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Sammanfattning 

Friluftslivet är viktigt i många aspekter. Det svenska folket anser det 

viktigt för bland annat välmående och friluftsliv har visat positiva 

effekter på hälsan. Regeringen har gett mer utrymme för friluftslivet i 

politiken och kommunerna kan påverka hur mycket de arbetar med 

friluftsliv. När en totalundersökning gjordes av hur den kommunala 

planeringen beaktas i Sveriges kommuner när det kommer till friluftsliv 

och naturturism, var Kronobergs län ett av de länen som stod för de 

största bortfallet. Länet har idag ingen regional friluftsplan och behöver 

bättre underlag för att kunna arbeta med kommunerna. Syftet med denna 

undersökning är att kartlägga om, hur och i vilken grad friluftslivets och 

naturturismens intressen beaktas i planeringen hos kommunerna i 

Kronobergs län. Syftet är även att komplettera med resultat för den 

tidigare gjorda studien. Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie 

som berör ”Översiktlig planering” och ”Naturvård och förvaltning av 

naturområden”, besvarad av en del av Kronobergs läns kommuner. 

<samtliga kommuner har en översiktsplan som vunnit laga kraft, få är 

dock aktualitetsförklarade. Den politiska debatten om allemansrätten är 

sval i flertalet kommuner och inga behandlar ”tysta områden” i den 

översiktliga planeringen. Denna undersökning visar på att det i dagsläget 

kan arbetas mer aktivt med friluftsliv i kommunerna och att de behöver 

stöd ifrån länsstyrelsen för detta. 
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Introduktion 

Friluftsliv betyder mycket för den svenska befolkningen (Fredman, 

Stenseke & Sandell 2014). Avståndet till friluftsområden har avgörande 

betydelse för om befolkningen utövar friluftsliv, de bör således finnas 

nära till hands, ändå ökar avstånden till dem (Petersson Forsberg 2015).  

Almstedt (1998) skriver att friluftslivet kan betraktas ur olika 

synvinklar, icke-kommersiell verksamhet och kommersiell verksamhet. 

Det kommersiella friluftslivet ligger nära begreppet turism och eftersom 

turistnäringen har ökat i Sverige och prognoserna visar att det kommer 

fortsätta att öka, framförallt naturturisterna, så bör planeringen för 

friluftslivet i Sveriges kommuner vara av betydelse (SvD 2012; 

Tillväxtverket 2015; Visist Sweden 2016). Allemansrätten kan dock 

skapa problem, då marken kan användas i bägge syften och 

kommersiella verksamheter kan använda allemansrätten till sin fördel 

(Ahlström 2008; Petersson Forsberg 2009). Ett exempel som Ahlström 

(2008) tar upp är bland annat när kommersiell verksamhet stör 

markägaren men kan hävda att de får vistas på marken i hänsyn till 

allemansrätten.  

Friluftslivet i sig har ett egenvärde men är också en metod för att 

fylla olika syften (Brügge, Glantz & Sandell 2007). Olika syften skulle 

kunna vara de som regeringens skrivelse tar upp, att främja hälsa, öka 

gemenskapen, se till att det finns attraktiva miljöer och främja hållbar 

regional tillväxt och landsbygdsutveckling (regeringens skrivelse 

2012/13:51). Eftersom det finns dessa två perspektiv, friluftsliv som 
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egenvärde eller metod för att fylla olika syften, eller icke-kommersiellt 

och kommersiellt friluftsliv, bör kommunerna ta hänsyn till detta vid 

planeringen för friluftsliv.  

 

Bakgrund 

Friluftslivets betydelse 
Befolkningens röst i Sverige 

Sverige har en väl förankrad historia när det kommer till vistelse utomhus 

(Sandell & Sörlin 2008). Landet har sedan slutet på 1800-talet, tidigt 1900-

tal, arbetat för att befolkningen ska ha möjlighet att vistas i naturen. Almstedt 

(1998) och Sandell och Sörlin (2008) skriver att industrialismens genombrott 

och ökat välstånd, framväxten av organisationer och föreningar, som exempel 

friluftsfrämjandet och svenska turistföreningen, sägs ha påverkat friluftslivets 

utveckling genom åren. Även förbättrade kommunikationer, förkortad 

arbetstid samt lagstadgad semester är en del av friluftslivets framfart. Detta 

gjorde även att begreppet allemansrätten växte fram (Ahlström 2008). 

Uddenberg (1995) gjorde en omfattande undersökning av de svenska 

invånarna i form av både intervjuer och enkäter vilket visade att 94% av de 

svarande kändes sig ”avspända och harmoniska” i naturen och 80 % angav att 

naturvistelsen är ”nödvändig för livskvalitén” (Uddenberg 1995 s.30). 

Författaren kom fram till att naturen är viktig både på grund av att invånarna 

behöver denna både för överlevnad men också för rekreation och estetiska 

upplevelser. Med tanke på senare undersökningar ha denna uppfattning inte 

ändrats nämnvärt (Bladh & Fredman 2008a; 2008b; 2008c; 2008d). 

Under åren 2006-2012 gjordes en omfattande undersökning av 

friluftslivet i Sverige, genom forskningsprojektet ”friluftsliv i förändring”, 

där bland annat tidigare nämnda undersökningar inkluderas 
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(friluftsluftsforskning 2017). Där undersöktes bland annat vad det svenska 

folket ansåg vad friluftsliv var och hur ofta de bedrev friluftsliv på sin fritid. 

Befintlig forskning kompletterades och även avsaknaden av forskning 

uppmärksammades i detta projekt. Detta projekt visade att det svenska folket 

fortfarande är mycket intresserade av friluftsliv och de olika värden naturen 

levererar. En bearbetad slutrapport vid samma namn publicerades ett år 

senare av Fredman, Stenseke och Sandell (2014). 

Friluftslivet beskrivs ha ändrat sina syften genom åren, från att ha 

använts som verktyg för att fostra människan och komma undan 

urbaniseringen, till att idag användas som metod för att skapa god hälsa och 

öka naturmedvetenhet (Almstedt 1998; Sandell & Sörlin 2008).  

 

Hälsoeffekter 

Det finns forskning som visar att utomhusvistelse har flera positiva effekter 

på människan, bland annat sänkt blodtryck och bättre återhämning 

(Stigsdotter & Grahn 2004; Ulrich 1999; Park et. al. 2008; Hartig et. al. 

2003). Kaplan och Kaplan (1989) har under många års arbete identifierat fyra 

kriterier som individen ska känna för att uppnå hälsopromotiva värden av 

friluftslivet, vilka är att (i) vara borta från vardagen (ii) få ett stimulerande 

sinnesintryck (iii) känna en känsla av rymd samt att man ska (iiii) passa in i 

miljön. Författarna tar även upp teorin om den riktade och spontana 

uppmärksamheten och att naturen får människan att slappna av och använda 

sin spontana uppmärksamhet och koppla bort den riktade uppmärksamheten 

som kräver mycket energi i vardagen.  

Något som Brügge, Glanz och Sandell (2007) nämner är att 

friluftsliv kan utveckla hälsa på ett djupare plan, både objektivt och 

subjektivt. Frågan är om människan behöver vara utomhus för att få positiva 

hälso-effekter eller uppfylla Kaplan och Kaplans kriterier. Studier visar att 

både planscher med växter på, färgen grönt, eller utsikt genom ett fönster mot 
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naturen har en positiv effekt på vår hälsa (Ulrich 1984). Författaren har 

skapat teorin om att människan är biologiskt anpassad att vistas i naturen och 

att detta är dennes naturliga plats och inte i dagens uppbyggda samhälle. I 

artikeln ”How might contact with nature promote human health? Promising 

mechanisms and a possible central pathway” sammanfattas nuvarande 

forskningsarbete som berör detta ämne (Kuo 2015).  

Det är svårt att frånskilja friluftsliv från fysisk aktivitet, det 

forskarna vet är att fysisk aktivitet är hälsofrämjande (FYSS 2017) men att 

säga att friluftslivet i sig har specifika fysiologiska hälsofrämjande effekter 

bortsett från den fysiska aktiviteten är svårt att säga. Just nu, sedan 2014, 

pågår en studie genom Linnéuniversitet1 som försöker kringgå 

hälsoeffekterna som fås av fysisk aktivitet för att undersöka om det är just 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jonas Ahnesjö. Universitetslektor Linnéuniversitetet. Muntligt samtal 2017-
04-04. 
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den specifika naturupplevelsen som har återhämtande effekter. Projektet går 

under namnet ”Health Effect of Recreation Outdoors” (HERO).  

 

Det nationella arbetet inom friluftsliv 
Intressekonflikter 

Alla olika typer av verksamheter kräver någon form av utrymme och därtill 

existerar då olika intressen för olika verksamheter (Almstedt 1998). På grund 

av detta skapas det konflikter kring vilken verksamhet som ska ha tillgång till 

viss mark och vattenområden. Dessa avvägningar har statsmakten lämnat 

över till kommunerna och i den översiktliga planeringen hos kommunerna 

ska riksintressen, samhällsekonomiska intressen samt enskilda intressen 

klargöras.  
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Almstedt (1998) skriver att enligt SOU 1979:54 bör långsiktiga 

samhällsintressen väga tyngre i förhållande till kortsiktiga och enskilda 

intressen. Naturresurslagen anger bland annat att områden med riksintresse2, 

naturvårdsintresse, intresse för kulturminnesvård samt intresse för turism och 

friluftsliv måste skyddas från exploatering (Almstedt 1998). Almstedt skriver 

dock att det ej beskrivs i lagen hur dessa ska skyddas. Författaren fortsätter 

beskriva att områden som är mest attraktiva för friluftslivet även är attraktiva 

för andra aktörer i näringslivet. Johnson och Lundqvist (2014) skriver att det 

därför diskuteras om ersättning för de markägare som får förlust på exempel 

timmer som ej kan användas då platsen ska vara ämnad för friluftsliv.  

De flesta avvägningarna som behöver göras är jordbruk, 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Med riksintresse menas bevarandeintressen eller ekonomiska intressen och 
ett område som har stora värden att det är av intresse för hela riket och 
utlandet (Almstedt 1998 s.68). 
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tätortsbebyggelse, naturvård, industri och kulturmiljövård, fritidsbebyggelse 

och skogsbruk (Almstedt 1998). Naturvårdsverket (2015) skriver att de 

verksamheter som anses hota friluftslivet är exploatering, jord- och 

skogsbruk, vattenkraft och utfiskning. De skriver även att turismen, i den 

bemärkningen att betalanläggningar konstrueras, kan bli ett hot mot 

allemansrätten. Även olika trender är något som påverkar intressen 

(Petersson Forsberg 2015). 

 

Stadgade lagar 

Almstedt (1998) beskriver att bevarande- och planeringstankens riktning, 

mellan 1900- och 2000 talet, har gått från lokal planering med sociala- och 

hälsoskäl, till nationell planering med nyttjande och tillgänglighet i fokus, för 

att på 2000-talet innefatta global planering där den biologiska mångfalden är i 

fokus. År 1974 kom ett betänkande i SOU för friluftslivet där det skrivs att 

”… situationen är ofta den att det miljöförändrande intresset bärs upp av ett 

antal huvudmän som är ekonomiskt starka medan bevaringsintresset gynnar 

stort antal människor men är ekonomiskt svagare understött. […] anledning 

att ge bevaringsintressena ett särskilt stöd i lagen.” (SOU 1974:21 s. 180). 

Allemansrätten som skrevs in i grundlagen 1994, är en följd av detta och till 

för att befolkningen ska ha möjlighet att tillgå natur- och kulturlandskapet, 

med vissa skyldigheter (Ahlström 2008).  

Sedan bestämmelser om möjligheten att finansiera friluftsliv 

skapades har regeringen definierat friluftsliv som: ”vistelse utomhus i natur- 

och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 

tävling” (Förordningen (2003:133) Prop. 2009/10:238). Under tiden som 

tidigare nämnda projekt ”friluftsliv i förändring” pågick, föreslog regeringen 

(proposition 2009/10: 238) tio mål för friluftspolitiken efter följande skrivelse 

”Målet för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att 

vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för 
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friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, 

välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö” 

(regeringens skrivelse 2012/13:51). 

I samma stund som projektet avslutats, år 2012, trädde målen i kraft. Dessa 

friluftsmål är:   

- Tillgänglig natur för alla 

- Starkt engagemang och samverkan 

- Allemansrätten 

- Tillgång till natur för friluftsliv 

- Attraktiv tätortsnära natur 

- Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

- Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

- Ett rikt friluftsliv i skolan 

- Friluftsliv för god folkhälsa 

- God kunskap om friluftslivet 

 

Dessa mål är till för att vägleda regioner i sitt arbete med friluftsliv. Första 

utvärderingen av dessa mål rapporterades våren år 2016 med olika 

statusförklaringar som: positivt, neutralt, negativt och oklar 

(Naturvårdsverket 2015). Utvärderingar beskrivs som svåra då det saknas 

forskning och beskrivningar kring lämpliga metoder att mäta de uppsatta 

målen. Idag har Naturvårdsverket ansvaret för friluftslivets utveckling och 

har rätt att utse områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård (SFS 

1993:191).  

 

Ansvaret hos länsstyrelserna och kommunerna 

Sedan 1970-talet har kommunerna fått ta större ansvar när det kommer till 
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friluftslivsplanering. Mellan åren 1973 och 1975 följdes riksintressets 

riktlinjer upp genom att Sveriges kommuner upprättade program där det 

angavs hur riktlinjerna skulle verkställas (Almstedt 1998). Enligt plan- och 

bygglagen (PBL, SFS 1987:10) ska kommunfullmäktige minst en gång under 

mandattiden ta ställning till den kommuntäckande översiktliga planens 

aktualitet (PBL 4 kap 14§). En översiktsplan ska finnas i alla kommuner 

sedan år 1990 och visa övergripande hur kommunerna tänkt använda mark- 

och vattenområden efter riktlinjerna från riksintressena (Almstedt 1998). 

Naturvårdsverket (2006) har skapat en tillämpningsbar modell att arbeta med 

för regionala och kommunala friluftsplaner och i januari 2012 påbörjade 

Petersson Forsberg (2015) arbetet med att ta fram riktlinjer för hur man på 

kommunnivå bör planera för friluftsliv.  

Naturvårdsverket (2014) rapport Uppföljning av friluftsliv kartlade 

att 81 % av de kommuner som deltog anser att det är viktigt att samhället 

erhåller resurser för att underhålla och främja aktiviteter i form av friluftsliv. 

Allmänna intressen krockar när det kommer till planering av friluftsliv, och 

att befolkningens argument för viljan att bedriva friluftsliv bör vara starka 

nog för att få högre prioritet i kommunala beslut (Fredman, Stenseke och 

Sandell 2014). Almstedt (1998 s.6) skriver att ”vi vet mycket litet om i vilken 

utsträckning riksintresseområdena enbart redovisas i de kommunala planerna 

eller om kommunen ger rekommendationer om att hänsyns skall tas till dessa 

eller till och med uttalar en vilja att skydda dessa intressen”. Några år senare 

gjordes en undersökning av Petersson Forsberg (2009) där bland annat detta 

försökte undersökas.   

Turism har stått som grund för det rörliga friluftslivet och detta gör 

att friluftslivet får mer dragning åt näringslivet än naturvård vilket i sin tur 

gör att andra friluftintressen blir ifrågasatta i kommunens översiktliga 

planering. Ett område är av riksintresse om det lockar invånare från större 

delar av landet och av enskilt intresse om det endast lockar invånare i 

närområden. Handlar det dock om att se det genom ett hälsoperspektiv kan ett 
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närområde bli av riksintresse, trots att området inte lockar invånare från 

större delar av landet (Almstedt 1998). Genom sin forskning om ämnet 

friluftsliv och hälsoeffekter berättar Norling (2001) att det är kunskapen om 

dessa positiva effekter som ligger till grunden för att vi ska lyckas använda 

oss av naturen för att må bättre. Detta kan i sin tur ha betydelse när planering 

sker för både egenvård, samhällsplanering, friskvård, skola, vård och omsorg. 

Naturvårdslagen beskriver att naturvården är både statlig och 

kommunal angelägenhet och det är länsstyrelsens uppgift att övervaka länet i 

denna fråga (Almstedt 1998). Fredman, Stenseke och Sandell (2014) vill 

även belysa hur viktigt det är att ha god kunskap om utövande av friluftsliv 

som riktar sig mot naturturism och regional utveckling.  
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Kronobergs län 
Kronobergs län består av åtta kommuner som hade sammanlagt 191 062 

invånare år 2015 vilket då bestod av två procent av Sveriges befolkning 

(länsstyrelsen 2017). För mer detaljerad beskrivning om vardera kommun i 

länet, se tabell 1. Länsstyrelsen (2017) skriver att länet framför allt är känt för 

Glasriket, men poängterar även deras vackra kultur- och naturområden. 

Kronobergslän var dock bland de tre länen som har minst antalet 

klassificerade riksintresseområden för det rörliga friluftslivet (Almstedt 

1998). Dessutom var länet ett av de som hade störst bortfall av kommuner i 

undersökningen ”Friluftsliv och naturturism i kommunal planering” 

(Petersson Forsberg 2009). 

Utvecklaren på miljövårdsenheten3 för Kronobergs län säger att det 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Annika Bladh. Utvecklingsledare på miljövårdsenheten, Kronobergs län. 
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saknas information kring om, hur och i vilken grad friluftslivets och 

naturturismens intressen beaktas i planeringen hos kommunerna i Kronobergs 

län och att det inte finns en regional friluftsplan i dagsläget. Däremot sker det 

samarbeten med myndigheter och organisationer där de gemensamt tar fram 

aktiviteter som riktar sig mot ett eller flera av friluftsmålen.  

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonkontakt 2016-12-14. 

Tabell 1 visar statistik för Kronobergs läns kommuner 

Parameter Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult 

Folkmängd (antal 

personer) 19850 8760 28008 9991 12393 9508 89500 16618 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga om, hur och i vilken grad 

friluftslivets och naturturismens intressen beaktas i planeringen hos 

kommunerna i Kronobergs län. Undersökningen är tänkt att vara ett stöd 

för länsstyrelsens arbete med friluftslivsplaneringen. Syftet är även att 

till viss del komplettera undersökningen av Petersson Forsbergs 

forskning (2009), eftersom det saknades uppgifter från detta läns 

kommuner. 

 

Befolkningstäthet 

(inv/km2) 20,4 21,2 16 19,3 11,9 8,1 53,7 18,7 

Medelålder (år) 41,9 41,7 43,4 44,1 46 43,8 39,9 41,7 

Arbetslöshet 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 

Inkomst (tkr) 260,2 240,8 266,2 244,1 245,3 253,8 279,5 298,7 

Eftergymnasial 

utbildning 

(3 år eller mer) 

11,27%  

(1762) 

9,94%  

(676) 

11,61%  

(2657) 

8,16%  

(663) 

10,11%  

(1045) 

8,75%  

(675) 

21,11%  

(15034) 

15,05%  

(1959) 

Valdeltagande 

riksdagsvalet  

2014 (av 

röstberättigade) 86,50% 87,30% 85,20% 83,90% 84,90% 85,70% 87,90% 86,20% 

Kommunens 

skatteintäkt  

2016 (kr/invånare) 39090 35373 40652 36236 37997 38680 40095 43923 

Total landyta (hektar) 97419 41255 174 790 51 719 104488 117188 166551 89078 

Vattenyta (hektar) 10007 4379 24 723 1564 16236 5478 24874 8744 
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Metod 

Detta avsnitt börjar med att beskriva vilken metod som har använts i 

undersökningen. Därefter följer en förklaring kring vilket verktyg som 

använts och vilka som deltog i undersökningen samt hur 

datainsamlingen gick till. Avsnittet avslutas med att beskriva vilka etiska 

överväganden som tagits. 

 

Metodval 
I föreliggande undersökning användes en kvantitativ metod då syftet var 

att komplettera de värden som saknas från Kronobergs län från tidigare 

kvantitativa studie och kartlägga dessa för länsstyrelsens räkning. Denna 

metod ansågs även mindre tidskrävande än att intervjua varje kommun 

eller att läsa kommunernas enskilda översiktsplaner då undersökningen 

var tidsbegränsad. Detta sätt kan även minska utrymmet för missförstånd 

för tolkningen av dessa planer samt att ett underlag finns från hur vardera 

tjänsteman som svarat på enkäterna anser hur friluftsarbetet fungerar i 

vardera kommun. Eftersom undersökningen även är ett samarbete med 

Kronobergs län så uppfyllde även denna metod deras behov.  

 

 

Enkäten 
Enkäten utformades med hjälp av enkäterna ”översiktlig planering” och 

”naturvård och förvaltning av naturområden” från rapporten Friluftsliv 

och naturturism i kommunal planering (Petersson Forsberg 2009). Att 

endast dessa två, av rapportens fyra enkäter, användes i studien var på 

grund av att enkäterna inte skulle bli för omfattande så tjänstemännen i 

kommunerna ej svarade, men också då både jag och utvecklingsledaren 
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på miljövårdsenheten 4, även ansåg dessa relevanta för länets räkning. 

Enkäterna formgavs januari 2017 i Google-formulär och finns i bilaga 2 

och 3. Dessa var strukturerade med följdfrågor beroende på vad den 

svarande svarade, vilket resulterade i att endast en fråga syns åt gången, 

men det gick att gå tillbaka till tidigare fråga. Efter en pilotundersökning 

genomförd på studentkamrater gjordes en revidering där extra 

förtydliganden lades till vid de frågor som ansågs otydliga.  I början av 

enkäterna presenterades definitionerna av ”friluftsliv”, ”naturturism” och 

”tursim”. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Annika Bladh. Utvecklingsledare på miljövårdsenheten, Kronobergs län. 
Mailkontakt 2017-01-10.  
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Respondenter 
De tjänstemän som fick informationsbrevet med länkarna till enkäterna 

(bilaga 1) valdes ut med hjälp av utvecklingsledare på miljövårdsenheten 

samt länsarkitekten/funktionschefen för hållbar samhällsplanering på 

länsstyrelsen i Kronobergs län. Värt att noteras är att de tjänstemän som 

tilldelades informationsbrevet inte nödvändigtvis är de som gett svaren 

då dessa kunde skicka uppgiften vidare till en tjänsteman som ansågs 

mer lämplig. Svarsfrekvens för de olika enkäterna blev för Översiktlig 

planering 75% och för Naturvård och förvaltning av naturområden 62% 

och redovisas i tabell 2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Insamling av data 

Under februari 2017 mailades ett informationsbrev om studien samt 

Tabell 2 Redovisar de kommuner i Kronobergs län. De som svarade på respektive enkät 
redovisas med ett ”x” och de som ej svarade med ”-” och en förklaring till varför de ej 
svarade. *”ska svara i morgon” **”Vi har ingen planering, vi har inget sådant 
planeringsunderlag och detta är bara ett studentarbete” 

 Kommun 
Översiktlig 

planering 

Naturvård och förvaltning av 

naturområden 

Alvesta x x 

Lessebo x x 

Ljungby -* -* 

Markaryd -** -** 

Tingsryd x -* 

Uppvidinge x x 

Växjö x x 

Älmhult x x 
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länkar till webenkäterna ut till kommunerna. Ett mailsvar kom från en 

kommun som önskade en komplett sammanfattning av frågorna för att 

underlätta svarsarbetet, då enkäterna endast visade en fråga i taget. Detta 

uppmärksammades och frågorna sammanfattades i ett dokument som 

skickades ut till samtliga kommuner. En påminnelse skickades efter 5 

dagar. Efter utgånget datum kontaktades de kommuner som ej svarat på 

enkäten, per telefon, vilket bland annat resulterade i ytterligare svar.  

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav att ta hänsyn till vid 

forskning Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Med hänsyn till detta blev alla som deltog i 

studien informerade om studiens syfte och vad data skulle användas till 

samt att deltagandet var frivilligt, i takt med dessa krav. I 

undersökningen redovisas inte vem tjänstemannen är som svarat på 

enkäterna med tanke på konfidentialitetskravet. Med hänsyn till 

nyttjandekravet försäkrades respondenterna att studien är ett 

examensarbete och ett samarbete med länsstyrelsen för Kronobergs län. 

Således informerades det att båda dessa aktörer, Linnéuniversitetet och 

Kronobergs län kommer att få del av insamlat material.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet för undersökningen. Detta görs till 

största delen av tabeller för vardera enkät i ordningen ”översiktlig 

planering” och sedan ”naturvård och förvaltning av naturområden”. 

Vardera enkät avslutades med ett avsnitt ”övriga kommentarer” där 

respondenterna fick skriva i fri text, dessa redovisas i slutet av vardera 

enkäts resultatredovisning. 

 

Översiktlig planering 
I stort var det fritidschefen som ansvarar för friluftsfrågor i kommunerna. 

Andra tjänstemän som även uppgavs ansvara för friluftsfrågor var 

friluftssamordnare, kommunekolog och miljöstrateg. Alvesta angav att 

det är olika tjänstemän på olika förvaltningar. I tabell 3 och 4 redovisas 

specifika frågors resultat och resterande resultat redovisas i tabell 5-7. 

 

Tabell 3 Redovisar vilka formellt antagna dokument (av kommunfullmäktige) som 
kommunerna anger att dom har 

 

  

Antaget dokument Växjö Uppvidinge Alvesta Lessebo Älmhult Tingsryd 

Friluftsplan/Friluftslivsplan Nej Nej Nej Nej Nej Vet ej 

Naturvårdsplan Nej Ja Nej Nej Nej Ja 

Grönplan/Grönstrukturplan Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Miljöplan Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Näringslivsplan Ja Ja Nej Nej Nej Vet inte 
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Tabell 4 Redovisar med ett ”x”  på vilket sätt kommunerna angett att de tar tillvara 
kommuninvånarnas kunskaper om friluftsliv . 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 Svar fråga 3-8 från enkäten "Översiktlig planering" †Ja, både friluftslivets 
nuvarande och framtida lokalisering visas †† Ja, friluftslivets nuvarande lokalisering visas 

Sätt att ta 

tillvara kunskap Växjö Uppvidinge Alvesta Lessebo Älmhult Tingsryd 

Formella träffar i 

planprocessen 
 

x x 
  

x 

Informella 

träffar 
x x 

  
x 

 

Naturvårdsråd           

Friluftsvård 
      

Guidade  

vandringar 
x x 

  
x   

Övrigt 

Dialog med  

frilufts- 

organisationer  

Förfrågning 

inför process 

Medborgar- 

dialoger 
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††† Ja, friluftslivets framtida lokalisering visas 

Fråga Alvesta Lessebo Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult 

3. Finns det ett formellt antaget kommunalt 

program angående funktionshindrade 

människors möjlighet att utöva friluftsliv, 

exempelvis beträffande tillgängligheten till 

naturområden? Nej Nej Vet inte Vet inte Nej Nej 

4. Finns det program eller policydokument  

där områden för friluftsliv och naturturism  

beskrivs som viktiga för den regionala  

utvecklingen? Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

5. Används möligheten till friluftsliv och  

naturturism som argument i kommunens  

marknadsföring? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6a.När vann den kommuntäckande  

översiktsplanen laga kraft?  2008 2010 2006 2011 2012 2016 

6b.När blev den kommuntäckande  

översiktsplanen aktualitetsförklarad?  2013 ej förklarad Nej Vet ej 2012 ej förklarad 

7. Är en ny översiktlig planprocess  

påbörjad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7b. I vilket skede befinner sig framtagande  

processen nu, vintern 2017? Samråd Samråd Samråd Program Vet inte Program 

8. Ger översiktsplanen en tydlig bild av  

friluftslivets lokalisering? Ja† Ja†† Ja†† Ja††† Ja†† Ja† 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Svar fråga 9-11, 13-16 från enkäten "Översiktlig planering" 
*Bebyggelse/verksamheter, Infrastruktur (vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser etc),  
System för teknisk försörjning (vindkraft, basstationer och master för mobil telefoni, 
kraftledningar etc) **System för teknisk försörjning (vindkraft, basstationer och master för 
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mobil telefoni, kraftledningar etc) ***Bebyggelse/verksamheter, Infrastruktur (vägar, 
järnvägar, hamnar, flygplatser etc) 

Fråga Alvesta Lessebo Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult 

9. Beskrivs det i översiktsplanen 

områden värdefulla för friluftsliv där 

pågående markanvändning föreslås bli 

ändrad till förmån för friluftsliv? Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

10. Beskrivs det i översiktsplanen 

områden värdefulla för friluftsliv där 

pågående markanvändning föreslås bli 

ändrad till nackdel för friluftsliv? Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

11. Analyseras skolornas/förskolornas  

markbehov för friluftsliv och  

naturpedagogik i översiktsplanen? Nej Nej Nej Vet inte Nej Nej 

13. Redovisas det i översiktsplanen 

områden intressanta för friluftsliv som 

inte har någon typ av områdesskydd? Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

14. Vilka konflikter mellan friluftsliv 
och andra samhällsintressen beskrivs  
i översiktsplanen? Ja* Inga 

Inte aktuellt  
i kommunen Ja** Ja*** Inga 

15. Vilka konflikter mellan olika typer 
av friluftsliv beskrivs i 
översiktsplanen? Inga Inga 

Inte aktuellt  
i kommunen Inga Inga Inga 

16. Behandlas ”tysta områden” i  
den översiktliga planeringen?      Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Svar  fråga 17-26 från enkäten "Översiktlig planering"  

‡samtliga och inga - beror på vilja och storlek på intresseorganisationen ‡‡Resurser inom 

besöksnäring ‡‡‡Privatpersoner, Friluftsorganisationer, Lokala hembygdsföreningar, 
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Samhällsföreningar 

Fråga Alvesta Lessebo Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult 

17. Finns det fördjupningar av  
översiktsplanen som  särskilt behandlar  
friluftsliv/naturturism? Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

18. Vilka aktörer/intressenter medverkar i  
den översiktliga planprocessen med  
avseende på friluftsliv och naturturism? Ja ‡ Inga 

Inte aktuellt  
i kommunen Inga Ja ‡‡ Ja ‡‡‡ 

20. Finns behov av ytterligare  
kunskapsunderlag om friluftsliv? Ja Ja Ja Vet inte Ja Ja 

21. Finns behov av ytterligare  
kunskapsunderlag om naturturism? Ja Ja Ja Vet inte Ja Ja 

22. På vilket/vilka sätt bedöms i den  
översiktliga planeringen att ett förändrat  
klimat kan komma att påverka friluftslivet? 

Människors 
vilja  

att vistas i 
naturen  

kan komma 
att öka 

Tillgången på 
mark  

lämplig för 
friluftsliv  

kan komma att 
öka 

Tillgången på 
mark  

lämplig för 
friluftsliv  

kan komma att  
minska Vet inte Bedöms inte Bedöms inte 

23. Uppmärksammas i den översiktliga  
planeringen de områden där en permanent  
höjning av havets medelvattennivå kan  
komma att försämra allmänhetens  
tillgänglighet till strandskyddat område? 

Inte aktuellt  
i kommunen Nej Nej 

Inte aktuellt  
i kommunen 

Inte aktuellt  
i kommunen 

Inte aktuellt  
i kommunen 

24. Upplever du att bestämmelserna om  
översiktsplan i PBL utgör ett stöd eller ett  
hinder i planeringen för friluftsliv? 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

25. Upplever du att definitionerna om  
allmänna intressen i PBL utgör ett stöd  
eller ett hinder i den översiktliga  
planeringen för friluftsliv? 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Ganska starkt  
hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

26. Upplever du att bestämmelserna i  
Miljöbalken utgör ett stöd eller ett hinder  
i den översiktliga planeringen för 
friluftsliv? 

Varken stöd  
eller hinder 

Varken stöd  
eller hinder 

Ganska starkt  
hinder Starkt stöd 

Ganska starkt  
stöd 

Ganska 
starkt  
hinder 

 

 

 

 

Övriga kommentarer som lämnades i form av fri text i enkäten 

”Antaget grönstrukturprogram och pågående friluftsprogram blir viktiga 
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kunskapsunderlag i kommande Översiktlig planering som är överordnad. 

Nya friluftsområden behöver avsättas och befintliga utvecklas i en 

växande kommun.” Växjö 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvård och förvaltning av naturområden 
Resultatet för denna enkät redovisas i tabell 8. Det som inte redovisas i 

denna del är hur kommunerna finansierar satsningar på friluftslivet, 

dessa resultat finns i bilaga 4. Svar på följdfrågor, och vilka frågor dessa 
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var, redovisas på enklaste sätt i tabelltexten och märks i tabellen med 

”*”. 

 

Tabell 8 Svar från fråga 1-3, 5-6 från enkäten "Naturvård och förvaltning av naturområden" 
*Följdfråga: På vilket sätt framställs allemansrätten oftast i debatten? Svar: Allemansrätten 
är en viktig förutsättning för att bevara/utveckla friluftsliv, Allemansrätten är en viktig 
förutsättning för turismen. **Följdfråga: Ungefärligt antal hektar senaste 10 respektive 2 
åren som avsatts för  friluftsliv. Svar: 432ha respektive 432 ha. ***Följdfråga: med vilken 
eller vilka kommuner? Svar Alvesta: Växjö- och Tingsryd kommun, Svar Lessebo: Tingsryd, 
Svar Växjö: Alvesta- och Tingsryd. 

Fråga Alvesta Lessebo Uppvidinge Växjö Älmhult 

1. Finns det en politisk debatt om allemansrätten  

i kommunen? Nej Nej Nej Vet inte Ja* 

2. Är det din bedömning att allemansrätten idag står 

starkare  

eller svagare i förhållande till andra intressen  

jämfört med för något decennium sedan?  

Varken starkare  

eller svagare Vet inte 

Varken starkare 

eller svagare Svagare 

Varken starkare  

eller svagare 

3. Har det under den senaste 10 åren på kommunalt 

initiativ 

bildats naturreservat i syfte att stärka och skydda 

friluftslivet? Nej Nej Nej Ja** Nej 

5. Satsas särskilda medel för att människor med 

funktionshinder  

ska kunna komma ut i naturen? Vet inte Ja Ja Ja Ja 

6. Sker samarbete över kommungränserna för att 

skydda områden  

som är viktiga för friluftsliv och naturturism? Ja*** Ja*** Nej Ja*** Nej 

 

 

 

Övriga kommentarer som lämnades i form av fri text i enkäten  

”Ett regionalt stöd i dessa frågor hade varit värdefull” Lessebo 

”Önskvärt om Länsstyrelsen och Region Kronoberg kunde vara mer 
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aktiva huvudmän för regional utveckling av friluftslivet. OECD anger i 

sin territorial report att vi borde värdera vår naturen högre som en 

attraktionsfaktor för naturturism och besöksnäring i stort.” Växjö 

”Uppvidinge kommun har satsat på friluftsliv i olika former och projekt 

under en lång följd av år men det finns inte någon sammanställning idag 

över alla kostnader och anslag som finansierat projekten.” Uppvidinge 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att kartlägga om, hur och i vilken grad 

friluftslivets och naturturismens intressen beaktas i planeringen hos 

kommunerna i Kronobergs län. I detta avsnittet diskuteras först metoden, 

därefter diskuteras resultatet där tidigare forskning och kommunernas 

egna statistik från SCB (2017) ligger som grund för diskussionen. 

Eftersom syftet även är att komplettera undersökningen av Petersson 

Forsbergs forskning (2009) görs en diskussion kring hur vissa resultat 

står sig mot denna undersökning.  

 

Metoddiskussion 
Denna studie använder sig av verktyget från Petersson Forsbergs (2009) 

studie eftersom en del av syftet var att komplettera resultaten till denna 

forskning. Med hänsyn till att jag som författare till största del är insatt i 

vad friluftslivet kan uppnå för värden och har mindre kunskap om 

planeringsarbete i kommunerna,  ger valet att arbeta utifrån en redan 

strukturerad enkät mer validitet åt undersökningen, då enkäterna är 

gjorda av en forskare som är kunnig inom ämnet. På detta sätt minskas 

missförstånd och att viktiga delar skulle falla bort.  

Petersson Forsberg (2009) nämner i sin studie att enkäterna 

användes för första gången vilket gör att det finns vissa brister, som till 

exempel missförstånd. För att sänka risken för missförstånd gjordes 

därför en pilotstudie inför denna undersökning, vilket medförde 

förändringar som resulterade i en förenkling av ursprungsenkäterna. 

Petersson Forsberg (2009) skriver att respondenternas kunskap kan ha 

varit otillräcklig för att svara på frågorna, detta har försökt undvikas med 

hjälp av att välja ut berörda tjänstemän i ett första skede, samtidigt som 

dessa utvalda tillåtits att sända uppgiften vidare till en mer lämpad 



 

Sida 33 

tjänsteman. På detta sätt har studien dock ingen kontroll över vilka som 

faktiskt svarade på enkäterna och svar som ”vet ej” kan vara kopplade till 

att just den svarade tjänstemannen ej vet. 

Någon fråga var tekniskt svår att strukturera, vilket resulterade i att 

respondenterna själva skulle skriva in sina svar. Trots att förtydliganden 

gjorts i hur svaren skulle anges resulterade det i att andra svar angavs,  

vilket gör att resultatet möjligtvis inte redovisar det som eftersträvats. 

Det uppgavs att tiden var knapp för de kommuner som ej svarat, 

samtidigt kan för lång svarstid även utelämna svar. De som ringdes upp 

för en en påminnelse angav även att de glömt, så bedömningen är att 

svarstiden ej bör ha varit längre vid det första tillfället. Ett alternativ 

skulle kunna vara att det avsätts en specifik tid för respektive kommun 

då dessa enkäter ska fyllas i och med hjälp av berörda parter. En 
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uppföljning med intervjuer är intressant med syfte att belysa vad som 

fungerar eller inte fungerar i kommunerna samt att se det från ett annat 

perspektiv men också få en djupare förståelse för planeringsprocessen 

och allt som inte finns nedskrivet i form av dokument.  

 

Resultatdiskussion 
Utvecklingsledaren på miljövårdsenheten5 uppskattade att tiden för att 

svara enkäterna var 15 respektive 5 minuter att besvara, om 

tjänstemannen är insatt i ämnet. Detta kan ge en indikation på att 

tjänstemännen som ej svarade kanske inte är tillräckligt insatta i ämnet 

och att tiden då var en hämmande faktor. Att svaret från Markaryds 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Annika Bladh. Utvecklingsledare på miljövårdsenheten, Kronobergs län. 
Mailkontakt 2017-01-10. 
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kommun är att de inte har en sådan planering är dock anmärkningsvärt, 

då det ska finnas en sådan planering hos samtliga kommuner i riket (4 

kap 14 § PBL, SFS 1987:10). Trots bortfall var det bra uppslutning på 

enkäterna då det var 63% respektive 75% som svarade. 

 

I relation till tidigare undersökning  

Kronobergs läns kommuner har angett i stort sett liknande resultat 

som Petersson Forsbergs (2009) studie visar. Något som måste tas till 

hänsyn i denna undersökning är att den inkluderar endast två av de fyra 

enkäter som Petersson Forsberg (2009) använde i sin studie.  

 

Översiktlig planering 

Kommunerna har inte antagit dokumentet Grönplan/Grönstrukturplaner 

lika frekvent som övriga Sverige. Däremot finns det i fyra av 

kommunerna ett policydokument som beskriver friluftsliv och 

naturturism som viktiga för den regionala utvecklingen, det är fler än 

övriga Sverige (Petersson Forsberg 2009).  

Tidigare forskning visar att 38%  av kommunerna har mer än en 10 

år gammal planering och många kommuner hade ingen sådan plan vid 

undersökningstillfället. Alla svarande kommuner i denna undersökning 

har en översiktsplan som vann laga kraft senare än 2005, så i denna fråga 

ligger Kronobergs kommuner över snittet än resterande kommuner i 

Sverige. Det som ska tas hänsyn till är dock att denna undersökning 

ligger senare i tid vilket kan påverka jämförelsen. Att samtliga 

kommuner påbörjat en ny översiktlig planprocess är också fler än 

resterande landet då endast 58% hade påbörjat en process i tidigare 

studie (Petersson Forsberg 2009).  

Hälften av Sveriges samtliga kommuner angav att både nuvarande 
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och framtida lokalisering av friluftsliv visas, hos Kronobergs läns 

kommuner var det en tredjedel, detta visar på att fler kommuner bör visa 

både nuvarande och framtida lokalisering i översiktsplanen. 

Kommunerna anger generellt liknande svar som övriga Sveriges 

kommuner i frågan om vilka skyddade områden som redovisas 

intressanta för friluftsliv, vilka är vanligast i form av: naturreservat, 

natura 2000-områden och områden av riksintresse för friluftsliv enligt 

miljöbalken. Detta skulle kunna bero på att det finns tydliga riktlinjer 

angående dessa områden och i och med det är utmärkta. Dessa är troligen 

också slagkraftiga områden i politiken vilket kan göra dessa till bra 

verktyg för att skydda områden.  

Att samtliga kommunerna anger att bestämmelserna om 

översiktsplan i PBL utgör varken ett stöd eller hinder skiljer sig markant 

åt från tidigare studie, där endast 32% gav samma svar och 44% svarar 

att de utgör ett ganska starkt stöd. Detta skulle kunna beror på att de 

svarande i Kronobergs läns kommuner inte är insatta i detta, eller att det 

är så att de inte använder bestämmelserna som de bör. Växjö är också 

den enda kommun som angett att definitionerna om allmänna intressen 

utgör ett ganska stort hinder, vilket skulle vara intressant att undersöka 

vidare. 

 

Naturvård och förvaltning av naturområden 

I övriga Sverige har 44% på kommunalt initiativ bildat naturreservat i 

syfte att stärka och skydda friluftslivet (Petersson Forsberg 2009). I 

denna undersökning har endast Växjö gjort detta. Detta sticker ut 

betydligt och tyder på att de naturreservat som bildas inte bildas med 

syfte att skydda friluftslivet. Det kan vara så att friluftslivet skyddas på 

andra sätt, då friluftslivet faktiskt lokaliseras i översiktsplanen hos 

samtliga kommuner. Samtidigt är ett av friluftsmålen att ha ”skyddade 
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områden som resurs för friluftslivet”. 

 

I relation till friluftsmålen 

Hälften av kommunerna anger att de inte beskriver områden värdefulla 

för friluftsliv, där pågående markanvändning föreslås bli ändrad till både 

förman eller nackdel för friluftsliv. Detta bör uppmärksamhet med tanke 

på att friluftslivet kan vara av både riksintresse och enskilt intresse och 

framförallt med hänsyn till de tio friluftsmålen (regeringens skrivelse 

2012/13:51). Detsamma gäller skolor och förskolors markbehov för 

friluftsliv och naturpedagogik som knyter an till friluftslivsmålet ”ett rikt 

friluftsliv i skolan”. Här har samtliga kommuner, utom Uppvidinge som 

anger att de ej vet, angett att det inte analyseras. Detta kanske analysera 

någon annan stans?  

Utvärderingen av friluftsmålen har visat en negativ utveckling 

angående god kunskap om friluftslivet (Naturvårdsverket 2015). 

Resultatet från denna undersökning visar att det finns behov av 

ytterligare kunskapsunderlag om friluftsliv och naturturism.  

Något som är intressant från enkäten översiktlig planering är att 

kommunerna angett att de ej har eller inte vet om de har ett formellt 

antaget program angående funktionshindrades människors möjlighet att 

utöva friluftsliv. Samtidigt anges det i den andra enkäten alla kommuner, 

utom Alvesta, satsar särskilda medel på dessa människor för att de ska 

kunna komma ut i naturen. Detta kan speglas i den positiva utvecklingen 

av friluftsmålet ”tillgänglig natur för alla” och att detta bör även finnas 

ett kommunalt program för att bland annat belysa målet ”tillgång till 

natur för friluftsliv”. 

 

I relation till vad befolkningen vill ha 
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Kommunerna anger att det inte nämns i översiktsplanen om några 

konflikter mellan olika typer av friluftsliv eller att tysta områden 

behandlas. Detta kan tolkas på flera sätt, till exempel att kommunerna 

inte anser att det behövs, att inga konflikter existerar, eller så undersöks 

detta inte tillräckligt. Med tanke på att 50% av den svenska befolkningen 

anger att det är positivt med bullerfria områden och att dessa påverkar 

utbytet av friluftsliv, bör detta nämnas i översiktsplanerna (Bladh & 

Fredman 2008a). Detta även med hänsyn till att ett av friluftsmålen är 

”attraktiv tätortsnära natur”.  

Faktorer som kommunerna kan jobba med är bland annat tillgång till 

lämpliga och lättillgängliga friluftsplatser för kommuninvånarna, av 

Sveriges befolkning anger 14,9% att det de saknas lämpliga platser att 

ägna sig åt sin friluftsaktivitet på vardagar, 10,7% på grund av 

funktionshinder (Bladh & Fredman 2008b). Resultatet från denna studie 

visar att det satsas särskilda medel för att människor med 

funktionshinder ska kunna ägna sig åt friluftsliv. De visar även att 

kommunerna till viss del tar tillvara kommuninvånarnas kunskap om 

friluftsliv, om än inte på alla plan, och på så vis jobbar mot vad 

befolkningen önskar. 

Resultatet visar att kommunerna är i delad uppfattning kring hur ett 

förändrat klimat kan komma att påverka friluftslivet. En vidare analys 

hade behövts för att kunna tolka varför kommunerna svarar olika eller 

inte bedömer detta i den översiktliga planeringen. Svenska folket anger 

att 48% kommer ägna sig mer åt vissa friluftsaktiviteter vilket stödjer att 

människors vilja att vistas i naturen kommer att öka (Bladh & Fredman 

2008b). Detta skulle kunna vara på grund av ett förändrat klimat, men 

också andra förändrade förutsättningar.  

Nästintill hela Sveriges befolkning anser att allemansrätten är viktig 

att bevara (Bladh & Fredman 2008c). Ändå visar resultatet att det inte 
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finns en politisk debatt om allemansrätten i de flesta kommunerna och att 

denna står svagare i Växjö kommun. Naturvårdsverket (2015) påpekar 

även att bland annat turismen och dess utveckling kan påverka 

allemansrätten eftersom det kommersiella friluftslivet då ökar och att 

allemansrätten är en ”gråzon” i denna fråga (Fredman, Stenseke och 

Sandell 2014, Johnson och Lundqvist 2014). 

 

I relation till olika förutsättningar i kommunerna 

Det hade varit intressant att undersöka fördelningen av kvinnor och män 

hos politikerna i vardera kommun, detta kan påverka planeringsarbetet 

då Bladh & Fredman (2008c) visar att det är fler kvinnor än män som 

anger att de utövar friluftsliv, dock var det fler kvinnor som deltog i 

denna studie jämfört med Sveriges population. Planeringsarbetet kan 

också påverkas av att det skiljer sig i medelåldrarna hos 

kommuninvånarna då det visar sig att det skiljer sig i intressen när det 

kommer till ålder enligt Bladh & Fredman (2008d).  

Växjö är den enda kommunen som anser att definitionen om 

allmänna intressen i PBL utgör ett starkt hinder, denna kommun är även 

den som har högst befolkningstäthet av kommunerna.  

Av de tre kommuner som har högst medelinkomst och flest invånare 

med eftergymnasial utbildning som deltog i denna studie, har även 

aktörer och intressenter som medverkar i planprocessen med avseende på 

friluftsliv och naturturism. Detta är intressant då samtliga svar på denna 

fråga även avviker från Petersson Forsbergs (2009) resultat men också då 

Fredman, Stenseke och Sandell (2014) skriver att kontaktnätet är en 

viktig del i arbetet med friluftsliv. Att hälften av kommunerna inte har 

några eller anser att det inte är aktuellt i kommunen att aktörer och 

intressenter medverkar i denna planprocess står ut. Skulle inkomst och 

utbildningsnivå påverka detta? Ett sätt är att höja kompetensen genom att 
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etablera kontakt med universitet och högskolor och ta fram kurser för 

förvaltare angående planering men också kring hur olika besöksstudier-

och räkningar kan genomföras (Fredman, Stenseke och Sandell 2014).  

Att svaren är olika när det kommer till upplevelsen av att 

miljöbalken utgör ett stöd eller hinder i den översiktliga planeringen för 

friluftsliv är vidare intressant att undersöka. Dessa lagar är till för att 

skydda friluftslivet (Fredaman, Stenseke och Sandell 2014). Det skulle 

kunna vara så att skyddandet av en viss typ av friluftsliv även hindrar 

andra typer friluftsliv och att detta gör att miljöbalken kan upplevas som 

både stöd och hinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Friluftsliv anses som ett effektivt redskap för att främja hälsa, både 

genom friluftslivets egenvärde men också i form av fysisk aktivitet. Det 

svenska folket uppskattar friluftsliv och det finns underlag för att kunna 

följa folkets röst i planeringen för friluftsliv i viss grad. Slutsatsen av 

denna undersökning är att samtliga kommuner är i behov av ytterligare 

kunskapsunderlag om både friluftsliv och naturturism. De övriga 
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kommentarerna som lämnades visade även att det finns behov av att 

länsstyrelsen stöttar kommunerna i detta. Denna undersökning kan ge 

länsstyrelsen stöd i detta arbete, samtidigt som mer arbete skulle behövas 

i form av utbildning, styrdokument och handlingsplaner för 

kommunerna.  
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Bilaga 1 Informationsbrevet 

Undersökning av friluftsliv och naturturism i kommunal 

planering 

 

Hej! 

Mitt namn är Jenni och jag är student vid Linnéuniversitetet där jag 

studerar fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv. Mitt examensarbete handlar 

om att undersöka hur kommunerna i Kronobergs län arbetar kring 

friluftsliv. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur friluftslivets 

och naturturismens planering hanteras i kommunerna. Därefter kommer 

en djupare analys av resultaten att ske.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att stötta 

kommunerna i deras arbete med friluftsliv, därför kommer Länsstyrelsen 

att få ta del av resultatet för att arbeta vidare med er i kommunerna. 

 

Efter detta stycke finns två länkar till vardera enkät som ingår i 

undersökningen, bägge behöver besvaras. Den ena är inriktad på 

översiktlig planering och den andra är inriktad på naturvård och 

förvaltning av naturområden (fokus på allemansrätten). Du har 

kontaktats då du bedömts lämplig att svara. Kan du svara på bägge så gör 

det, känner du att någon annan är mer lämplig att svara på någon eller 

båda enkäterna för kommunens räkning så sänd vidare detta mail till den 

personen. Endast ett svar per enkät och kommun behövs. Enkäten 
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stänger om en vecka (8 februari), eventuellt bortfall kommer att 

kontaktas. 

Enkäterna är inspirerade från en del av en större undersökning som 

gjordes år 2009 av projektet friluftsliv i förändring som inkluderade flera 

av Sveriges kommuner. Enkäterna tar ca 10 minuter respektive 5 minuter 

att besvara, förutsatt att ni är insatta i den översiktliga planeringen.  

Länk till frågor kring översiktlig planering   

Länk till frågor kring naturvård och förvaltning av naturområden  

Personliga uppgifter lämnas ej ut och svaren kan inte kopplas till enskild 

person vid redovisningen av resultaten i uppsatsen. Svaren används 

endast i syfte till denna undersökning och är tillhanda länet för att kunna 

utveckla arbetet kring friluftsliv. 

 

Ansvarig för enkäten är: 

Jenni Sundin 

Student på Institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet 

Js223nb@student.lnu.se 

 

Kontaktperson för arbetet med friluftsliv på Länsstyrelsen i Kronobergs 

län är: 

Annika Bladh 

Utvecklingsledare på miljövårdsenheten, Kronobergs län 

Annika.Bladh@lansstyrelsen.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Jenni Sundin 
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Bilaga 2 Enkät ”Översiktlig planering” 
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Bilaga 3 Enkät ”Naturvård och förvaltning av 
naturområden”
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Bilaga 4 Svar fråga 4 ”Naturvård och förvaltning av 
naturområden” 

Finansieringsmedel Alvesta Lessebo Uppvidinge Växjö Älmhult 

EU-bidrag 

- 

0 

Vet ej. Men 
satsningar har 

skett  
med EU-medel för 

tillgänglighet,  
upprustning och 

information 

Leader-projekt -  
vet ej summa 

- 

Statliga bidrag,  
ex LONA-medel 

- 

Har ansökt om Nokås,  
1290610 för 
återställning 
av fiskdamm  
på Kulturstig 

400 000kr LONA-ansökningar -  
vet ej totalsumma 

- 

Egna skattemedel 

- 

För 2017 renovering av 
elljusspår samt  

fikaplats ca 1 milj. 

Vet ej. Men 
medfinansiering 
av projekt och 

LONA 
 uppgår till 2-3 

milj kr.  

Kommunal grönyteskötsel och 
planering - vet ej summa 

Vet ej 

Donationsfonder 
- 0 Vet ej 

Nej -  
vet ej summa - 

Sponsring 
- 0 Vet ej 

Offentliga hundlatriner  
- vet ej summa - 

Frivilligorganisationers  
arbetsinsatser 

- 

Skötselavtal ca 10  000 
100 000 i form av  

arbete och 
omkostnader 

Många skötselavtal till 
friluftsorganisationer 

 för exempelvis skidspår, 
vandringsleder.  

Vet ej totalsumman. Vet ej 

Annat, skriv hur friluftsliv  
finansieras och ungefärlig 

summa 

Kan ej räkna samman 
summor med så kort 

varsel.  
Främst stående 

kommunala budgetposter 
och statliga 

 projektmedel 0 

Vandringsleder 
och cykelleder  

ca 100 000 kr/år 

Huvudsakligen inom 
internbudgetramar för 

Tekniska 
 och Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Vet ej  
totalsumman. - 

 



 

 
 

Avdelningen för idrottsvetenskap Kalmar  

 
 

 

 

 


