluftsdagar
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– Utmärkelsen är ännu ett kvitto på 
att vi lagt en bra bas och jobbar på 
rätt sätt förvaltningsövergripande 
och med politisk förankring, säger en 
strålande glad Sune Westberg, kultur- 
och fritidschef i Örnsköldsvik.

Hemligheten bakom Örnsköldsviks 
framgångar är ett långsiktigt strate-
giskt arbete som inleddes redan på 
1970-talet. Natur- och friluftsfrågor-
na hanteras i dag i samverkan mellan 
alla kommunens förvaltningar. Örn-
sköldsvik har även ett tätt samarbete 
med entreprenörer, föreningar och 
markägare, bland annat genom kom-
munens Natur- och friluftsråd.

Örnsköldsviks kommun har också 
tagit fram en policy för kommunens 
friluftsliv som sträcker sig över åtta 
år och ger en miljon kronor extra per 
år till friluftslivsarbetet. 

Policyn omfattar hela kommunens 
verksamhet från skola och omsorg 
till samhällsplanering och besöks-

näring. I fjol gjordes bland annat en 
stor insats för att förbättra utemiljön 
kring kommunens särskilda boenden 
och LSS-boenden, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.

Tillsammans med grannkommu-
nerna Härnösand, Kramfors och Sol-
lefteå utvecklar Örnsköldsvik även 
Destination Höga kustens natur, kul-
tur- och friluftsvärden. 

På senare år har raststugor och na-
turhamnar anlagts för att göra det 
lättare att besöka Höga kustens skär-
gård, och Moälven är under restau-
rering så att laxen ska kunna vandra 
upp där. Dessutom har ett nedlagt 
industriområde på Köpmanholmen 
omvandlats till en populär natur- och 
konstpark.
Anders Hägglund driver företaget 
North Experience som arrangerar 
kajak- och fisketurer. Han tycker att 

det är tacksamt att jobba med turism- 
och friluftsliv i Örnsköldsvik.

– Med kommunens ökade satsning 
på friluftsliv efterfrågas fler guider 
och aktiviteter både från Örnskölds-
viksbor och besökare utifrån. Kom-
munen har förstått vikten av att satsa 
på turismen, säger Anders Hägglund.

Utöver äran innebär utmärkelsen 
även en prischeck på 50 000 kronor 
att använda för friluftslivssatsningar. 
I fjol användes den till att arrangera 
en friluftsdag för alla på kommunens 
vård- och omsorgsboenden.

– I år kommer vinstpengarna tro-
ligtvis att användas till att rusta upp 
utemiljön och naturen kring kommu-
nens grundsärskola, säger kultur- och 
fritidschef Sune Westberg.

Bäst på friluftsliv – igen

237 KOMMUNER DELTOG
Det är sjunde gången som Sveriges friluftskommun koras av Naturvårdsverket, 
Svensk Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. I år deltog 237 
kommuner i undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete, där svar om pla-
nering, information, samverkan och aktiviteter poängsätts. Örnsköldsvik fick full 
pott. Huddinge, Kalix, Sundsvall, Söderhamn och Örebro delade andraplatsen.

Från vänster: Birgitta Edin Westman, Johanna Martinell, Anders Hägglund, Sune Westberg, Anna Sundberg, Bo Edman och Ann-Sofie 
Sjölund, som arbetar brett med natur- och friluftsfrågor i kommunen.

Örnsköldsvik är årets frilufts-
kommun 2016. Det är andra 
året i rad och tredje gången 
totalt som kommunen tar hem 
priset. 
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Ann Dolling, lektor vid SLU i Umeå 
undersöker hur skogen kan användas 
för återhämtning för människor som 
drabbats av utmattningssyndrom. 
Forskningen görs tillsammans med 
landskapsarkitekter, miljöpsykologer 
och medicinare från Umeå universitet 
och SLU i Alnarp.

– I staden måste vi hela tiden ha en 
riktad uppmärksamhet och ständigt 
fatta beslut, till exempel om hur jag 
ska gå över gatan, vad jag ska handla, 
hur jag ska hinna hämta barnen på 
dagis, vad ska jag säga till kollegerna 
på jobbet – små beslut som bidrar till 
utmattning.

– I skogen riktar man sin uppmärk-
samhet mot det man upplever på 
plats och de enda beslut som behöver 
tas är var man sätter fötterna, säger 

Sjuka blir friska 
i ”rehabskog”
Skogen och naturen kan bidra till bättre folkhälsa. Personer som 
lider av stressrelaterad ohälsa, depression och ångest blir snabbt 
bättre av att regelbundet vistas i naturen, visar ny forskning som 
presenterades på tankesmedjan. Men redan 45 minuters vistelse 
i skogen bidrar till att sänka blodtryck och puls.

FEM FAKTA OM SKOG OCH HÄLSA

• Skogen kan bidra till bättre folkhälsa
• Grön rehabilitering minskar ohälsa
• Skogen ger återhämtning och ro
• Gamla höga träd och sjöar viktigast för välmåendet
• Det behövs rehabskogar nära där människor bor

Tresticklans nationalpark med sjön Stora Trestickla. Foto:  Göte Eriksson / IBL Bildbyrå
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Anna Dolling, SLU Umeå 
och Eva Sahlin, 
Göteborgs universitet.

Ann Dolling. Det bidrar till läkning-
en. 

Ann Dolling och hennes kolleger 
har låtit patienter vistas regelbundet i 
skogen i tvåtimmarspass och studerat 
hur de rört sig. De flesta har ofta gått 
en liten promenad men snabbt hittat 
en favoritplats att återvända till.

Favoritplatser är ofta i en gles öp-
pen tallskog med god utsikt över en 
sjö eller myr. Det får inte vara för tätt 
eller mörkt. En rehabiliterande skog 
bör också ligga nära hemmet och inte 
alltför långt ifrån en väg.

– Just äldre, höga träd med stora 
kronor skapar en rymd som ger ro-
fylldhet, säger Ann Dolling.

Redan efter tre månader kunde 
forskarna konstatera att sinnesstäm-
ningen och välmåendet hos patienter-
na blev bättre och att de orkade börja 
ta tag i sina liv igen.

Eva Sahlin vid Institutet för stress-
medicin i Göteborg har samma goda 
erfarenheter av skogens läkande för-
måga. Under flera år har hon följt 
hur så kallad grön rehabilitering vid 
Gröna rehab bidrar till att minska 
stressrelaterad ohälsa.

Grön rehabilitering är en kombina-
tion av traditionell psykiatri, aktivi-
teter i natur eller trädgård och social 
gemenskap. Eva Sahlin har studerat 
två rehabiliteringsmetoder: en halv-
årslång kurs för långtidssjukskrivna 
med utmattningssyndrom och en na-

turbaserad stresshanteringskurs för 
personer i arbete men med accelere-
rande stressproblematik.

En förmiddag i veckan togs delta-
garna med på en guidad naturvand-
ring i skogsområdet Änggårdsbergen 
tillsammans med en biolog och en 
sjukgymnast. Under vandringen visa-
de biologen på processer och detaljer 

i naturen och deltagarna fick också 
följa djurspår på marken och lyssna 
på fågelsången.

– Vandringarna gav deltagarna stor 
glädje och nyfikenhet och de kunde 
för en stund koppla av från sin si-
tuation och tänka på något annat. 
Påtagligt var de existensiella reflek-
tionerna. Många såg paralleller mel-
lan naturens processer och den egna 
återhämtningen – årstidsväxlingarna 
hjälpte till att acceptera det egna be-
hovet av vila och återhämtning och 
gav insikten att det gör det lättare att 
komma tillbaka.

Deltagarna fick regelbundet inför, 
under och efter avslutad behandling 
skatta hur man mådde. Resultaten 
visade kontinuerligt minskade symp-
tom på utbrändhet, depression och 
ångest. Även behovet av vård och 
sjukskrivningar minskade.

Behandlingen ledde också till att 
deltagarna tog med sig familj och 
vänner ut på skogspromenader och 
att många återupptagit tidigare in-
tressen för naturen som fotografering 
och cykling. Flera använder sig i dag 
också av minnen från naturpromena-
derna vid stressiga tillfällen på job-
bet.

De goda erfarenheterna av skogens 
läkande krafter har gjort att Ann 
Dolling nu arbetar med att ta fram 
ett planeringsverktyg där även sko-
gens värden för folkhälsa vägs in i 
skogsbruksplaner.

– Eftersom äldre skogar med höga, 
glesa träd som ger störst rehabilite-
ringsvärde är det viktigt att behålla 
dessa kring tätorter.

Hennes idé är att det behöver fin-
nas tillräckligt med rehabskog nära 
bostäder genom en mer anpassad 
landskapsskötsel.

– Att låta skogen växa några år 
extra ger markägaren bättre ekono-
miskt utbyte vid avverkning. Genom 
att växla plats för rehabskogar kan 
man behålla värdena för folkhälsa 
utan att förlora pengar.    

”Påtagligt var de exis-
tensiella reflektionerna. 
Många såg paralleller 
mellan naturens proces-
ser och den egna åter-
hämtningen”
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Finland ligger långt framme när det 
gäller att räkna på ekonomiska vin-
ster av naturupplevelser, till exempel 
hur mycket folk spenderar under sina 
besök i nationalparker. Liisa Kajala 
jobbar på Forststyrelsen som förval-
tar landets 39 nationalparker.

– Beslutsfattare föredrar siffror, så 
det betalar sig att mäta på turistin-
täkter och annat. Det räddade oss för 
några år sedan när Finland hade akut 
budgetkris och politikerna ville dra 
ned på anslagen. Hade vi inte haft 
de här siffrorna framme skulle vi inte 
fått behålla våra anslag, säger Liisa 
Kajala.

Antalet besökare i finska national-
parker har ökat från cirka en miljon 
per år runt sekelskiftet till 2,6 miljo-
ner i fjol. En ökning som till stor del 
förklaras av att antalet nationalpar-
ker blivit fler, inte minst i närheten av 
storstäderna.

Under denna period har Forststy-
relsen byggt upp systemet ASTA för 
att räkna på antalet besökare och 
hur mycket de spenderar i national-
parkerna och dess omgivningar – hur 
mycket turisterna lägger ned på bo-
ende, restaurangbesök, hyra av ut-
rustning och annat.

– Svenskarna har varit aktiva i att 
utveckla metodologin men vi ligger 
före med att använda den tack vare 
att förvaltningen är mera centralise-
rad. I Sverige ligger mer av ansvaret 
på länsstyrelserna och det är svårare 
för Naturvårdsverket att bestämma 
om detta, säger Liisa Kajala.

Ekonomiska inkomster från lan-
dets 39 nationalparker, direkt och 
indirekt, uppgår enligt dessa beräk-
ningar till cirka 142 miljoner euro 
per år. Om man ser strikt till besö-
kare vars enda eller främsta motiv 
är att besöka nationalparken uppgår 
inkomsterna till 67 miljoner euro.

Samma studie visar att de fin-
ska nationalparkerna skapar cirka 
1 400 årsarbeten. Nationalparken 
Pallas-Yllästunturi i norra delen av 
landet hade i fjol 525 000 besökare 
och skapade 366 arbetstillfällen och 
Oulanka med 201 000 besökare gav 

upphov till 190 arbetstillfällen.
Statliga anslag står för över 75 pro-

cent av Forststyrelsens budget på cir-
ka 60 miljoner euro. Tack vare ASTA 
och andra studier har Forststyrelsen 
visat att varje skattekrona som in-
vesteras i nationalparkerna ger peng-
arna tillbaka tio gånger om, i form av 
jobb och lokala affärer.

Att investera i nationalparker 
är en lönsam affär, visar finska 
studier.

Liisa Kajala jobbar på Forststyrelsen 
i Finland.

EKONOMI I TRE NATIONALPARKER

Nuuksio (utanför Helsingfors)   
  
Oulanka (vid ryska gränsen)   
 
Pallas-Yllästunturi (nära Tornedalen) 

344 000

201 000

526 000

15

190

366

2,7

19

36,5

             Besökare     Sysselsättning     Inkomster
(i miljoner euro)

Finska nationalparker 
ger tio gånger 
pengarna

Oulanka nationalpark i Finland. 
Foto: Forststyrelsens
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Regeringen har på senare tid ökat 
satsningarna på skötsel och förvalt-
ning av naturområden. Mycket av 
detta kommer friluftslivet till del. 
Varje investerat miljonbelopp räcker 
till minst tre broar och sex kilometer 
renoverad vandringsled. 

Det är traditionella investeringar i 
friluftslivets infrastruktur. Ett av ar-
gumenten för att bilda reservat och 
nationalparker är ju att det gynnar 
den lokala ekonomin och sysselsätt-
ningen.

 Men hur långt ska myndigheterna 
gå för att ”sälja in” och locka besöka-
re till området? Enligt Ingela Hiltula 
på Naturvårdsverket är det viktigt att 
berätta om naturen men det är inte 
myndighetens uppgift att marknads-
föra den lokala servicenäringen. 

– Vi ser det som att de skyddade 
områdena blir ett nav för annan 
verksamhet. Våra undersökningar 
visar att besökare spenderar ganska 
mycket pengar vid besök i national-
parker, som kommer omlandet till 
del, säger Ingela Hiltula.

Per Jiborn från Svenska Ekotu-

rismföreningen tror att det går att 
skapa 1 000 nya jobb runt skyddade 
områden. Men då måste myndighe-
terna göra mer för att informera om 
service och tjänster i anslutning till 
parkerna.

– Besöksnäringen kan vara en god 
ambassadör för nationalparkerna, 
en förlängd arm till förvaltingen om 
man så vill. Men det kräver att myn-
digheter och naturum tar sitt ansvar 
och informerar bättre om vilken ser-
vice som finns i närheten, säger Per 
Jiborn som deltar på samma semina-
rium.

Tivedens nationalpark har 100 000 
besökare varje år. Om 10 procent av 
dem stannar en natt extra ökar de 
lokala turistintäkterna med 10 mil-
joner kronor. Om Sveaskog går över 
till ett mera skonsamt skogsbruk 

runt nationalparken skulle det kosta 
bolaget 3 miljoner kronor. Det visar 
en undersökning av Ekoturismfören-
ingen 2015.

– Då vinner aktiebolaget Sverige 
sju miljoner och det skapas femton 
nya jobb i Laxå! säger Per Jiborn.

Enligt honom är naturturismen 
viktig för att landsbygden ska över-
leva. Men det räcker inte med fler 
besökare utan det krävs också att de 
gör någonting – äter, sover och provi-
anterar på olika sätt. Idealet är som 
han säger att besökaren utöver att 
bara vandra i skogen också åker hem 
med tio kilo naturbeteskött. 

– Vårt budskap är stanna längre, 
upptäck mer, njut av morgondimman 
och solnedgången för det gör naturen 
mera värd!

Nationalparker och naturturism 
– vem gör vad?
Naturturismen växer runt 
reservat och national-parker. 
Men var går gränsen för myn-
digheternas engagemang?

Per Jiborn 
från Svenska 
Ekoturismföreningen.

Tivedens nationalpark – tjäderspel. 
Foto: Jonas Forsberg / IBL Bildbyrå

KORTFAKTA:
736 kronor = Genomsnittliga utgiften 
per besökare i nationalpark (2014)
1,75 miljarder kronor = Totala utgifter i 
samband med sådana besök
175 kronor = Genomsnittlig utgift för 
besökare i Tyresta nationalpark
7 235 kronor = Genomsnittlig utgift för 
besökare i Padjelanta nationalpark
Källa: Naturvårdsverkets rapport 6687.
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Fakta: Upprustning av systemet av statliga vandringsleder 
i fjällen 2015
24 nya och 12 renoverade broar 
11 nya och 10 renoverade rastskydd
186 kilometer vandringsleder har röjts
332 kilometer vandringsleder har fått bättre markeringar

Källa: Naturvårdsverkets årsredovisning 2015 

Åtgärder som genomförts med stöd 
av skötselanlaget (1:3) gav upphov 
till 900 årsarbeten, inklusive konsul-
ter. Nära 400 av dessa på länsstyrel-
serna och cirka 430 årsarbetskrafter 
inom skog- och lantbruk, fastighets-
tjänster, biologkonsulter och annat. 

Anslaget till värdefull natur gav to-
talt 240 årsarbeten. De flesta av dessa 
på myndigheter, länsstyrelser eller 
kommuner. 

Över 50 procent av skötselanslaget 
gick till jobb inom skogsförvaltning 
och skötsel.  Bygg- och konsultjobb 
utgör en mindre andel,  men varje 
sådant jobb ger samtidigt upphov till 
fler. Arbeten inom jord- och skogs-
bruk ger inte lika stora spridningsef-
fekter.

Utöver dessa arbeten uppkommer 
även sysselsättning på grund av tu-
rism i nationalparkerna. En finsk stu-
die visar att turistkonsumtionen runt 
landets nationalparker skapar mel-
lan 600 och 1 300 årsarbeten varje 

år. Ulrika Isberg från WSP, som gjort 
studien över sysselsättningseffekter-
na i Sverige, tror att de kan vara av 
samma omfattning i Sverige. 

– Det verkar rimligt, säger Ulrika 
Isberg.

Expertstudie: Så många 
gröna jobb blev det
Naturvårdsverkets anslag till skydd och skötsel av natur finansierade i fjol cirka 1 100 
direkta årsarbeten och gav ytterligare cirka 100 årsarbeten indirekt. Det visar en studie 
som konsultbolaget WSP gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Ulrika Isberg från WSP, har 
gjort den svenska studien 
över sysselsättningseffekt- 
erna i Sverige.
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Succé för norskt friluftsår
Norsk Friluftslivs satsning på ett Friluftslivets år i Norge ifjol blev en succé, 
rapporterade projektledaren Johanna Solberg (bilden th).

Nästan en miljon norrmän var ute på tur oftare än vanligt och 25 procent av 
alla föräldrar var mer aktiva med sina barn. Cirka 900 000 personer nyttjade 
friluftsmöjligheterna i sin närmiljö i ökad omfattning.

– Dessutom hade 750 000 personer fått bättre kunskap om det lokala frilufts-
utbudet, vilket var målet med friluftsåret. 

År 2028 är det dags för Friluftslivets år igen.

Agneta Arnesson Westerdahl från 
Länsstyrelsen Dalarna arbetar med 
den planerade interregionala natio-
nalparken Sverige/Norge och gräns-
lös besöksstrategi: 

– Det måste bli lättare att ta sig till 
våra nationalparker och andra skyd-
dade områden. Människor som inte 
har egen bil kan inte komma dit. Till 
Fulufjället har det inte gått att ta sig 
med buss sedan skolskjutsarna slu-
tade gå. Jag skulle vilja att staten till-
handahåller bokningsbara minibus-
sar åtminstone ett par gånger i veck-
an. I dag måste man gå från Särna om 
man inte har råd med taxi.

KLOTTERPLANKET 
Vad vill du att regeringen gör för friluftslivet?

Klotterplank mingel

Björn Galant, Lantbrukarnas riksför-
bund, vill se vad som går att göra för 
att reglera skoterkörning och 4-hjuls-
drivna fordon i terrängen. 

– Det är ett växande problem och 
lagstiftningen är obsolet. Vi på LRF 
har tillsammans med Svenskt Fri-
luftsliv och WWF skrivit ett brev till 
klimat- och miljöministern och bett 
henne agera i frågan.

Katja Nikula och Tina Liljered-
Myremark, från Tjörns kommun, sä-
ger att friluftslivet behöver visa sitt 
värde på något sätt, kanske i mone-
tära termer.

– Vi måste kunna visa på värdet av 
mjuka tjänster från friluftslivet, det 
måste bli mera uppenbart än vad det 
är idag.

Marie Fors är turismutvecklare på 
Västarvet i Västra Götaland.

– Jag vill att departementet pra-
tar med politiker och tjänstemän på 
kommunnivå och berättar om värdet 
med att anlägga vandringsleder. Det 
behövs verktyg och sätt att räkna på 
som visar att det är lönsamt.

Camilla Jönsson, Robusta AB och 
Nytorps naturhotell. 

– Ekoturistföretagen är helt bero-
ende av sin omgivning för att fung-
era. Skogs- och jordbruksnäringen 
borde höja medvetandet om vår när-
varo, så att det inte går som på Öster-
len där en företagare fick lägga ned 
när skogen i närheten försvann.
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Även om formerna för friluftslivet 
förändrats så är det lätt att känna 
igen sig i gamla beskrivningar. Klas 
Sandell, professor vid Karlstads 
universitet, drar ned igenkännande 
skratt i den stora salen när han läser 
högt ur förordet till ”Boken om fri-
luftslifvet” från 1910.

”Allt mäktigare höjer sig tidens 
rop till kamp mot den ökade nervo-
siteten, den minskade lifslusten, den 
försämrade vigören, orsakad af våra 
dagars myckna inne- och tankearbete 
[…] Trötta, nervösa, utarbetade skola 
de genom ett ordnat friluftsliv långt 
lättare återvinna hälsa och krafter än 
genom hundratals mediciner”

Ett område Klas Sandell tittar när-
mare på just nu är olika gruppers 
motiv för att vistas i naturområden. 
Några väljer en specifik plats att vis-
tas i medan andra väljer en specifik 
aktivitet. Det senare är en trend som 
forskarna kallar ”globala friluftsrela-
terade gruppidentiteter”. 

– Det traditionella är att man ut-
går från en plats eller ett område att 
besöka medan det här andra som vi 
tror håller på att öka är identiteten 
och det här att ”jag är surfare” eller 
jag är lössnöåkare och det gör jag på 
olika platser.  

Klas Sandell hänvisar till en pågå-
ende studie som visar att mellan 10 
och 30 procent av allmänheten i själ-
va verket prioriterar aktiviteten före 
platsen. Att cykla är med andra ord 
viktigare än platsen man väljer att 
göra det på.

Daniel Williams, forskare vid US 
Forest Service i Colorado, är efter 
flera besök en god kännare av den 

nordiska friluftstraditionen. Han gav 
intressanta inblickar i den amerikan-
ska forskningen på området. Ameri-
kanerna har ägnat mycket tid åt att 
försöka mäta värdet av upplevelser i 
naturen.

Aktiviteter fyller en allt viktigare 
funktion i friluftslivet. Det fram-
gick vid professor Klas Sandells 
föreläsning om den svenska 
friluftstraditionen. 

 Daniel Williams, US Forest Service och 
Klas Sandell, Karlstads universitet.

Plats vs identitet:

VisitSweden satsar på naturturism

VisitSweden har fått extra medel från regeringen för att marknadsföra 
hållbar naturturism och ekoturism till internationella besökare. Just 
nu pågår en förstudie av olika målgrupper och till hösten sjösätts ett 
antal pilotprojekt.

Förstudien visar på ett antal trender som påverkar efterfrågan. Bland 
annat ökar intresset för så kallad Soft Adventure, en kombination av 
aktiviteter och äventyr, svensk kultur, god mat, god service och vila. 
Allt fler vill också att fritiden ska bidra till självförbättring och själv-
förverkligande, berättade Jenny Jonevret på VisitSweden.

”Trötta, nervösa, 
utarbetade skola de 
genom ett ordnat fri-
luftsliv långt lättare 
återvinna hälsa och 
krafter än genom 
hundratals mediciner”
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• Av de 20 miljonerna extra till fri-
luftsorganisationer har 75 procent av 
pengarna omsatts i projekt för nyan-
lända, rapporterar Per Klingbjer från 
Svenskt Friluftsliv. En ny friluftspo-
litisk skrift tas fram för att utveckla 
friluftslivet ytterligare.

• Agata Bar Nilsson på Boverket sä-
ger att 700 000 bostäder ska byggas 
på tio år och myndigheten ska plocka 
fram en vägledning för ekosystem-
tjänster i staden.

• Folkhälsomyndighetens Kajsa 
Mickelsson, ska undersöka vilka som 
vistas i den tätortsnära naturen, som 
underlag för arbetet med bättre folk-
hälsa.

• Tillväxtverkets Therese  Lindberg, 
har ett regeringsuppdrag om hållbar 
produktutveckling och utvecklar be-
greppet Naturturism med Visit Swe-
den.

• Skogsstyrelsen jobbar med ett na-
tionellt skogsprogram som ska vara 
klart i oktober och har nyligen gett 
ut en forskningsskrift om skogssköt-
sel och friluftsliv.

• Havs och vattenmyndighetens 
Fredrik Nordwall, refererar till sin 
populära hemsida badplatsen.se och 
har gjort fiskereglerna mera begrip-

liga för allmänheten 
(www.svenskafiskeregler.se). Reger-
ingen går också vidare med deras för-
slag om förarbevis för vattenskotrar, 
vilket myndigheten hoppas ska un-
derlätta friluftsliv.

• Jordbruksverkets Daniel Mellin har 
tagit fram en strategi för fisketurism 
och har tittat närmare på kunskaps-
målen och fritidsfiskets samhällseko-
nomiska värde.

• Naturvårdsverkets Maggie Javelius 
och Ingela Hiltula, jobbar fram en 
strategi om kommunikation för al-
lemansrätt (klart maj 2016) och ut-
vecklar förutsättningarna för infor-
mation via olika digitala plattformar 
samt kartlägger vandringsleder och 
föreslår kompletterande leder i fjäl-
len (klart maj 2017). 

Myndigheten fortsätter även att 
hantera stora anslag för natur och 
skötsel och ska under året revidera 
riksintressen för friluftsliv. Natur-
vårdsverket slår ett slag för tät-
ortsnära natur i sina LONA-bidrag, 
samt möjligheten till 50-procentig 
finansiering av kommunala reservat. 
Man påminner också om att det finns 
bidrag för att sanera förorenad mark.

– Om vi bygger på sådana platser 
behöver vi inte bygga i våra grönom-
råden, säger Ingela Hiltula.

De budskapen skickade tankesmed-
jans deltagare till de myndigheter 
som har regeringens uppdrag att ta 
fram planer för grön infrastruktur 
som ska slå vakt om ekosystemtjäns-
ter och biologisk mångfald.

Deltagarna i workshopen ”Frilufts-
liv och grön infrastruktur – hur vär-

derar och planerar vi bäst för frilufts-
liv i landskapet?” betonade också att 
friluftslivet måste lyftas fram tidigt i 
planprocessen och att medborgarna 
får vara med att påverka processen. 
Lokalpolitikernas kompetens i dessa 
frågor behöver dessutom höjas.

Det fanns också ett samförstånd 

om att både kartor och GIS-analyser 
är bra för att identifiera attraktiva 
och välbesökta områden och upp-
täcka barriärer som hindrar tillgäng-
ligheten. Men även empiriska under-
sökningar av var och hur människor 
använder landskapet bör genomför-
as.

– Vi har fått många värdefulla syn-
punkter att ta med oss till vårt fort-
satta arbete, summerade Erik Sjödin, 
Naturvårdsverkets samordnare för 
grön infrastruktur. 

Just nu i friluftslivsarbetet

Varje kommun bör ha en person som ansvarar för friluftsfrågor för 
att dessa inte ska glömmas bort i planprocessen. Både tätortsnära 
miljöer och friluftsområden som ligger lite längre bort bör avsättas 
för friluftsliv. Olika friluftsmål har olika krav på landskapet.

Så kommer friluftsliv med i planeringen av landskapet
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Fyr

1 Ordna guidningar för dem som är ovana att gå i skogen 
(barriären ”jag vet inte hur man gör” sänks).

2 Avsluta vandringar med en god måltid/korvgrillning (bar-
riären ”måste hinna laga mat åt barnen ” försvinner).

3 Ge skolorna förskottsbidrag för varje extra friluftsdag och 
dra tillbaka anslaget om det står outnyttjat (principen om 
förlustaversion, man vill inte förlora sitt bidrag).

4 Gör förlusten av ekosystemtjänster begriplig för beslut-
fattare (förlustaversion, det kostar mer att förlora ekosys-
temtjänster än att bevara dem).

Fakta: Beteendeekonomi är en vetenskap som studerar in-
dividers ekonomiska beslut i praktiken. Det är en vetenskap 
i gränslandet mellan psykologi och mikroekonomi. Beteen-
deekonomin prövar giltigheten av ekonomiska teorier med 
hjälp av psykologiska experiment. 

Det är sista passet innan bussarna 
vänder hemåt från Djurö men sorlet 
är högt och diskussionerna livliga.  

Beteendeekonomi handlar om att 
studera individers beslut i praktiken. 
Människor väljer inte rationellt. Nik-
las nämner tre olika principer som 
styr beteenden: förlustaversion, soci-
ala bevis och referenspunkt. Genom 
att utgå från dessa principer kan man 

kanske få fler människor att ägna sig 
åt friluftsliv?

Förlustaversion: Människor avskyr 
förluster mer än de vad de tycker om 
vinster. Genom att göra så att man 
förlorar på att INTE gå ut, kan man 
få fler att gå ut? 

Sociala bevis: När vi är osäkra på 
hur vi bör agera gör vi ofta som de 
flesta andra har gjort. Utnyttja att 
människor ofta vill göra som andra 
och använd goda exempel på hur an-
dra gjort. 

Referenspunkter: Vi påverkas av 
(ibland godtyckliga) referenspunkter. 
Utnyttja referenspunkter som gör att 
effekten av ett val blir bättre än refe-
renspunkten. 

Det behövs incitament i form av 
övertygande ”sociala bevis” för att 
åstadkomma förändring. Det räcker 
till exempel inte med uppmaningar 
och stränga förbudsskyltar för att 
få folk att sluta kasta skräp. Då når 
man enligt Niklas Laninge längre 
med ett vänligt tilltal och en vädjan 
om att föregå med gott exempel. 

Niklas introducerade en metod 
som går ut på att att identifiera nyck-
elbeteenden som vi vill öka, samt 
identifiera och föreslå åtgärder som 
minskar barriärerna. Avslutningsvis 
sammanfattade Niklas deltagarnas 
förslag till åtgärder med några kon-
kreta tips, se rutan:

Psykologifabriken: Så kan några beteende-
ekonomiska knep få fler att välja friluftsliv. 
Niklas Laninge från Psykologi-
fabriken får i stort sett alla del-
tagare att engagera sig i frågan 
om hur man kan gå till väga för 
att fler ska välja friluftsliv.

Människor avskyr 
förluster mer än de 
vad de tycker om 
vinster. Genom att 
göra så att man för-
lorar på att INTE 
gå ut, kan man 
få fler att gå ut? 

Fyra beteendeekonomiska tips från deltagarna på Tankesmedjan:

Niklas Laninge från 
Psykologifabriken. 
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Kottar, pinnar, grodyngel. I skogen får barn jobba med kroppen 
och lära känna omgivningen på sina egna villkor. Allt börjar med 
att samla och jämföra. 

Nyckeln till barns 
naturintresse: 
Samlarmani

Dagens barn jobbar för lite med 
kroppen och för mycket med huvu-
det. Och många medelklassföräldrar 
styr upp fritiden för sina barn på be-
kostnad av den fria leken. Det här 
gör barnens egen tid i naturen extra 
viktig, menar Mattias Sandberg, fors-
kare i kulturgeografi vid Göteborgs 
universitet.

– Vistelsen i naturen ger en stark 
kroppsupplevelse, känsla av säsonger 
och saker som förändras. Värme och 
kyla, men också mötet med något 
främmande och kanske lite skräm-
mande, kanske en hund på stigen 
som ser ut som en varg, säger Matti-

as Sandberg på ett av Tankesmedjans 
forskarseminarier.
Naturupplevelser i barndomen är 
enligt honom helt centrala för miljö-
förståelsen. Det behöver inte vara en 
djup skog eller en nationalpark utan 
kan räcka med en park eller en inne-
gård för att fantasin ska få fritt ut-
lopp och lägga grunden för en fysisk 
och mental upplevelse.
 – En skog är inte ”ordnad” och blir 

aldrig färdigställd på samma sätt som 
andra miljöer. Den inbjuder till att 
upptäcka och utforska på egen hand, 
och kan på så sätt vara en plats där 
barnen börjar sin frigörelseprocess, 
säger Mattias Sandberg.

Ofta börjar barn att samla in saker 
de hittar i naturen, för att få ihop en 
mängd, och så fortsätter de med att 
jämföra storlek och utseende. Det 
är ingen tillfällighet att fågelägg och 
grodyngel är åtråvärda samlarobjekt 
för många barn, ett fenomen som 
Thomas Beery från högskolan i Kris-
tianstad studerat när-
mare. 

”Vistelsen i naturen 
ger en stark kropps-
upplevelse”

Thomas Beery, 
högskolan i Kristi-
anstad och Mattias 
Sandberg Göteborgs 
universitet.
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– Barn och ungdomar intresserar 
sig inte för artrikedomen i sig utan 
för variation. En biolog jag intervjua-
de började med att samla fjärilar och 
hon berättade att hon som 8-åring 
ville veta mer om saker hon sett och 
då sprang in för att läsa mer i upp-
slagsboken, säger Thomas Beery.

En av Thomas Beerys studier vi-
sar att 80 procent av barnen samlar 
på saker av något slag, det är ingen 
dagslända utan ett intensivt och lång-
varigt intresse. Även livscykler av 
olika slag, till exempel hos grodor 
och fjärilar, fascinerar och fångar de 

ungas intresse.  
Många föräldrar och lärare är en-

ligt Thomas Beery för ambitiösa när 
de vill proppa barnens huvuden fulla 
med kunskap om djur och natur. Det 
är ett intellektuellt tillvägagångssätt 
som inte alltid får önskat resultat, 
och kanske till och med resulterar i 
motreaktioner. Hans bästa tips är att 
dela med sig av de bästa naturupple-
velserna.

– Föräldrar ska inte ta över alltför 
mycket. Då blir det fel, inflikar Mat-
tias Sandberg och får deltagarna på 
seminariet att skratta. Det är som 
forskaren Louise Chawla säger: att vi 
borde dela med oss av våra bästa na-
turupplevelser och försöka inpränta 
det som betyder så mycket för oss till 
våra barn.

TIO TIPS så får du barnen 
att trivas i naturen

- Var inte rädd för att låta barn 
ha det ”tråkigt” ibland och att 
vid dessa tillfällen uppmuntra 
dem att ge sig ut istället för att 
gå till ”nästa skärm”.
- Plocka, samla, fånga och bär 
hem ätbara och vackra saker: 
blommor, bär, fisk, stenar, löv 
och kottar.
- Bjud med barnens kompisar på 
utflykt, skogen (träden) är som 
gjord för kurragömma, en lek 
som är roligare ju fler man är.
- Låt barnen samla bränsle och 
gör upp en eld.
- Ta tillvara och uppmärksamma 
årstiderna och de olika möjlighe-
ter till upplevelser och aktiviteter 
som ständigt återkommer och 
försvinner.
- Låt barnen gå till skolan utan 
vuxna men med varandra.
- Se till att skolgårdsmiljön (och 
dess närhet) är grön och omväx-
lande och ger utrymme för lek 
och lärande.

Källa: Mattias Sandberg

”Föräldrar ska inte ta 
över alltför mycket. 
Då blir det fel.”

Det är inte lätt att få med sig bar-
nen ut i naturen, något statssekre-
terare Gunvor Ericsson (mp) fått 
erfara. Hennes barn tyckte det var 
förskräckligt när familjen flyttade ut 
till ett ställe ”mitt i skogen”.

Helt nyligen fick hon ett oväntat 
samtal. 

– Min 23-åriga dotter som stu-
derar i Karlstad sa nyligen att hon 
måste få komma hem och hon trod-
de aldrig att hon skulle säga det men 
hon längtar hem efter skogsprome-
naderna! Så det finns trots allt något 
som lockar, säger Gunvor Ericsson 
på Tankesmedjan för friluftsliv.

Gunvor Ericsson pekar på hur vik-

tig den tätortsnära naturen är för 
folkhälsan. Sådana grönområden 
runt bebyggelsen gör det enklare för 
människor att ta sig ut, de hjälper 
till att förbättra folkhälsan, skapar 
välbefinnande och ger en känsla av 
sammanhang.  

– I kommunerna behöver man 
säkerställa den tätortsnära naturen 
och ha med det i planeringen. Och 
det gör många kommuner väldigt, 
väldigt bra, säger Gunvor Ericsson.

Friluftslivet spelar också en viktig 
roll för integrationen. 

– Det görs i dag många insatser på 
asylboenden där de nyanländas vän-
tan kan bli lång och sysslolösheten 

påfrestande. 
– Och här går det att dela med sig 

av Sveriges långa friluftstradition, 
anser Gunvor Ericsson.

”Ett oväntat samtal”
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Hur kan vi främja friluftslivet med 
modern teknik? Det var frågeställ-
ningen på ett seminarium som ord-
nades av Naturvårdsverket och Out-
door map AB.

Deltagarna fick i uppgift att grupp-
vis ta fram erbjudanden som hjälper 
människor att komma ut i naturen. 
De skulle till exempel hitta lösningar 
till uttråkade ungdomar, bearbeta 
ovana naturbesökare och ge förslag 
på hur man kan vända sig till perso-
ner som nyligen flyttat in i området.

Resultatet blev fantasifullt och va-
rierande. 

Deltagarna kom fram till att det 
bästa sättet att bearbeta oerfarna 
naturbesökare vore att utveckla en 
app för att hitta sällskap ut i naturen, 

en ”Tinder-tjänst för den platoniska 
kärleken till naturen – med kryddan 
att dela den!”

Uttråkade ungdomar skulle kunna 
få hjälp av en karta/apptjänst för att 
hitta ytor avsatta för unga människor 
där de får göra vad de vill utan att 
störas av vuxna. Medan båtfolket 
säkert skulle ha nytta av ”Boat and 
Bait”, en tjänst som gör det möjligt 
för privatpersoner att låna eller hyra 
lediga båtar. 

För att locka ut ”innesittare” fö-
reslogs skulle utveckling av ett även-
tyrsspel, ett ”vildmarksspel” där 
deltagarna får poäng för sina utom-
huskunskaper. Ambitionen vore att 
hela tiden höja sig ett snäpp enligt 
devisen ”Från daggmask till skogens 

konung!”. 
Samma grupp ville också lansera 

produkten ”Vildmarkskasse”, med 
tips på matlagning ute och informa-
tion om allemansrätten. 

Skåne samlar kraft för att locka till 
sig vandrare från hela Europa. Un-
der en vecka i september ordnas ett 
stort antal aktiviteter under den in-
ternationella vandringsveckan ”Eu-
rorando”. 

Det är första gången evenemanget 
hålls i Sverige. Målet är att locka 
minst 5000 besökare. 

Ryggraden under veckan är en över 
100 mil långa Skåneleden, en led som 
började rustas upp 2013 med bättre 
skyltning och framkomlighet. Slotts-
hagen i Helsingborg blir den stora 
mötesplatsen för deltagarna.

Bakom evenemanget står Svenska 
Turistföreningen, Event in Skåne, Re-
gion Skåne och 26 skånska kommu-
ner. Region Skåne har lagt ned myck-
et resurser på samordning mellan ak-
törer och förankring med markägare.

Hemsida: 
http://www.eurorando2016.com/sv

Världens största vandringsvecka

Work Shop: Här är tekniken som 
förbättrar friluftslivet

Här kan du välja mellan 83 
dagsvandringar, 8 lättare vand-
ringar och 40 kvällsaktiviteter.

Anna Heimersson, Svenska Turistföreningen, Annika Borgelin, Event in Skåne och 
Sofie Norrby, Region Skåne.

Fyra tips på tekniktjänster 

1 BuddyNature/NatureBuddy: 
en app för att hitta sällskap till 
skogspromenaden
2 Boat and Bait – ägodelning för 
sjöfolket 
3 Vildmarksspelet 
4 Vildmarkskassen för matlag-
ning i det fria



Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm – Valhallavägen 195, Östersund – Forskarens väg 5 hus Ub. 
Tel: 010 698 10 00, fax: 010 698 10 99, e-post: registrator@naturvardsverket.se Internet: naturvardsverket.se 
Beställningar Ordertel: 08 505 933 40, orderfax: 08 505 933 99, e-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB
Box 11093, 161 11 Bromma. Internet: naturvardsverket.se/publikationer

Guldkorn.png[2016-04-29 11:12:37]

Dagens knotigaste tall
På berget sydöst om uteplatsen

Dagens trängsel i nationalparkerna
Cyklister vs fotgängare

Dagens längsta kast
Moderatorn Stina slänger grön kub-
mikrofon över hela salen till den 
som ställer frågor till föreläsarna

Dagens tyngsta suck
Gammelskogen utanför Falun som 
friluftsentreprenören Magnus Eldh 
använde i sin reklamfilm höggs ned

Dagens miniubåt
3–4 personer får plats i Kustbevak-
ningens miniubåt som går att hyra 
på tomten intill Djurönäset

Dagens flest referenser till sig själv 
Professor Klas Sandells litteratur-
lista

Dagens naturskräckis
Turister som frågar efter vargsprej 
(sic!) på hotellet

Dagens rationella val
President Obama sparar tid och 
beslutskapacitet genom att alltid 
välja samma kostymer

Dagens citat
”Konsumtion, den vita mannens 
plåga sedan han blev en inomhus-
varelse, övervinns av sol och luft, 
och många bekymmer glöms när 
lidande oförskräckt ger sig på ett 
liv i tält ”

Klas Sandell citerar vad författaren och 
friluftsentreprenören Ernest Thompson 
Seton skrev 1906

DAGENS … 

Den lätta mikrofonkuben fångades in 
av deltagare som ville säga något.

Guldkorn. De ord som deltagarna förknip-
pade med årets Tankesmedja för friluftsliv 
bildade detta ordmoln.


