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Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv 

och naturturism hanteras i den kommunala fysiska pla-

neringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters 

uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och 

allmänhetens attityder till friluftsliv. Syftet är också att 

föra en diskussion om hur kommunal fysisk planering 

kan fungera som verktyg för att främja friluftslivets in-

tresse i markanvändningsfrågor. Undersökningen har 

skett genom enkäter, intervjuer, studier av lagstiftning 

och myndighetsdokument samt studier av planerings-

dokument, främst översiktliga planer, i 11 kommuner 

som ingår i de tre fallstudieområdena Järvafältet ut-

anför Stockholm, Blekinge skärgård och kustzon och 

Söderåsen i Skåne.  

Vid första anblicken kan det framstå som om fri-

luftsliv har ett starkt skydd i den kommunala fysiska 

planeringen. Det omnämns i Plan- och bygglagen 

(PBL) som allmänt intresse och i Miljöbalken (MB) 

som riksintressen och som ett av strandskyddets två 

syften. Planeringslagstiftningens process- och ram-

lagskaraktär ger dock flertalet tolkningsbara formu-

leringar i lagtexten samtidigt som begreppet allmänt 

intresse är mångtydigt. Både PBL och strandskyddet 

har också nyligen ändrats så att det i flera frågor ännu 

inte hunnit etableras någon rättspraxis för tolkning och 

tillämpning.

En av den kommunala fysiska planeringens vikti-

gaste uppgifter är att i markanvändningsfrågor avväga 

mellan olika allmänna och enskilda intressen. Resul-

tat visar att friluftslivets och naturturismens ställning i 

kommunal planering varierar mellan kommuner men 

också mellan planeringsnivåer. En betydande majoritet 

av kommunerna använder friluftsliv och naturturism i 

sin marknadsföring. Avvägningsbeslut i markanvänd-

ningsfrågor som utfaller till friluftslivets nackdel kan 

dock ofta motiveras av att ”det finns så mycket grönt” 

och att friluftsliv därmed bedöms kunna ske någon an-

nanstans än där man vill exploatera. Här kan allemans-

rätten vara en viktig faktor för denna tolkning. I pla-

neringsdokument förekommer också ofta den rådande 

planeringsdoktrinen om den täta staden i kombination 

med hållbarhetsargument. Detta kan ytterligare verka 

för exploatering av urbana grönytor. 

Det finns ett behov av fysisk planering som säker-

ställer mark för friluftsliv. Resultat från den nationella 

enkätundersökningen Friluftsliv 07 visar att människor 

värderar rekreationsnatur högt, många till och med så 

högt att det påverkar deras val av bostadsort. Cirka en 

sjättedel uppger dock att de saknar lämpliga områden 

för friluftsliv. Respondenterna anser även att kommu-

nerna behöver bli bättre på att skydda tysta områden. 

Planeringen behöver också visa en bättre beredskap 

inför klimatförändringarnas konsekvenser för frilufts-

liv eftersom många respondenter uttrycker en oro över 

negativa konsekvenser av ett förändrat klimat men en-

dast cirka var fjärde kommun uppmärksammar detta i 

den översiktliga planeringen.

Huvudhandledare har varit professor Lars Emmelin, 

Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola och 

biträdande handledare professor Klas Sandell, Geo-

grafi och turism, Karlstad Universitet. Doktorsavhand-

lingen togs fram inom ramen för forskningsprojektet 

Planering för friluftsliv vid Fysisk Planering, Blekinge 

Tekniska Högskola, Karlskrona. Projektet utgjorde ett 

av sju delprojekt i det nationella och mångdisciplinära 

forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring som 

letts av professor Peter Fredman, Mittuniversitetet och 

som finansierats av Naturvårdsverket.
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FÖRORD 

Denna avhandling utfördes inom ramen för forskningsprojektet Fysisk planering 

för friluftsliv. Projektet leddes av professor Lars Emmelin vid Fysisk Planering, 

Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona där jag, Lena Petersson Forsberg, var 

doktorand. Lars Emmelin var även huvudhandledare för mig som doktorand och 

professor Klas Sandell från Karlstad universitet var biträdande handledare. 

 

Projektet ingick som ett av sju delprojekt i det nationella forskningsprogrammet 

Friluftsliv i Förändring med totalt ca 16 deltagande forskare och doktorander från 

sju olika lärosäten; Mittuniversitetet Östersund, Umeå Universitet, Karlstad 

Universitet, Göteborgs Universitet, SLU Alnarp, SLU Ultuna och Blekinge 

Tekniska Högskola. Huvudkontor med programchef professor Peter Fredman har 

funnits vid turismforskningsinstitutet ETOUR/Mittuniversitetet i Östersund. 

Forskningsprogrammet finansierades av Naturvårdsverket under sammanlagt sex 

år, oktober 2006 – september 2012. Sveriges Kommuner och Landsting genom 

Reigun Thune Hedström och Kenneth Åhlvik utgjorde en viktig resurs i arbetet 

med enkäten till samtliga Sveriges kommuner.  

 

Arbetet med denna doktorsavhandling har pågått under perioden hösten 2006 – 

våren 2012. Tack alla som gjort detta möjligt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartorna är publicerade med tillstånd © Lantmäteriet Medgivande I2011/0071 
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SAMMANFATTNING  

Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism beaktas i den 

kommunala fysiska planeringen. Detta sätts i relation till myndigheters uttalade 

policys och allmänhetens attityder till friluftsliv och uppfattningar om planering 

för friluftsliv. Syftet är också att föra en kritisk diskussion om förutsättningarna för 

hur kommunal fysisk planering kan fungera som verktyg för att främja 

friluftslivets intresse i markanvändningsfrågor. Undersökningen har skett genom 

en metodmix av enkäter, intervjuer, studier av lagstiftning och 

myndighetsdokument samt studier av planeringsdokument, främst översiktliga 

planer, i 11 kommuner som ingår i de tre fallstudieområdena Järvafältet utanför 

Stockholm, Blekinge skärgård och kustzon och Söderåsen i Skåne.   

 

De statliga styrsignalerna för friluftsliv   

Vid första anblicken kan det framstå som om friluftslivet som intresse har ett starkt 

skydd i den kommunala fysiska planeringen. Friluftsliv omnämns indirekt
1
 i Plan- 

och bygglagen
2
 som allmänt intresse och i Miljöbalken

3
 som riksintressen och 

som ett av strandskyddets två syften. Planeringslagstiftningens process- och 

ramlagskaraktär och flertalet tolkningsbara formuleringar i lagtexten gör dock att 

utfallet av planeringsbeslut ingalunda är självklara och att varje aktör, med makt 

att påverka, kan sätta sin prägel på utfallet. Mångtydigheten i begreppet allmänt 

intresse är också en försvårande faktor för friluftslivsplanering som särskilt 

diskuteras i denna avhandling.  

 

Styrsignaler under förändring 

Flera av de statliga styrsignalerna som är viktiga för kommunernas fysiska 

planering för friluftsliv har förändrats under avhandlingsarbetets gång. Exempel på 

detta är strandskyddslagstiftningen som förändrades 2009/2010 och den nya PBL 

som infördes i maj 2011. Flera andra styrsignaler var under pågående förändring 

vid tiden för slutförandet av denna avhandling, exempelvis riksintressena, 

miljökvalitetsmålen och de mätbara mål för friluftslivspolitiken som är resultat av 

Friluftspropositionen som antogs i slutet av 2010. Förändringarnas betydelse för 

den kommunala fysiska planeringen för friluftsliv diskuteras i avhandlingen men 

det var vid slutförandet ännu för tidigt att se konsekvenser av dessa förändringar. I 

likhet med flera andra undersökningar har föreliggande forskning visat att ett stort 

antal kommuner har inaktuella översiktliga planer Detta kan generellt sett leda till 

sämre överblick över friluftslivets rådande förutsättningar och framtida behov i 

relation till exploateringsintentioner. Det kan dock skönjas en trend där översiktlig 

                                                 

 
1
 Själva begreppet ‖friluftsliv‖ används dock inte i PBL. En längre version av detta resonemang 

återfinns i fotnot 67 i kapitel 5.1. 
2
 Plan- och bygglag, PBL SFS 1987:10 respektive nya PBL SFS 2010:900. 

3
 Miljöbalk, MB SFS 1998:808. 
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planering är på väg att få en ökad ställning, främst i samband med LIS
4
 och 

vindbruk.  

 

Friluftslivets ställning som intresse i kommunal planering 

En av den kommunala fysiska planeringens viktigaste uppgifter är att avväga 

mellan olika intressen i markanvändningsfrågor. Friluftslivets ställning som 

intresse har i en enkät till samtliga Sveriges kommuner undersökts genom ett 

flertal indikatorer som pekar på kommunernas ambitioner för friluftslivet. Resultat 

visar att nästan var tionde kommun saknar tjänsteman med ansvar för friluftsliv, 

närmare tre av fyra kommuner saknar fördjupade översiktsplaner som särskilt 

beskriver förutsättningar för friluftsliv och endast cirka 6 % av kommunerna har 

friluftslivsplaner. Detta kan sättas i relation till att näringslivsplaner, grönplaner, 

naturvårdsplan och/eller miljöplaner finns i ungefär en tredjedel av kommunerna. 

Som indikatorer för friluftslivets ställning i kommunal översiktlig planering har 

även undersökts huruvida klimatförändringarnas konsekvenser för friluftsliv och 

beaktandet av tysta områden uttrycks i planerna. Det vanligaste svaret på frågan 

om klimatförändringarnas konsekvenser är att detta inte bedöms och tysta 

områden behandlas bara i ungefär var tredje kommun. Resultaten visar att 

friluftslivets och naturturismens ställning i kommunal planering varierar mellan 

kommuner men också mellan planeringsnivåer. En betydande majoritet av 

kommunerna använder friluftsliv och naturturism i sin marknadsföring och i 

policydokument samt i översiktliga plandokument men i juridiskt bindande 

planbeslut prioriteras ofta exploateringsmöjligheterna. Intervjuer med kommunala 

planeringstjänstemän visar att avvägningsbeslut som utfaller till friluftslivets 

nackdel ofta motiveras av att ‖det finns så mycket grönt‖ och att friluftsliv därmed 

bedöms kunna ske någon annanstans än där man vill exploatera. Ett antagande 

som jag gör är att allemansrätten kan vara en drivande faktor för detta synsätt. 

 

Undersökningen av de planeringsdokument, främst översiktliga planer, som tillhör 

de 11 kommunerna i de tre fallstudieområdena visar att friluftsliv ofta behandlas 

utspritt på flera ställen i dokumenten. Det kan dock inte sägas vara entydigt om det 

ska ses som en svaghet eller en styrka för friluftslivet som intresse. Det är 

friluftsliv och naturvistelse som allmänintresse som oftast behandlas i de 

undersökta översiktliga planerna och ofta kopplas det till föreställningen om 

folkhälsa och ibland till det goda boendet. Begreppet naturturism har jag träffat på 

endast en gång i en av de undersökta planerna. I några av dem nämns dock 

naturens betydelse för besöksnäringen. I plandokumenten kan även ses uttryck för 

den rådande planeringsdoktrinen om den täta blandstaden som motiveras med 

hållbarhetsargument vilket gör den attraktiv för politiker, planerare och 

                                                 

 
4
 LIS-områden: ‖Landsbygdsutveckling i strandnära lägen‖, Sedan ändringen av 

strandskyddslagstiftningen 2009/2010, är landsbygdsutveckling ytterligare ett särskilt skäl för 

strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd som kan prövas i vissa delar av landet 

(Regeringen, 2009a). 
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exploatörer. En förtätning utan reflektion över lämplig balans mellan hållbar 

kompakthet och en god livsmiljö, kan medföra att staden visserligen blir mer 

kompakt men att grönytor lämpliga för rekreation försvinner. Hur denna 

eventuella balans mellan täthet och grönhet kan mätas i den urbana miljön är dock 

oklart och olika aktörer har olika syn på detta. I de översiktliga planer som 

undersökts är det sällan som förtätningsåtgärder diskuteras i förhållande till 

behovet av grönområden i städer och tätorter. Detta sker i så fall i sektorsplaner för 

grönstruktur.  

 

Allmänhetens attityder till friluftsliv och uppfattningar om planering 

Den nationellt täckande enkäten till allmänheten Friluftsliv 07 och den 

översampling som gjordes i Blekinge skärgård och kustzon visar att inte bara 

statliga myndigheter utan även allmänheten har höga förväntningar på 

möjligheterna att utöva bostadsnära friluftsliv. Människor värderar 

rekreationsnatur högt, många till och med så högt att det påverkar deras val av 

bostadsort och/eller bostadsområde. Respondenterna anser även i mycket hög grad 

att det är kommunernas och statens ansvar att skydda mark som är lämplig för 

friluftsliv. Allmänhetens kännedom om den egna kommunens planering är dock 

relativt svag. Resultat visar också att det finns ett behov av att planeringen agerar 

för att skydda rekreationsnatur. Cirka en sjättedel av respondenterna i Friluftsliv 

07 uppger att de saknar lämpliga områden för friluftsliv. Motsvarande siffra för 

Blekinge skärgård och kustzon är betydligt lägre där ungefär var 20:e uppger att de 

saknar lämpliga naturområden för friluftsliv. Respondenterna är dock eniga om att 

kommunerna behöver bli bättre på att skydda tysta områden. Blekingeborna vill 

gärna se att fler naturområden blir tillgängliga med kollektivtrafik. Planeringen 

behöver också visa en bättre beredskap inför klimatförändringarnas konsekvenser 

för friluftsliv eftersom många respondenter uttrycker en oro över negativa 

konsekvenser men endast ungefär var fjärde kommun uppmärksammar detta i den 

översiktliga planeringen. 

 

Slutsatser 

Som konstaterats i denna avhandling finns flertalet tolkningsmöjligheter i 

planeringslagstiftningen, centrala begrepp är mångtydiga och det kan i 

planeringsprocessen ske avvägningar mellan olika intressen som inte 

nödvändigtvis faller ut till friluftslivets fördel. Det kan därmed hävdas att den 

kommunala fysiska planeringen är ett tämligen trubbigt verktyg för att främja 

friluftsliv. Kommunerna tillskriver friluftslivet ett stort värde på retorisk nivå, 

mycket beroende på kopplingen till folkhälsa och det goda boendet. De tendenser 

att översiktlig planering är på väg att stärkas kan ses som positivt för friluftslivet 

som allmänt intresse medan den rådande planeringsdoktrinen om den täta staden, 

förstärkningstendenser av det enskilda intresset och konsekvenser av ett förändrat 

klimat kan verka negativt för friluftslivets intresse. Friluftslivet är därmed 

beroende av starka företrädare i planeringsprocessen. Allmänhetens begränsade 

kännedom om planering innebär att ställningen hos konkurrerande intressen, men 
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också engagemanget och uthålligheten hos dem som arbetar för friluftslivets 

intresse, blir viktiga för utfallet i en avvägningssituation. Detta ska ses i relation 

till att det i avhandlingen konstateras flera planeringsproblem med relevans för 

friluftsliv och naturturism; en viss upplevd brist på lämpliga naturområden för 

friluftsliv, att det uttrycks ett behov av fler tysta naturområden och ett behov av en 

tydligare beredskap inför klimatförändringarnas konsekvenser för friluftslivet.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

Outdoor recreation and Nature tourism in municipal spatial planning in 

Sweden 

The purpose of this thesis is to shed light on the position of outdoor recreation and 

Nature tourism in Swedish municipal spatial planning. This is discussed in relation 

to national policy and attitudes of the general public towards outdoor recreation 

and their notion of planning for outdoor recreation. The purpose is also to conduct 

a critical analysis of the circumstances under which municipal spatial planning 

might serve to promote outdoor recreation interests when it comes to land use. 

Methodologically, the study is based on a mix of sources: questionnaires, 

interviews, legislation and official documents, and planning documents, primarily 

those relating to comprehensive planning in eleven municipalities that together 

make up three case-studies, namely the old military training area of Järvafältet 

outside Stockholm, and the Blekinge archipelago and coastal zone, and Söderåsen 

in the county of Skåne.  

 

National policy on outdoor recreation  

At first glance it might appear that the interests of outdoor recreation enjoy strong 

protection in municipal spatial planning. Outdoor recreation is considered to be a 

matter of public interest in the Planning and Building Act (PBL), and is included 

in the Environmental Code (MB) as a national interest and as one of the two stated 

reasons for shoreline protection.
5
 The planning laws‘ character as outline laws 

along with the number of formulations in the wording of the legislation that are 

open to interpretation mean, however, that the outcome of planning decisions is far 

from a foregone conclusion, and each actor with any influence in the matter can 

leave their mark on the end result. The ambiguity of the term public interest is 

another complicating factor in outdoor recreation planning, and as such is 

discussed in particular detail in this thesis.  

 

Changing directives 

A number of national directives important for the municipalities‘ spatial planning 

for outdoor recreation have been changed in the course of the research on which 

this thesis is based. Examples of this are Sweden‘s shoreline protection legislation, 

which was revised in 2009–2010, and the new PBL, which was introduced in May 

                                                 

 
5
 Plan- och bygglag (PBL) SFS 1987:10; the new PBL, SFS 2010:900; Miljöbalk (MB) SFS 

1998:808; the actual term ‗outdoor recreation‘ is not used—and, according to Gösta Blücher, has 

never been used—in the PBL or preceding legislation, but is to be found in the PBL Bill, 1987:10 

(Gösta Blücher, Honorary Doctor of the Blekinge Institute of Technology, email correspondence 

with the author, 29 October 2010); however, the term was used in the MB, and Peggy Lerman 

stresses that since the PBL and the MB are linked to each other, it is reasonable to say that ‗outdoor 

recreation‘ in effect is included in the PBL too (Peggy Lerman, expert in environment- and 

planning law, letter to the author, January 2011) 
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2011. At the time of writing, several other directives are in the process of being 

revised—for example, the national interests and measurable goals in outdoor 

recreation policy, which will be affected by the Future Outdoor Recreation Bill 

(2009/10:238) considered by Parliament at the end of 2010. The significance of 

these changes for local spatial planning of outdoor recreation is discussed in the 

thesis, but at the time of writing it was still too early to tell what the consequences 

of these changes would be. In common with a number of other studies, it is found 

here that a large number of municipalities‘ comprehensive plans are out of date. 

This generally speaking lessens the understanding of current and future 

requirements for outdoor recreation when it comes to proposed development. That 

said, there are signs of that the status of comprehensive planning is growing 

somewhat, primarily in conjunction with LIS and wind farms.
6
  

 

Outdoor recreation as a municipal planning concern 

One of the most important tasks of local spatial planning is to weigh the different 

interests involved in land use issues. The importance of outdoor recreation as an 

interest to be taken into account has been gauged using a questionnaire-based 

survey of all Sweden‘s municipalities, looking at a number of indicators that 

reveal their ambitions for outdoor recreation in their area. The findings show that 

almost one in ten municipalities had no planning officer responsible for outdoor 

recreation; almost three-quarters had no detailed comprehensive plan that focused 

on prerequisites of outdoor recreation; and only about 6 per cent had an outdoor 

recreation plan. This should be seen against the fact that about one-third of all 

municipalities had business development plans, green space plans, conservation 

plans, and/or environment plans. As indicators of the position of outdoor 

recreation in municipal comprehensive planning, consideration has also been 

given to the way in which both the consequences of climate change for outdoor 

recreation and the marking off of ‗silent areas‘ are expressed in the plans: the 

commonest answer to the question of the effects of climate change was that they 

had not been measured, while silent areas had been considered in only one 

municipality in three. The findings show that the value placed on outdoor 

recreation and Nature tourism in local planning varies from municipality to 

municipality, but also from planning level to planning level. A significant majority 

of the local authorities use outdoor recreation and Nature tourism in their 

marketing and policy documents, and likewise in their comprehensive planning 

steering documents, yet when it came to legally binding planning decisions it was 

often development opportunities that were prioritized. Interviews with local 

planning officers show that in questions that require careful consideration, 

decisions detrimental to outdoor recreation are often justified along the lines of 

                                                 

 
6
 ‗Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS‘ (Rural development in coastal areas, or LIS). As 

a result of the revisions to the shoreline protection legislation in 2009–2010, exemption from 

shoreline protection can now be granted for rural development, and the suspension of shoreline 

protection that can be attempted in certain areas of Sweden. 
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‗well, there‘s lots of other green places around‘, and that they thus thought it 

perfectly possible for outdoor recreation to move somewhere else than the site 

slated for development. It seems a reasonable assumption that allemansrätten, the 

Swedish right of public access to private land, encourages them in such views. 

 

The analysis of the planning documentation, primarily in the shape of 

comprehensive plans by the eleven municipalities in the three case-study areas, 

shows that outdoor recreation is often treated in a haphazard manner in the 

documents. However, it is not possible to say with any certainty whether this 

should be seen as a weakness or as a strength that speaks in outdoor recreation‘s 

favour. Outdoor recreation as a public interest is often referred to in the 

comprehensive plans studied here, and often linked to the notion of public health, 

and occasionally to good housing. The term Nature tourism have I encountered in 

only one of the plans; some of them, however, refer to the importance of Nature 

for tourism.  

 

The planning documents also show signs of the current planning doctrine of the 

dense, mixed city; justified on the basis of sustainability, it is attractive to 

politicians, planners, and developers alike. An increase in density without a 

thought to the balance between sustainable density and a good living environment 

means that the city will certainly become more compact, but that the green spaces 

suitable for recreation vanish. Where the optimal balance between density and 

green spaces lies in urban environment is far from clear, however, and different 

actors have different views on this. In the comprehensive plans that have been 

examined here, densification is rarely discussed in relation to the need for green 

spaces in cities and built-up areas. Where it is mentioned, it is in the sector plans 

for green infrastructure.  

 

Public attitudes towards outdoor recreation and planning awareness 

The national questionnaire-based opinion poll, Friluftsliv 07, and the 

supplementary surveys conducted as part of the Blekinge archipelago and coastal 

zone study, show that not only national policies express high expectations of the 

opportunities to enjoy outdoor recreation close to home, but the general public 

have too. People rate recreational areas very highly—many so highly that it affects 

the areas or city districts they choose to live. The respondents also agreed very 

strongly with the statement that it is the municipalities‘ and the state‘s 

responsibility to protect areas that are suitable for recreation. The public‘s 

awareness of their own municipalities‘ planning is relatively poor, however. The 

findings indicate that there is a need for planning to act to protect recreational 

areas. Approximately one-sixth of the respondents to Friluftsliv 07 stated that they 

lacked access to suitable areas for outdoor recreation. The equivalent figure for the 

Blekinge archipelago and coastal zone was significantly lower, with about one in 

twenty respondents stating that they lacked access to suitable natural areas for 

outdoor recreation. All the respondents agreed on one thing, though: local 
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authorities need to be better at protecting silent areas. The Blekinge inhabitants 

wanted to see a larger number of natural areas made accessible by public transport. 

Planning also needs to demonstrate better preparedness for the consequences of 

climate change for outdoor recreation, given that many of the respondents 

expressed their concern at its negative consequences, while only one in four 

municipalities give it any thought in their comprehensive planning. 

 

Conclusions 

As has been shown in this thesis, there are a number of possible interpretations of 

Sweden‘s planning laws, key terms are ambiguous, and the balancing of different 

interests in the planning process does not always work to the advantage of outdoor 

recreation. It can thus be said that municipal spatial planning is rather a blunt tool 

with which to promote outdoor recreation. The local authorities ascribe immense 

value to outdoor recreation on the rhetorical level, very much in line with the 

ideals of public health and good housing. The tendency for comprehensive 

planning to take on a new importance can be seen as positive for outdoor 

recreation and hence the public interest, while the current planning doctrine of the 

dense city, a propensity to boost private interests at the cost of the public interest, 

and the consequences of climate change can all be detrimental to the interests of 

outdoor recreation. Outdoor recreation is thus dependent on having strong 

advocates in the planning process. The general public‘s limited awareness of 

planning means that not only the relative strengths of the competing interests, but 

also the commitment and determination of those working in the interests of 

outdoor recreation, can be decisive whenever a planning decision has to be taken. 

This should be seen in relation to what the thesis identifies as several planning 

problems that are relevant for outdoor recreation and Nature tourism: a feeling 

there is a lack of suitable nature areas for outdoor recreation; a clearly expressed 

need for a greater number of silent nature areas; and a need for greater 

preparedness to deal with the impact of climate change on outdoor recreation.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Problembeskrivning  

Friluftsliv och naturturism framställs ofta i myndighetsdokument som viktigt för 

folkhälsa, lokal och regional utveckling samt som ett medel för en ökad 

miljöhänsyn (Se exempelvis Regeringen, 2009c; Friluftsrådet, 2007; 

Naturvårdsverket, 2005a; Regeringen, 2002a, Kulturdepartementet, 1999). I 

skrivelsen En samlad naturvårdspolitik från 2002 lyfter regeringen fram 

friluftslivet och den sociala dimensionen i naturvården som ett viktigt sakområde 

för det fortsatta naturvårdsarbetet. Den fysiska planeringen nämns här som ett 

värdefullt verktyg för detta arbete (Regeringen, 2002a). I den nyligen antagna 

propositionen, Framtidens friluftsliv (2009/10:238) beskrivs samhällsplaneringen 

som central för arbetet att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv
7
. 

Kommunerna anses här ha ett viktigt ansvar att genom en förutseende planering 

och vid markanvändning skapa tillgång på och tillgänglighet till tätortsnära 

attraktiva naturmiljöer för långsiktigt och hållbart brukande. Det poängteras även 

att bevarande av och tillgång till tätortsnära natur ska behandlas i den kommunala 

översiktliga planeringen. Detta framställs som särskilt viktigt i tätorter där 

konkurrensen om marken är hög (Regeringen, 2009c). Den fysiska planeringen 

som verktyg för att skydda och gynna friluftsliv och naturturism nämns även i 

texter från Statens Folkhälsoinstitut (2009), Nordisk Parkkongress (2005), 

Kulturdepartementet (1999) och Nordiska Ministerrådet (1987). Det behövs 

därmed en belysning av hur friluftsliv och naturturism beaktas i den kommunala 

fysiska planeringen men också en kritisk diskussion om förutsättningarna för hur 

kommunal fysisk planering kan fungera som verktyg för att främja friluftsliv och 

naturturism.  

 

Föreliggande forskning motiveras även av att flera tidigare forskningsarbeten 

pekar på en rådande brist på kunskap om friluftsliv och naturturism i den 

kommunala fysiska planeringen (Fredman & Tyrväinen, 2010:184-185; Ankre, 

                                                 

 
7
 Propositionen behandlades i riksdagen den 1 december 2010. Kammaren biföll utskottets förslag 

att propositionen ska kompletteras med mätbara mål för friluftslivet (Forskningsprogrammet 

Friluftsliv i Förändrings hemsida, 2011-04-18). Arbetet att formulera dessa mål är i skrivande 

stund (nov 2011) i remisskedet. 
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2007; Emmelin et al, 2005; Vuorio, 2003, Almstedt, 1998).  Det finns även ett 

reellt hot mot friluftsliv och naturturism. SCB (2008;2009) och Naturvårdsverket 

(2011b) kan konstatera att andelen tätortsnära rekreationsnatur minskar. Redan 

1987 konstaterade Nordiska Ministerådets projektgrupp för friluftsliv i Nordiska 

Ministerrådets rapport 1987:4 att detta förhållande även gällt danska och norska 

tätorter sedan 1950-talet. Resterande natur är där dessutom ofta störd av 

trafikbuller, avgaser och ljus (Nordiska Ministerrådet, 1987). I områden med 

rådande eller framtida exploateringstryck kan denna utveckling ses som ett 

betydande problem för friluftslivsintresset och som på sikt kan leda till en mer 

kännbar brist på tätortsnära rekreationsnatur. I många tätorter finns enligt SCB 

redan en avsaknad av grönområden inom 300 meter från bostaden
8
 (SCB, 2009; 

2010a,b). Ur ett bredare forskningsperspektiv kan den ovan beskrivna 

problematiken uttryckas som ett behov av att studera och problematisera hur 

statliga myndigheters styrsignaler, i detta fall angående friluftsliv och naturturism, 

implementeras i den kommunala verksamheten, i detta fall den kommunala fysiska 

planeringen, och diskutera aspekter som påverkar denna implementering.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Utifrån ovan beskrivna problem syftar denna avhandling till att beskriva och 

analysera hur friluftsliv och naturturism
9
 som intressen beaktas

10
 inom kommunal 

fysisk planering. Detta sätts i relation till myndigheters uttalade policys och 

allmänhetens attityder till friluftsliv och uppfattningar om planering för friluftsliv. 

Syftet är också att beskriva, diskutera och problematisera de förutsättningar som 

finns för att den fysiska planeringen ska kunna fungera som verktyg för att främja 

friluftsliv och naturturism. Följande forskningsfrågor har formulerats: 

1. Vilka statliga styrsignaler såsom lagstiftning, propositioner och politiska 

policys etc. finns om att friluftslivet är en fråga för den kommunala fysiska 

planeringen? 

2. Hur beaktas friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering? 

3. Vilka förväntningar har allmänheten på möjligheterna att utöva friluftsliv? 

4. Vilken syn har allmänheten på det kommunala och statliga ansvaret för 

friluftslivets planeringsfrågor?  

                                                 

 
8
 SCB:s undersökning av ‖Grönytor i och omkring tätorter‖ (2009; 2010a,b) baseras på tolkning av 

satellitbilder i kombination av registerdata om byggnader och befolkning. I undersökningen 

konstateras att andelen av befolkningen som saknar grönområde inom 300 meter från bostaden 

varierar från 0 % (Ronneby, Torslanda, Timrå) till 56 % (Ystad). Statistiken avser år 2005 (SCB, 

2009; 2010a,b).  
9
 Definitioner av begreppen friluftsliv och naturturism samt hur begreppen används i denna 

avhandling beskrivs i kapitel 2.   
10

 Begreppet beakta som användes i gamla PBL (SFS 1987:10) bland annat i 1 kap 5 § har i 

nuvarande PBL (SFS 2010:900) 2 kap 1§ bytts ut mot ta hänsyn. En mer utförlig diskussion av 

begreppet beakta sker i kapitel 2. 
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Med kommunal fysisk planering avses här den fysiska planering som sker i 

kommunerna och som juridiskt regleras i första hand av PBL samt MB
11

. PBL, har 

genomgått en större förändring under tiden som arbetet med denna avhandling 

pågått. Den tidigare PBL SFS 1987:10 blev den 2 maj 2011 istället PBL SFS 

2010:900. Många förändringar är redaktionella vilket innebär att regleringar har 

samma innebörd som tidigare men numera återfinns i ett annat kapitel och/eller 

under annan paragraf. En del större eller mindre förändringar finns också. Detta 

noteras i avhandlingstexten i den mån det är relevant.  

 

Denna avhandling vill vara dels ett kunskapsunderlag för aktörer och intressenter 

inom den fysiska planeringen, och dels ett underlag för analys och diskussion om 

den juridiska och praktiska kontext som omger fysisk planering för friluftsliv.  

 

1.3 Avgränsning  

Som kommunal fysisk planering räknas här plandokument och planprocesser för 

översiktlig planering, detaljplanering/områdesbestämmelser och bygglov. 

Undersökningen av bygglovshantering har i denna avhandling begränsats till att 

gälla dispenser från strandskydd. Med planeringslagstiftning avses här främst den 

som styrs av det juridiska ramverket PBL och MB. Betydligt fler lagar styr och 

påverkar kommunernas planeringsverksamhet, exempelvis sektorsverkens lagar, 

kommunallagen, lag om skydd mot olyckor, förvaltningslagen etc. men dessa 

berörs inte här. Planeringsunderlag i form av policydokument och sektorsplaner 

ingår också i den mån de är aktuella och relevanta för forskningsfrågorna. 

Avhandlingen berör endast marginellt plangenomförande eller 

förvaltning/underhåll av naturområden. Då det finns flera andra former av 

planering kan det vara betydelsefullt att klargöra att exempelvis Trafikverkets 

planering (som också kan benämnas fysisk planering), annan 

verksamhetsplanering eller projektplanering inte har studerats. En utförligare 

beskrivning av begreppet planering återfinns i kapitel 2 i avsnittet om definitioner 

av begrepp.  

 

Tonvikten är lagd på svenska förhållanden men med vissa utblickar mot andra 

länder för att ge perspektiv. Dessa utblickar har av språkmässiga skäl fått 

begränsas till engelskspråkiga, norska och danska texter. Även den teoretiska 

diskussionen refererar i hög grad till författare som beskriver förhållanden i 

engelsktalande länder. Vid sökningar i forskningsdatabaser och i vetenskapliga 

tidskrifter har det visat sig att material från Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 

och Europa dominerar. En del relevant material har även producerats av kinesiska 

lärosäten. Dessa geografiska områden har vissa likheter men också stora skillnader 

                                                 

 
11

 Begreppet fysisk planering diskuteras mer utförligt i kapitel 2. 
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jämfört med svenska förhållanden för friluftsliv med avseende på kulturella och 

legala/administrativa förhållanden. Utgångspunkten är därmed att skillnaderna är 

så pass stora mellan olika länder att en direkt jämförelse av resultaten inte bör ske 

utan noggrannare studier (Emmelin, 1997).  

 

Ambitionen är att diskutera forskningsresultaten utifrån den rådande fysiska 

planeringen. Flera av de grundläggande förutsättningarna för kommunal fysisk 

planering har dock förändrats under arbetets gång och några höll fortsatt på att 

förändras så att förutsättningarna var oklara vid den tid avhandlingen slutfördes. 

Flera av dessa förändringar påverkar planering för friluftsliv. En ny plan- och 

bygglag (PBL SFS 2010:900) introducerades 2 maj 2011. Arbetet med 

tilläggspropositioner och tillhörande plan- och byggförordning pågick in i det sista 

innan 2 maj 2011. Detta betyder att empirin i stora stycken gäller den bygglag som 

gällde innan dess (PBL SFS 1987:10) men relevanta förändringar har diskuterats. 

Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009 och 1 feb 2010, vilket 

uppmärksammas och diskuteras i avhandlingen. Ett flertal pågående förändringar 

som i begränsad omfattning hunnit påverka föreliggande forskning och diskussion 

i denna avhandling men som visar på behovet av kunskapsunderlag är att 

Naturvårdsverket ska få i uppdrag att starta en översyn av riksintressen för 

friluftsliv. Miljökvalitetsmålen, varav flera har anknytning till friluftsliv, är under 

förändring (Naturvårdsverket 2011c) och mätbara mål för friluftspolitiken är i 

remisskedet (Naturvårdsverket 2011d). Det var känt redan från 

forskningsprojektets början att flertalet av de ovan nämnda förändringarna var på 

gång, vilket också påpekades i forskningsansökan till Naturvårdsverket 2006.  

 

I denna avhandling används ett flertal olika dokument där myndigheter står som 

författare i textreferensen.  Myndighetsdokument kan dock vara av olika karaktär. 

Vissa används här för att belysa problemet, det vill säga som empiri medan andra 

används som mer vetenskaplig litteratur. En mer detaljerad genomgång av mitt 

förhållningssätt till olika typer av myndighetsdokument återfinns i kapitel 4.3 Om 

kunskapsunderlaget. 

 

1.4 Läsanvisning 

I kapitel 1 Introduktion ges en beskrivning av problem, syfte, forskningsfrågor 

samt avgränsningar. Här läggs tonvikten på myndigheters uttalade policys att 

kommunal fysisk planering ska kunna fungera som verktyg för att främja 

friluftslivets intressen, men att man saknar överblick över hur friluftslivets 

intressen beaktas i kommunal fysisk planering och vilka förutsättningar som 

egentligen ryms inom planeringssystemet. Det är därmed denna avhandlings 

främsta syfte att belysa, diskutera och problematisera detta.  
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Kapitel 2 Bakgrund beskriver de grundläggande förutsättningarna beträffande 

kommunal fysisk planering och friluftsliv som är viktiga att ha med sig inför 

fortsatt resonemang. Här beskrivs de argument för friluftsliv och naturturism som 

ofta används i myndighetstexter det vill säga stärkt eller i vart fall bibehållen 

folkhälsa, ökad miljöhänsyn och stärkt regional och lokal utveckling. Därefter 

beskrivs friluftslivets ställning i planering sett ur några andra undersökningar. I 

detta kapitel diskuteras också trender samt definitioner av begrepp inom både 

fysisk planering och friluftsliv. Som trender inom planering nämns judikalisering
12

 

och ökat motiv för översiktlig planering. Till friluftslivets trender kan räknas nya 

aktiviteter men även ökad motorisering, specialisering och dekontextualisering. En 

annan påverkande faktor för utövandet av friluftsliv är ett förändrat klimat. Detta 

kapitel är i stort sett endast beskrivande. Djupare analyser och ett mer nyanserat 

problematiserande av friluftsliv som intresse i kommunal fysisk planering sker i 

kapitel 5. 

 

I kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter beskrivs de teorier, doktriner och centrala 

begrepp som är relevanta för förståelsen och tolkningen av empirin. Det handlar 

om en översiktlig beskrivning av planeringens teorier som under olika 

benämningar ofta överlappar varandra, det centrala begreppet allmänt intresse 

samt doktrinen om den täta staden. Det finns även en gråzon mellan teori och 

metod som utgörs av metodik, alltså teori om metod. Delar av föreliggande 

forskning kan sägas vara en form av utvärdering av hur statliga styrsignaler om 

friluftsliv implementeras i planeringen. Därför beskrivs även implementationsteori 

i detta kapitel. 

 

Kapitel 4 Metod beskriver de metoder som använts och de metodologiska 

överväganden som gjorts. Här handlar det om att beskriva de två enkäterna som 

riktar sig till allmänheten respektive Sveriges kommuner, samt fallstudierna med 

intervjuer av planeringstjänstemän och studier av plandokument. De tre 

fallstudieområdena är Järvafältet utanför Stockholm, Blekinge skärgård och 

kustzon samt Söderåsen i Skåne.  Totalt 11 kommuners planering har undersökts i 

dessa områden. I kapitlet ryms även en kort beskrivning av utvärdering som 

vetenskaplig metod och hur den använts i denna avhandling. 

 

I Kapitel 5 Friluftslivet som planeringsproblem görs en djupare analys och mer 

nyanserad problematisering av friluftslivet som intresse i kommunal fysisk 

planering och de styrsignaler som staten sänder ut till kommunerna angående 

detta. Kapitlet behandlar avhandlingens fråga 1 om de statliga styrsignalerna för 

friluftsliv. Här studeras hur friluftsliv uttrycks i planeringslagstiftning, 

                                                 

 
12

 Judikalisering eller politikens juridifiering, det vill säga ökad domstolsmakt på bekostnad av de 

folkvalda politiska organen, kan som politisk tendens urskiljas i hela västvärlden (Regeringen, 

1999). Fenomenet diskuteras även i Bergström (2010), Emmelin (2009) och Blücher (2006). 
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propositioner och andra statliga policydokument och det diskuteras vilka 

förutsättningar friluftslivet har i planeringen. I detta ryms diskussioner om 

strandskydd och allemansrätt. Här återkommer också diskussionen om 

allmänintresset men nu på en mer konkret nivå i den fysiska planeringen och med 

friluftsliv och rekreationsnatur som exempel. Avvägning mellan olika intressen är 

en av planeringens mest grundläggande uppgifter, vilket även diskuteras här. 

 

I kapitel 6 Friluftslivet i kommunal fysisk planering besvaras avhandlingens fråga 

2 om hur friluftsliv och naturturism beaktas i kommunal fysisk planering. I kapitlet 

redovisas och diskuteras ett urval av frågorna från den enkätundersökning som 

under våren 2008 riktades till planeringstjänstemän i samtliga Sveriges 290 

kommuner.  En första redogörelse för svaren i enkäten har redovisats i Petersson 

Forsberg, 2009.  

 

Kapitel 7 Allmänhetens attityder till friluftsliv och uppfattningar om planering för 

friluftsliv redovisar och diskuterar ett urval av frågor från den nationella enkäten 

Friluftsliv 07. Denna enkät togs fram tillsammans med flertalet forskargrupper 

inom ramen för forskningsprogrammet ‖Friluftsliv i Förändring‖ under vintern 

2007/2008 och den riktade sig till slumpvis utvalda medborgare. Resultat från 

enkäten har redovisats i fyra rapporter, Fredman et al, 2008a-d. I kapitlet redovisas 

även ett urval resultat från den översampling med extra utskick som gjordes i ett 

av fallstudieområdena; Blekinge skärgård och kustzon. I denna enkät gjordes en 

viss modifiering av enkätfrågorna för att ytterligare passa forskningsprojektets 

inriktning mot kommunal fysisk planering. Resultaten från denna översampling 

redovisas mer detaljerat i bilaga 1. Kapitlet behandlar avhandlingens frågor 3 och 

4 om allmänhetens förväntningar på friluftsliv och syn på myndigheters ansvar för 

friluftslivets planeringsfrågor. 

 

Kapitel 8 Diskussion och slutsatser är strukturerat utifrån de frågor som 

presenteras i kapitel 1. Kapitlet rymmer ett resonemang om hur friluftslivet 

beaktas i kommunal fysisk planering och hur detta rimmar med vad som uttrycks i 

de statliga styrsignalerna som lagstiftning, propositioner etc. och förväntningarna 

hos allmänheten. Detta sätts sedan i relation till de förutsättningar som ryms inom 

den kommunala fysiska planeringen för att främja friluftslivet som intresse. Här 

finns också ett avsnitt där tänkbara åtgärder diskuteras. 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna beträffande kommunal 

fysisk planering och friluftsliv som är viktiga att ha med sig inför fortsatt 

resonemang. Inledningsvis beskrivs de argument för friluftsliv som ofta framförs i 

myndighetsdokument; det vill säga stärkt eller i vart fall bibehållen folkhälsa, ökad 

miljöhänsyn och stärkt regional och lokal utveckling. Därefter redovisas hur 

friluftslivets ställning som intresse i planering beskrivits i några undersökningar 

som gjorts tidigare. Därefter diskuteras definitioner av begrepp och hur de används 

i denna avhandling. I kapitlet beskrivs också utmärkande drag för fysisk planering 

samt kort historik och trender inom både fysisk planering och friluftsliv. Som 

trender inom planering nämns judikalisering
13

 och ökad ställning för översiktlig 

planering. Till friluftslivets trender kan räknas nya aktiviteter men även ökad 

motorisering, specialisering och dekontextualisering. En annan påverkande faktor 

på människors vilja och möjlighet att utöva friluftsliv är konsekvenserna av ett 

förändrat klimat. Kapitlet är i stort sett endast beskrivande. Djupare analyser och 

ett mer nyanserat problematiserande av friluftsliv som intresse i kommunal fysisk 

planering sker i kapitel 5.    

 

2.1 Friluftslivet i kommunal fysisk planering 

Argument för friluftsliv och naturturism  

Friluftsliv som verktyg för folkhälsa 

Argument för friluftsliv som ofta förs fram är föreställningen att friluftsliv och 

naturvistelse kan medverka till stärkt, eller i vart fall bibehållen, folkhälsa (Se 

exempelvis Regeringen, 2009c; Naturvårdsverket, 2005a:9; Regeringen, 2002a:73; 

Kulturdepartementet, 1999:40,87). Hälsoargumentet är dock ingalunda nytt. Redan 

hösten 1936 yttrade sig Medicinalstyrelsen, på riksdagens begäran, att man ansåg 

att friluftsliv var en viktig hälsofaktor och att man ställde sig positiv till att 

underlätta och befästa tätortsbefolkningens möjligheter till friluftsliv och 

rekreation utanför städerna. Detta yttrande baserades till stor del på samhällets 

behov av att motverka dåtidens ofta osunda levnadsförhållanden (Blücher, 

2006:133-134; Wärneryd et al, 2002:44; Almstedt, 1998; Sandell, 1997:12; 

                                                 

 
13

 Se fotnot 12. 
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Ödmann, 1992) men också på det faktum att en allmän semesterlagstiftning 

infördes under 1930-talet vilken gav människor mera fritid som myndigheterna 

ansåg behövde tillbringas på ett sunt sätt (Segrell, 1995). Det blev också politiskt 

viktigt att underlätta och trygga möjligheterna för den icke jordägande 

befolkningen att utöva friluftsliv, då främst sol och bad. Strandskyddslagstiftning 

och den moderna allemansrätten tros ha sitt ursprung i denna tids politiska 

ideologi (Sandell, 1997; Segrell, 1995:65). Medicinalstyrelsen ansåg också att en 

utredning borde ägna särskild uppmärksamhet åt ‖frågan om friluftsmänniskornas 

uppförande, deras uppfostran och kontrollen av dem‖ (Segrell, 1995:65). Enligt 

Segrell uppmärksammade Fritidsutredningen som tillsattes 1937 också konflikter 

mellan friluftsfolk och markägare, främst rörande skadegörelse och nedskräpning. 

Denna typ av konflikter skulle dock enkelt kunna avhjälpas med upplysning i 

skolor och genom massmedia och genom att man på statlig och kommunal mark 

inrättade friluftsreservat eller så kallade ‖riksallmänningar‖. Tanken på 

friluftsreservat blev dock aldrig generellt genomförd i hela landet, beroende på de 

stora arealer som skulle behöva köpas in till stora kostnader. Istället, menar 

Segrell, återuppväckte man föreställningen om alle mans rätt och anpassade den 

till det moderna samhällets friluftslivsbehov, vilket kunde ske helt gratis för staten 

(Segrell, 1995:74). Schantz (2008) beskriver dock hur flera städer, däribland 

Stockholms stad, var mycket framsynta genom att köpa in mark för att säkra sina 

medborgares möjlighet till natur och friluftsliv. Ett exempel på detta är 

Nackareservatet
14

 som köptes in 1939. År 1940 rapporterades att 25 städer hade 

eller var i färd med att förvärva markområden för att inrätta friluftsreservat 

(Schantz, 2008:244-245).  

 

I dag ses inte längre människors boendemiljöer som osunda i samma utsträckning 

men folkhälsan hotas i stället av en alltmer stillasittande livsstil. I viss mån kan 

hälsoargumentet styrkas av forskning. I synnerhet gäller det friluftslivets koppling 

till fysisk aktivitet som i sin tur minskar risken för välfärdssjukdomar som orsakas 

av stillasittande (Schantz, 2008; Verheij, et al, 2008). Folkhälsa och 

sjukskrivningar har en stor betydelse för samhällsekonomin. Bolin & Lindgren 

(2006) har beräknat att brist på motion år 2002 kostade det svenska samhället ca 

sex miljarder för sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Schantz (2008:254) 

beskriver hur statsbudgeten vid sekelskiftet 2000 var starkt tyngd av en allt högre 

grad av sjukskrivningar och förtidspensioneringar beroende på ökade nivåer av 

stress och utbrändhet samt fetma och dess följdsjukdomar. Som en följd av detta 

fick friluftslivet, som är den vanligaste formen av fysisk aktivitet, en ökad 

uppmärksamhet från statens sida, menar Schantz.  

 

 

                                                 

 
14

 Trots benämningen reservat blev området inte formellt naturreservat förrän år 2006 (Schantz, 

2008:255). 
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I folkhälsopropositionen från 2002 påpekades särskilt närmiljöns betydelse: 

 Att upprätthålla goda förutsättningar för friluftsliv är ett relativt billigt sätt 

för samhället att investera i en god folkhälsa. Det finns 

samhällsekonomiska vinster i att bereda möjlighet för i princip alla som så 

önskar att utöva friluftsliv. Detta ligger i linje med viljan att prioritera 

förebyggande hälsovård. (Schantz, 2008:255; Regeringen 2002b:80) 

 

Lydelsen ovan ur folkhälsopropositionen från 2002 (Regeringen, 2002b) är i sin 

tur hämtad från regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (Regeringen, 

2002a:74). I Folkhälsopropositionen från 2007/08:110 har friluftslivets betydelse 

tonats ner men den fysiska aktiviteten beskrivs som fortsatt viktig för folkhälsan 

och det poängteras att samhällsplaneringen bör verka för att bebyggd miljö 

stimulerar till fysisk aktivitet. I propositionen uttrycks att Statens Folkhälsoinstitut 

ska få regeringens uppdrag att ta fram evidensbaserade manualer för att underlätta 

denna planering. I propositionen beskrivs också att denna planering exempelvis 

kan handla om att skapa mötesplatser för äldre ute i närområdet där de bor, säkra 

och attraktiva gång- och cykelvägar, bevarande och utveckling av parker och 

grönområden, säkra skolvägar för barn samt möjliggöra för rekreation och motion 

etc (Regeringen, 2008:96).  

 

Friluftsliv som pedagogiskt verktyg 

Ett annat argument som också förs fram är friluftslivet som ett pedagogiskt 

verktyg för ökat miljöengagemang (Sandell & Öhman, 2010; Sandell, 2008; 

Bradley et al, 1999) Friluftslivet som pedagogik vilar på tanken att människor som 

vistas i naturen inte bara lär sig hur de nyttjar den för sin egen skull utan att de 

också lär sig att tycka om och respektera naturen och de kommer därmed att vilja 

skydda den från industrisamhällets negativa miljöpåverkan (Sandell & Öhman, 

2010; Bradley et al, 1999). Sandell (2008) uttrycker det som om människors 

konkreta kontakt med natur och naturlandskap verkar fungera som en påminnelse 

om människans naturberoende ‖på gott och på ont‖ (2008:231). Sandell menar 

också att det är när människor ser sitt landskap och sin natur hotas av exploatering 

eller av miljöförstöring som det starkaste miljöengagemanget lockas fram. 

Människors vilja att skydda sin egen närmiljö mot exploatering och förändringar 

som ändå anses nödvändiga för samhället i stort ses som ett problem inom den 

fysiska planeringen. Det finns särskilda uttryck för fenomenet: NIMBY (Not In 

My Back Yard) eller LULU (Locally Unwanted Land Use), vilket kan bli tydligt 

exempelvis i samband med etablering av vindkraftverk, 

sopförbränningsanläggningar, slutförvaring av kärnavfall eller behandlingshem för 

missbrukare. Dessa företeelser behövs i samhället men få vill ha dem nära sin egen 

bostad (Schively, 2007; Carlman & Westerlund, 1999). Burningham (2000) menar 

att NIMBY-diskussionen ofta förklaras som individens eget motiv för motstånd till 

förändringar på lokal nivå, men hon anser att denna bild är alltför förenklad och att 

termen är missvisande och därmed bör undvikas. På senare tid har dock forskning 
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och akademisk debatt om NIMBY fått en dragning åt de sociala orsakerna för 

motståndet menar Burningham (2000). För en mer detaljerad diskussion om 

NIMBY se exempelvis Schively, (2007), Wolsink (2006), Burningham (2000) 

eller Carlman & Westerlund (1999). 

 

Naturturism som verktyg för stärkt näringsliv 

Det finns även en stark tilltro till att friluftsliv i sin kommersiella form, 

naturturism, är en viktig del i bibehållet, eller rent av stärkt, regionalt och lokalt 

näringsliv (Almstedt, 1998). I vilken grad det verkligen är så är dock oklart 

(Lundmark, 2009; Lundmark & Stjernström, 2007). Lundmark (2009) menar att 

förutsättningarna för att kunna nyttja naturen i kommersiellt syfte varierar över 

landet, vilket i hög grad beror på tillgängligheten till området ifråga. Även om det 

är i norrländska glesbygder som naturturismen behövs som bäst så är det samtidigt 

där förutsättningarna är som sämst, menar Lundmark. Många 

naturturismverksamheter är dessutom ägda och styrda av aktörer i 

storstadsområden eller utomlands vilket kan betyda att personal hämtas ‖utifrån‖ 

och att eventuella vinster även går tillbaka dit. I vilken grad detta sker är dock 

oklart (Lundmark, 2009; Lundmark & Stjernström, 2007). 

 

Friluftsliv för välbefinnande 

Att naturvistelse och möjligheten att utöva friluftsliv är viktigt för många 

människor råder det inget tvivel om (Sandell, 2008:229). Flera undersökningar 

visar att människor i hög grad efterfrågar möjligheten att vistas i naturen och att 

kunna utöva friluftsliv, särskilt i den tätorts- och bostadsnära naturen (Fredman et 

al, 2008a-d; Hörnsten & Fredman, 2000). Sandell (2008) breddar synen på natur 

och friluftsliv till att inte bara gälla den instrumentella syn som diskuterats ovan, 

det vill säga friluftsliv som ett medel för att uppnå något annat exempelvis 

folkhälsa och samhällsekonomi, utan även för att det har ett egenvärde för 

individen. Här är gränsen mot välbefinnande och självupplevd hälsa inte helt klar 

men Sandell framhåller att många människor uppger att naturvistelse och 

friluftsliv har en stor betydelse för ‖själen‖. Att fråga människor om hur ofta de 

utövar friluftsaktiviteter har dock en speciell svårighet. Ett flertal undersökningar 

visar att det vanligen förekommer en grov överskattning av aktivitetsgraden, 

ibland så mycket som 4-7 gånger jämfört med SCBs siffror
15

 (Kardell, 1985:1 ur 

Emmelin et al, 2005:93). Sandell (2008:229) menar att denna överskattning kan 

ses som ett uttryck för den viktiga roll som de svarande anser att friluftslivet har 

och att det är tydligt att natur och friluftsliv har ett ‖optionsvärde‖, det vill säga det 

är viktigt att den finns där som en möjlighet.  

 

 

                                                 

 
15

 Kardell satte respondenternas svar i relation till årslånga faktiska besöksmätningar i 

naturområden. 
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Ekosystemtjänster 

En annan aspekt av grönska och grönområden som uppmärksammas i den 

kommunala fysiska planeringen är dess betydelse för ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är alla de tjänster och produkter som människor får utan 

kostnad av naturen, exempelvis rening av luft, klimatutjämning, vattenrening och 

bullerdämpning. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra ämnesgrupper: 

reglerande tjänster (skugga, dagvattenutjämning, vindskydd, pollinering, albedo, 

luftrening, bullerdämpning), försörjande tjänster (föda, dricksvatten, genetiska 

resurser, biologisk mångfald), kulturella tjänster (rekreation, estetik och 

kunskapsförmedling) och stödjande tjänster (kretslopp av olika slag) 

(Naturvårdsverket, 2009 med hänvisning till översättning av FN:s rapport 

Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Bolund & Hunhammar, 1999).  

‖Ecosystem disservices‖ (ung. ekosystemotjänster, min översättning) nämns 

däremot inte lika ofta. Till dessa otjänster kan räknas grönområdenas funktion som 

gömställen för våldsverkare, orsak till pollenallergier, organiskt skräp, lövhalka 

eller som habitat för skadedjur (Lyytimäki et al, 2008). I dagens 

stadsbyggnadsdebatt förekommer även åsikter om att grönområden kan ses som 

både mentala och fysiska barriärer, i betydelsen enligt otjänsterna som beskrevs 

ovan eller för att de ökar avstånden mellan bebyggelse och infrastruktur. Exempel 

på detta resonemang finns i Stockholm stads översiktsplan från 2010 

‖Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm‖ där man betonar förtätning och 

stärkta samband (främst tvärförbindelser) i kombination med att parker, 

grönområden och vattenkontakt ska utvecklas vilket i många avseenden är 

svårlösta målkonflikter (Stockholms stad, 2010:17-18, 36, 41). 

 

Planeringens framåtsyftande perspektiv 

Ytterligare argument för varför friluftslivets markbehov ska uppmärksammas i den 

kommunala fysiska planeringen är att det ligger i planeringens uppgift att förutse 

och skapa planmässig beredskap inför förändringar. Flera pågående förändringar 

och trender i samhället påverkar friluftslivsutövandet och framtida förutsättningar 

för friluftsliv. Till trenderna kan räknas globalisering av naturturism, nya och 

förändrade friluftsaktiviteter (Hall, Müller & Saarinen, 2009; Sandell, 2006a; 

McIntyre et al, 2001) men också klimatförändringarnas konsekvenser kan 

förväntas påverka (Nicholls, 2006; McEvoy, 2005; Todd, 2003). Mer om detta 

diskuteras längre fram i detta kapitel om trender inom friluftslivet.  

 

Ökad risk för brist på närnatur och hög tilltro till planering 

Ökad brist på närnatur och naturkontakt 

Ytterligare skäl för att uppmärksamma friluftslivets markbehov i den kommunala 

fysiska planeringen är att SCB (2008, 2009) konstaterar att andelen tätortsnära 

rekreationsnatur minskar. I Nordiska Ministerrådet (1987) beskrivs hur det vid 

mitten av 1980-talet fanns flera undersökningar som visar på att det redan vid 
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denna tid fanns en brist på grönytor i städer och tätorter. Bland annat säger man att 

i norska städer med över 100 000 invånare saknade cirka 42 % av invånarna 

grönområden i sin närmiljö. Även avståndet till naturen har genom stadsutveckling 

och urbanisering blivit allt större. Detta har skett genom tillskapandet av fysiska 

barriärer i form av större faktiska avstånd och fragmentering av grönområden 

genom infrastruktur men också genom känslomässiga barriärer.  Det senare 

beskrivs som en slags mental distansering från naturen som växt fram som en följd 

av industrialismens utveckling vilket innebär att naturkontakt inte längre är en 

integrerad del av vardagslivet. Naturkontakten har i mångt och mycket ersatts av 

‖kramdjur, naturfilm, krukväxter och planteringsjord i säck‖ (Nordiska 

Ministerrådet,1987:15).  

 

Planeringen som verktyg i myndighetstexter 

Att planering ska kunna fungera som verktyg för att säkerställa möjligheterna till 

friluftsliv och naturvistelse uttrycks i flertalet texter från olika myndigheter (Se 

exempelvis Statens Folkhälsoinstitut, 2009; Regeringen, 2009c; Regeringen, 

2002a; Kulturdepartementet, 1999; Nordiska Ministerådet, 1987). I Nordiska 

Ministerrådets ‖program för nordiskt samarbete om miljöskydd, 1983-1987‖ från 

1987 uttrycks att det är viktigt att alla medborgare i Norden tillförsäkras goda 

möjligheter till friluftsliv i vardagen. Den kommunala fysiska planeringen beskrivs 

som kommunledningens redskap för att säkra arealer och möjligheter för friluftsliv 

och rekreation och man säger att god fysisk planering är en nödvändighet för att 

säkra det bostads- och tätortsnära friluftslivet och samtidigt är det en av 

hörnstenarna i kommunal friluftspolitik (Nordiska Ministerrådet, 1987:7). I 

Odense-deklarationen från 2005 samlades nationalparksadministratörer, 

organisatörer av friluftsverksamheter och forskare från de nordiska länderna kring 

ett antal gemensamma ståndpunkter beträffande friluftsliv som de ville överlämna 

till ledande politiker i de nordiska länderna. Bland annat framhölls att ‖Kommunal 

planering bör sträva efter att förbättra kvalitén på och säkra tillgången till 

tätortsnära natur” (Svenskt friluftslivs hemsida, 2008-03-13; Nordisk 

Parkkongress, 2005).  Som tidigare nämnts är tilltron till den fysiska planeringen 

som verktyg för att skydda och gynna friluftsliv även tydlig i den svenska 

regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik, i texter från 

Statens Folkhälsoinstitut (2009) och från Kulturdepartementet (1999) samt i den 

nyligen antagna propositionen, Framtidens friluftsliv (2009/10:238). Zhou & 

Wang (2011) framhåller, genom en undersökning i staden Kunming i Kina, att 

grönytepolicies faktiskt kan sägas ha bidragit till en del återskapande av öppet 

landskap och införandet av gröna element i stadsplaneringen under det senaste 

decenniet, men att nettominskningen av grönområden till följd av etablering av ny 

bebyggelse och infrastruktur ändå är mycket hög. Ungefär samma slutsats kommer 

Warren et al (2011) fram till i sina undersökningar av de amerikanska städerna 

Boston respektive Springfield, Massachusetts, där de även kunde konstatera att 

viljan att långsiktigt skydda natur från exploatering hade ett starkt positivt 
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samband med högre social ställning och inkomstklass. Warren et al undersökte 

förekomsten av så kallade local land conservation trusts (ung. markförvaltande 

frivilligorganisationer) och konstaterade att de har stor effekt på hur 

myndigheternas markanvändningspolicys respekteras i förhållande till 

exploatering. Förekomsten av land trusts är i sin tur positivt kopplat till social 

ställning och inkomstklass (Warren et al, 2011). 

 

Friluftslivet som intresse i kommunal planering – kort historik 

Nyttonatur blir rekreationsnatur 

Wärneryd et al (2002) beskriver att när städerna under 1800-talet växte och 

förtätades som en följd av industrialisering och urbanisering, försvann i allt högre 

grad det tidigare ofta självklara utrymmet för ‖nyttonatur‖ inom stadens gränser. 

Nyttonaturen ersattes genom stadsplanering av alléer och parker, som motiverades 

med argument som bättre hygien och tillgång till rekreation. Edelsvärd fastställde 

1859 i sin idealplan att minst 18 % av stadens areal skulle utgöras av parker, 

öppna platser och liknande. I Storbritannien ingick anläggning av parker i The 

Public Health Act 1848, tillsammans med satsningar på vatten, avlopp, 

gatubeläggningar och renhållning. Naturen i staden fick därmed en mer estetisk 

och rekreativ funktion och detta perspektiv på stadens natur har sedan dess varit 

dominerande, menar Wärneryd et al. (2002:44). Under 1900-talets två sista 

decennier återupptogs dock diskussionen om stadens natur ur ett nyttoperspektiv, 

bland annat som en följd av ökad insikt om naturens möjlighet att erbjuda 

ekosystemtjänster
16

 (Wärneryd et al, 2002:46).  

 

Av de processer som fortgår i staden är både förtätning och utglesning relevanta 

för rekreation och friluftsliv. I Naturvårdsverket (2009) framhålls att;  

Under perioden 1980-1990 försvann 3 procent av tidigare allmän tillgänglig mark 

genom förtätning i tätorter i Sverige (Hänvisning till SCB 1992). För de 10 största 

tätorterna i Sverige var motsvarande andel 5 procent (hänvisning till SCB 1993a). 

[…] Det är svårt att få tag på information om vad som skett 1990 och framåt i form 

av grönytors minskning i tätorter. Förtätningsprocesserna fortsätter och många av 

de områden i tätorter som är oskyddade bebyggs. Flertalet av dessa områden är 

kvarvarande skogspartier, jordbruksmark och kolonilotter, som alla har en potential 

för biologisk mångfald. (Naturvårdsverket, 2009:15) 

 

Olika planeringsförutsättningar i Norden  

I Nordiska Ministerrådet (1987:58) kallas planeringens möjligheter att ändra 

markanvändning, tillgänglighet till och driftsformer till fördel för friluftslivet för 

att tillvarata friluftslivets offensiva intressen. Detta kan sättas i relation till att 

                                                 

 
16

 Wärneryd et al (2002) använder inte begreppet ekosystemtjänster men räknar upp ett antal 

sådana. 
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skydda befintliga områden och natur- och rekreationsvärden kallas att tillvarata de 

defensiva intressena. I Ministerrådets rapport beskrivs hur det vid denna tid fanns 

en stark tilltro till den kommunala fysiska planeringen som redskap för att säkra 

närnatur. Det påpekades dock hur viktigt det är att göra politikerna medvetna om 

de rekreativa värdena, men man säger också att vägledning och stimulering kanske 

inte är tillräckligt. För att nå rekreationsmålen är det nödvändigt med en starkare 

styrning av den kommunala sektorsplaneringen för friluftsliv. Här skiljer sig 

situationerna åt mellan de nordiska länderna och det poängterades särskilt att det i 

Danmark inte fanns någon allemansrätt. Vid denna tid var 

planeringslagstiftningen i Sverige, Finland och Island under omarbetning med 

inriktning mot en mindre detaljerad statlig styrning, mer ramlagskaraktär och 

större kommunalt ansvar. Detta låg i linje med de då nyligen antagna 

planeringslagarna i Norge och Danmark. Lagförslagen innehöll dessutom ett ökat 

medborgardeltagande. Den svenska PBL antogs 1987 (Nordiska Ministerrådet, 

1987). Idag, snart 25 år senare har den svenska planeringslagstiftningen återigen 

omarbetats och en ny PBL har helt nyligen börjat gälla, 2 maj 2011. Mer om detta 

i kap 5.  

 

Friluftslivet i kommunal planering enligt tidigare undersökningar 

I avsnittet nedan beskrivs fem tidigare undersökningar som täcker de båda 

disciplinerna kommunal fysisk planering och friluftsliv. Undersökningarna har i 

föreliggande forskning använts för att i någon mån belysa hur friluftsliv hanterats i 

kommunal fysisk planering tidigare och de har i viss mån även fungerat som 

inspiration till frågor.  

 

Nordiska Ministerrådets rapport från 1987 

Nordiska Ministerrådets projektgrupp för friluftsliv tog 1987 fram en rapport 

(Miljörapport 1987:4) om närrekreation/friluftsliv i den fysiska planeringen i 

Norden
17

. Denna rapport kan sägas vara en hybrid mellan 

kunskapssammanställning och policydokument och den innehåller 

källhänvisningar. I rapporten framhålls att det är vanligt att friytor som hålls 

oexploaterade ses som ‖förlorade för utbyggnad‖ (tabt byggejord) som det 

dessutom kostar pengar att förvalta. Detta fenomen blir starkare ju mer centralt 

marken finns. Det krävs därmed både insikt om friarealernas betydelse och en viss 

idealism att säkra friytor i den fysiska planeringen, menar man. Det konstaterades 

att vid en genomgång av medborgarnas möjlighet att idka friluftsliv i vardagen, 

visade det sig att planeringslagstiftningen i samtliga nordiska länder gav 

möjligheter att säkra medborgarnas närrekreation, men att dessa möjligheter långt 

ifrån alltid nyttjades. Friyteplanering hade vid denna tid en förhållandevis låg 

                                                 

 
17

 Rapporten är skriven på danska. 
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ställning i kommunal planering. Varför det förhöll sig så ansåg man kunna bero på 

flera orsaker;  

o En låg grad av reglering och avsaknad av normer. De nationella regleringar 

som fanns ställde få krav på kommunernas friyteplanering   

o Knappa ekonomiska resurser. Friarealer förknippades med kostnader  

o Låg politisk ambitionsnivå  

o Splittrat ansvar och förvaltning inom kommunen. Sektorsuppdelning och 

brist på helhetssyn.  

o Friarealer sågs som onyttiga i betydelsen att de var ‖förlorade‖ för 

utbyggnad.  

o Friluftsliv var ett relativt nytt politikområde som inte uppmärksammades
18

  

(Nordiska Ministerrådet, 1987:6, 70-72) 

 

I rapporten från Ministerrådet framhåller man hur sektorer som kan hänvisa till 

etablerade normer ofta har lättare att bli hörda i den komplexa fysiska planeringen. 

Det är dock på flera sätt problematiskt att använda bindande miniminormer (m²-

normer, avståndsnormer) som medel att styra den kommunala friarealplaneringen. 

Den främsta invändningen mot normerna är att de är generella och därmed 

underkänner bedömning och anpassning till de lokala förutsättningarna. 

Vägledande normer kan dock ha en viss betydelse som analysredskap, menar man 

(Nordiska Ministerrådet, 1987:55). I nuvarande PBL
19

 finns inga direkta 

angivelser om grönyteareal som ska finnas och/eller avstånd mellan bostäder och 

grönområden. Statens planverk (numera Boverket) hade däremot i utgåvan av 

‖Svensk Byggnorm, SBN - 80‖ och i ‖Bostadens Grannskap, BG75‖
20

 ställt upp 

bestämmelser gällande tillgång på friyta; 

 Tillgång till friytor, 

Bostadsbebyggelsen bör tillvarata landskapets förutsättningar för rekreationsändamål och 

inom gångavstånd från bostaden innehålla friytor i sådan omfattning att de boendes behov 

av lek och fritidsverksamheter utomhus kan tillgodoses. Disponibel friyta inom 50 meter 

från entrén uppgående till 100 kvm/100 kvm vy skall godtas. 

 

Anläggningar för lek,  

Utöver anläggningar för vilka anvisningar lämnas i SBN, bör bostadsbebyggelse inom 

gångavstånd ha tillgång till lekpark och bollplan. Ytor för lekpark om 1000 kvm inom 300 

meter gångavstånd från bostaden ska godtas.  

 

                                                 

 
18

 Sandell i Sandell & Svenning (2011) beskriver 1960- och 1970-talen i Sverige som ‖en 

högperiod för det offentliga arrangerandet av frilufts- och rekreationslandskapet‖ (2011:28) med 

hänvisning till den fysiska riksplaneringen (FRP) och riksintressen för friluftsliv, 

Naturvårdsverkets bildande, inrättandet av 25 så kallade primära rekreationsområden och att staten 

övertog 460 mil markerade leder i fjällen (2011:27). 
19

 Varken i lag (1987:10; 2010:900), förordning (2011:338) eller som föreskrifter. 
20

 Dessa normer finns också i Byggforskningsrådets rapport R 167:1984. 
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Anläggningar för motion och rekreation, 

Inom gångavstånd från bostaden bör finnas markområde för motions- och 

rekreationsaktiviteter utomhus. 500 meter gångavstånd till motions- och rekreationsområde 

skall godtas. (Nordiska Ministerrådet, 1987:41) 

 

Dessa normer har tillämpats i svensk planering mellan 1982 och 1989 (Boverkets 

hemsida, 2011-08-03) men de har ingen motsvarighet i senare eller i dagens råd, 

handböcker eller föreskrifter från Boverket.  

 

I rapporten från Nordiska Ministerrådet (1987) sätts ord på det som anses vara 

friluftslivets dilemma; 

Vi vet att det är gott; friluftsliv är av godo. Men det är svårt att förklara varför. 

[…] Behovet är svårt att både mäta och operationalisera. Det är bland annat 

därför som det har svårt att slå igenom i planering och beslutsfattande. Den 

viktigaste förutsättningen för att skapa rimliga närrekreativa förhållanden är att 

kommunerna erkänner behovet av naturkontakt och friluftsliv. (Nordiska 

Ministerrådet, 1987:14) 

 

Malin Almstedts avhandling från 1998 

Almstedt (1998) konstaterade i sin avhandling ‖En plats i planeringen: En studie 

av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet” att friluftslivet sett som en 

icke-kommersiell aktivitet har en lägre ställning gentemot andra ekonomiska 

aktiviteter i den kommunala fysiska planeringen. Detta förhållande undersöktes 

och konstaterades i fyra fallstudieområden som samtliga är klassade som 

riksintressen för det rörliga friluftslivet; Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och 

Kalixälven. Enligt Almstedt är det i sin kommersiella roll som naturturism som 

friluftslivet får ställning i den kommunala fysiska planeringen. Svagheten hos det 

icke-kommersiella friluftslivsintresset anses bland annat ligga i att kommunerna 

omtolkade begreppet riksintresse för att bättre passa lokala ekonomiska intressen 

och för att behålla framtida handlingsfrihet i markanvändningsfrågor. Även 

planeringslagstiftningens ramlagskaraktär och [dåvarande] miljölagstiftningens 

brister ansågs bidra till kommunernas tämligen fria tolkningsmöjligheter 

(Almstedt, 1998).  

 

Naturvårdsverkets ”basmätning” från 2007 

Naturvårdsverket (2007) utförde en så kallad basmätning av hur Sveriges 

kommuner under 2005 arbetade med friluftsliv, tätortsnära natur, strandskydd och 

fysisk planering. Telefonintervjuer utfördes med ansvarig handläggare för 

friluftsliv och/eller naturvård respektive ansvarig handläggare för översiktlig 

planering. Svarsfrekvensen var cirka 70 %. Basmätningen var tänkt att ligga till 

grund för fortlöpande utvärdering av hur satsningar och prioriteringar på nationell 

nivå speglas på det lokala planet, menar Naturvårdsverket (2007). Som resultat av 

enkäten kunde konstateras att det uttalades hård kritik mot den dåvarande 
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strandskyddslagstiftningen och Naturvårdsverkets hantering av frågan som 

respondenterna tolkade som bristande förståelse för lokala och regionala villkor. 

Det var främst bristande flexibilitet som påpekades
21

. Cirka 60 % av de ansvariga 

för friluftsliv och naturvård menade att den tätortsnära naturen prioriteras i hög 

grad jämfört med andra användningsområden i kommunen medan 27 % menade 

att den gör det i någon grad och 10 % i liten grad. Endast 1 % svarade att den inte 

prioriteras alls. I Stockholmsområdet ansåg man i någon mån att tätortsnära natur 

ges en högre prioritet än i övriga Svealand. Kommuner med mindre än 20 000 

invånare har i lägre grad än större kommuner särskilt avsatta pengar för friluftsliv i 

sin driftsbudget och i kommuner med mindre än 20 000 invånare medverkar i 

lägre grad ansvariga för friluftsliv/naturvård i planprocesser än vad de gör i större 

kommuner. Naturvårdsverket gjorde tolkningen att resultatet av enkäten pekade på 

en relativt god prioritering av frågor kring friluftsliv, tätortsnära natur, fysisk 

planering och strandskydd i kommunernas arbete. En övergripande slutsats som 

Naturvårdsverket gjorde är att engagemanget på kommunal nivå kring friluftsliv 

och naturvård var relativt stort. Men Naturvårdsverket konstaterade också att 

någon i formell mening godkänd nivå för resultaten var omöjlig att fastställa och 

man påpekade att de flesta av resultaten blir intressanta först när en andra 

utvärdering kan göras, vilket planerades ske inom fem år (Naturvårdsverket, 

2007). I skrivande stund, våren 2012, har denna basmätning ännu inte gjorts om.   

 

Naturvårdsverkets undersökning baserades i hög grad på den intervjuade 

tjänstemannens åsikter och kännedom om förhållanden i respektive kommun. 

Frågorna var i flera fall tämligen oprecisa. Som exempel på detta kan nämnas 

fråga 3 som riktade sig till ansvarig handläggare för översiktsplanering: Finns det 

områden för friluftsliv och rekreation särskilt utpekade i översiktsplan och/eller 

fördjupad översiktsplan?  96 % av de svarande handläggarna angav att det fanns 

områden för friluftsliv och rekreation särskilt utpekade i översiktsplan medan 2 % 

uppger att det inte fanns och 2 % vet ej. Utifrån svaren på denna fråga drog 

Naturvårdsverket slutsatsen att friluftslivets ställning i Sveriges kommuner föreföll 

vara god. Denna avhandling kommer dock att diskutera varför ett friluftsområde 

som pekats ut i översiktsplan inte är en tillräcklig indikation på friluftslivets 

ställning i kommunal planering.  

 

Naturvårdsverkets ranking av ”Sveriges Friluftskommun” från 2010 och 2011 

Naturvårdsverket utsåg 2010 och 2011 Sveriges Friluftskommun 

(Naturvårdsverket, 2010; 2011a). Samtliga Sveriges kommuner undersöktes via en 

webenkät. Undersökningen innebar poängsättning inom tre områden, kommunens 

planer för friluftsliv, kommunens information och samarbeten kring friluftsliv 

                                                 

 
21

 Lagstiftningen för strandskydd ändrades 2009/2010 bland annat i syfte att förbättra flexibiliteten 

i och med att olika delar av landet anses ha skilda förutsättningar för strandskyddsdispenser. 

Strandskyddet diskuteras mer utförligt längre fram i avhandlingen. 



30 

 

respektive kommunens aktiviteter inom friluftsliv.  Därutöver fanns en öppen fråga 

med möjlighet att fritt berätta hur kommunen arbetar med friluftslivsfrågor. År 

2010 fick Sundsvalls kommun högst poäng, tätt följd av Kristianstad och 

Örnsköldsvik. År 2011 togs de motsvarande tre första placeringarna av 

Örnsköldsvik, Östhammar och Sundsvall. I Naturvårdsverkets rapporter om 

undersökningarna (2010, 2011a) redovisas även resultaten per fråga. År 2011 

angav drygt hälften av kommunerna att de har en eller flera tjänstemän eller en 

nämnd som ansvarar för verksamheten inom friluftsliv. Drygt 30 % anger att 

ansvaret är fördelat på flera nämnder. Drygt 40 % av kommunerna har dock ingen 

ansvarig tjänsteman för friluftsliv och 12 % har ingen ansvarig nämnd. 13 % har 

en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy medan 10 % har ett 

pågående arbete med dessa dokument. Att 40 % av kommunerna saknar 

tjänsteman som är ansvarig för friluftslivsfrågor är en hög siffra. I den 

webbaserade enkät som föreliggande forskningsprojekt i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting tog fram och skickade ut till kommunerna under 2008 

blev resultatet på en motsvarande fråga cirka 8 %.  Det finns dock skillnader i 

ordval i frågeställningarna mellan de båda enkäterna vilket möjligen kan förklara 

den stora skillnaden i resultat. Skillnaden i resultat diskuteras ytterligare i samband 

med resultatredovisning längre fram i avhandlingen.  

 

Sveriges Kommuners och Landstings rapport från 2008 

Friluftslivsfrågornas hemvist i den kommunala organisationen, exempelvis vilken 

förvaltning det tillhör, kan ses som en indikator på friluftslivets ställning. Det är 

dock inte helt lätt att nyttja tidigare undersökningar som referens, eftersom 

friluftslivsansvaret kan vara inbakat i fritidsansvaret, men behöver inte heller vara 

det. Sveriges kommuner och landsting, SKL, skrev i en rapport från 2008 

‖Organisationen av kultur respektive fritid i Sveriges kommuner 2007‖ att det i 

särklass vanligaste sättet att organisera kultur- och fritidsfrågor i Sveriges 

kommuner är i en sammanslagen kultur- och fritidsnämnd, vilket ca 40 % av 

kommunerna har. Man konstaterar att kommunens befolkningsstorlek avgör hur 

kommunerna väljer att organisera kultur- och fritidsfrågorna. Med få undantag 

samlar mindre kommuner, ofta glesbygd/landsbygdskommuner, sin 

nämndorganisation i större verksamhetsblock. Större kommuner och storstäder har 

å andra sidan oftast separata nämnder alternativt sammanslagna kultur- och 

fritidsnämnder. SKL konstaterar vidare att under de senaste fyra mandatperioderna 

har kultur- och fritidsfrågornas självständighet/isolering från andra politikområden 

successivt minskat. Andelen separata kultur- respektive fritidsnämnder har 

minskat. I samma utsträckning har nämnder med brett ansvarsområde där även 

utbildning ingår ökat liksom kommunstyrelsen som ansvarig nämnd för dessa 

frågor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  

 

Resultaten från de undersökningar som redovisats ovan visar alltså på en varierad 

bild av friluftslivets ställning som intresse i kommunernas fysiska planering.  
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Undersökningarnas spridning över tid antyder en tendens att de äldsta 

undersökningarna från 1980-tal och tidigt 1990-tal ger en mer negativ bild av 

friluftslivets ställning, medan de senare undersökningarna ger en mer positiv bild. 

Undersökningarna är dock så pass få, observationerna är inte särkilt många och de 

undersöker olika saker så man kanske ska vara försiktig med att dra några 

långtgående slutsatser. En intressant fråga är ändå om friluftslivet ställning faktiskt 

har höjts under senare tid eller om dess lägre grad av självständighet i den 

kommunala organisationen visar på motsatsen. En mer nyanserad diskussion om 

detta förs längre fram i avhandlingen.  

 

2.2 Definitioner av begrepp  

Begrepp som planering, friluftsliv, närrekreation, naturturism, turism, natur med 

flera används i en mängd olika sammanhang ofta utan att särskilt definieras. Det är 

inte heller ovanligt att samma företeelse definieras olika vilket blir tydligt i flera 

av de myndighetsdokument som studerats i denna avhandling. Definitioner kan 

och bör variera beroende på vad man vill åstadkomma , det vill säga perspektivet 

avgör behovet av definition och precision. Definitioner kan i formell mening vara 

viktiga samtidigt som de riskerar att bli statiska och exkluderande. I detta avsnitt 

förs därför ett resonemang om olika förekommande definitioner av relevanta 

begrepp, risker med definitioner samt hur begrepp definieras och används i denna 

avhandling. En mer utförlig diskussion om definitioners betydelse för friluftslivets 

ställning förs i kapitel 8 Diskussion och slutsatser. 

 

Planering och fysisk planering 

Betydelsen av begreppet planering är inte helt lätt att vare sig beskriva eller 

avgränsa. Det finns flera olika former av planering, exempelvis den planering som 

företag och organisationer gör för sin dagliga verksamhet, ekonomisk planering 

eller planering av hur förvaltningen av ett naturområde ska gå till. Jämfört med 

dessa former av planering har fysisk planering fokus på hur mark och vatten bäst 

bör användas och det är kommunens rättighet, och skyldighet, att upprätta och ta 

beslut om fysiska planer. Den kommunala fysiska planeringen är den del av 

samhällsplaneringen som har tonvikten lagd på det fysiska rummet och 

användningen av mark och vattenområden. Det främsta lagstödet för 

kommunernas fysiska planering är PBL och MB. Enligt Nyström (2003:134) 

handlar fysisk planering om exploatering eller skydd och bevarande av mark och 

vatten. Nationalencyklopedin beskriver fysisk planering som;  

 […] en verksamhet som syftar till att förutbestämma samhällets framtida 

handlande genom att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum. 

Verksamheten leder i regel till olika typer av planer, främst översikts- och 

detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Fysisk planering kan också syfta till 

handlingsprogram som samordnar tekniska och politiska beslut avseende 

användningen av mark och vatten. (Gösta Blücher för Nationalencyklopedin). 
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Det finns dock ett stort antal olika synsätt på vad fysisk planering är och bör vara 

och dessa synsätt har även varierat över tid. Enligt Faludi (1973) var den rådande 

synen vid denna tid att planering skulle syfta till att främja samhällets tillväxt. I 

flera planeringsteoretiska texter konstateras att det är säkerställandet av ett allmänt 

intresse som sägs vara det som i stor utsträckning rättfärdigar stadsplanering och 

statliga åtgärder inom mark- och egendomsplanering och förvaltning (Johansson & 

Khakee, 2008; Moroni, 2006; Klosterman, 2003; Campbell & Marshall, 2002). 

Det finns, enligt Faludi (1973), en drivkraft som motiverar planering i den 

mänskliga strävan att skapa beredskap för förändringar och händelser i framtiden 

och att undvika framtida problem (1973:1). Faludi poängterar även att några 

kritiker mot planering, exempelvis Hayek (1962) och Popper (1961), baserar sin 

kritik på den karikatyr av planering (1973:293) som utgörs av vissa totalitära 

regimer som utvecklades i 1900-talets Europa och på mardrömsbeskrivningar av 

samhället som 1984 eller Brave New World
22

. På senare tid ses samhällsplanering 

och fysisk planering även som viktiga verktyg för hållbar utveckling (Strömgren, 

2007). Det kan också, med stöd i PBL, sägas vara en karaktäristisk uppgift för den 

kommunala fysiska planeringen att avväga olika markanvändningsintressen mot 

varandra samt att reglera avgränsning och gestaltning av allmänna platser. Den 

kommunala fysiska planeringen har alltså en del specifika egenskaper som skiljer 

den från annan planering. Utifrån resonemanget ovan skulle en definition av 

kommunal fysisk planering kunna formuleras enligt följande: ‖En lagreglerad 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i frågor som gäller 

användningen av mark och vatten samt avgränsning och gestaltning av det 

offentliga fysiska rummet, i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle”. 

Denna definition är till följd av sin komplexitet svår att hålla i minnet och därmed 

inte särskilt användbar. En mer användbar definition är att kommunal fysisk 

planering är den typ av planering av mark- och vattenanvändningen som sker i 

kommunerna och som främst regleras av PBL och MB.  Det är alltså 

lagregleringen av den fysiska planeringen som utgör en viktig distinktion mot 

annan planering. En kortare beskrivning av den kommunala fysiska planeringens 

mest utmärkande drag ges i avsnitt 2.3 och den varierade synen på vad planering 

är och bör vara diskuteras ytterligare i kapitel 3 om teoretiska utgångspunkter.  

 

Friluftsliv, rekreation och idrott 

Redan 1889 förekom ordet friluftsliv i svenska språket och i en ordbok från 1926 

definieras friluftsliv som en aktivitet vilken är obunden och innebär ett friskt och 

härdande liv samt en form av jägaräventyr (Almstedt, 1998:15). En annan 

definition av friluftsliv som användes i Fritidsutredningens betänkande från 1962 

                                                 

 
22

 ‖1984‖ och ‖The Brave New World‖ – Framtidsromaner skrivna av George Orwell (1949) 

respektive Aldous Huxley (1932) som beskriver en skrämmande framtid där planering och styrning 

av samhället är dominerande inslag. 
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(SOU 1962:47) var så pass omfattande att även nöjesåkning med bil och 

sportbetonade aktiviteter rymdes i den (Almstedt, 1998:52; Emmelin, 1990:138) 

Även om varken bilåkande eller tävlingsmässigt bedrivna sporter inryms i dagens 

definitioner så är de fortfarande tämligen omfattande. En nutida definition av 

friluftsliv är; ‖Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling‖. Denna definition av 

friluftsliv är en direkt översättning av den definition man har i Norge med ett 

tillägg av "utan krav på prestation eller tävling" (Berg, 2000). Denna definition 

har använts i Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (DS 1999:78) 

samt i regeringens skrivelse ‖En samlad naturvårdspolitik‖ (2001/02:173). På 

Naturvårdsverkets hemsida finns numera också följande definition av friluftsliv 

som definierats av Friluftsrådet; "vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet 

för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling‖ (Naturvårdsverkets 

hemsida, 2008-06-24). Emmelin (1997) framhåller även fritidsaspekten i sin 

tolkning av den norska definitionen ‖vistelse och fysisk aktivitet utomhus under 

fritid för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse‖ (Emmelin, 1997:2). I 

Emmelin et al (2010) pekas dock på friluftslivets viktiga roll som pedagogiskt 

element i skola och förskola och att friluftslivet även är en viktig professionell 

verksamhet varför kopplingen till fritiden anses vara en alltför stark avgränsning 

av begreppet.  

 

I Nordiska Ministerrådet (1987) definierades friluftsliv som uteliv i naturmiljö. 

Den engelska översättningen av friluftsliv som ‖outdoor recreation‖ för tankarna 

till att aktiviteterna ska ske utomhus för att räknas som friluftsliv. I en encyklopedi 

om fritid och friluftsliv uttrycks ‖outdoor recreation‖ och dess bredd som nutida 

samhällsfenomen som;  

Indeed, outdoor recreation will undoubtedly retain a combination of the educational, 

cultural, spiritual, psychological, sociological, and physiological. However, outdoor 

recreation is now a highly commodified and an expanding ―big business‖ 

phenomenon. (Jenkins & Pigram, 2003 ur Sandell 2004a:47) 

 

Sandell (2004a:47) påpekar dock i en fotnot att friluftsliv inte på något självklart 

sätt kan översättas till engelskans ‖outdoor recreation‖ men att det nog är det mest 

användbara begreppet.  

 

Rekreationsbegreppet används ibland synonymt med friluftsliv, men det kan också 

omfatta andra aktiviteter som inte nödvändigtvis sker utomhus, exempelvis, 

musik, dans eller läsning. I Nationalencyklopedin beskrivs rekreation som, 

återhämtande av krafter (genom vistelse i avkopplande miljö); (utvidgat) 

avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av krafter. Närrekreation 

definieras i Nordiska Ministerrådets rapport (1987) som friluftsliv som sker nära 

bostaden (gång eller cykelavstånd), och som inte kräver övernattning. De 

närrekreativa arealerna är således både arealer innanför tätortsgränsen (parker, 
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kolonilotter m.m.) och det tätortsnära öppna landskapet. Närrekreation och 

vardagsrekreation används ofta synonymt (Nordiska Ministerådet, 1987:4).  

 

En utförlig diskussion om kontaktytan mellan friluftsliv och idrott förs i Sandell, 

Arnegård & Backman (2011). Till de viktigaste distinktionerna räknas 

tävlingsmomentet, organisationen med idrottsledare, domare, aktiva och regelverk. 

Flera av dessa kan sägas stå i direkt kontrast till friluftslivets kännetecken, men det 

konstateras också att till exempel multisport i varierande grad kan hänföras till 

både idrott och friluftsliv (Sandell, Arnegård & Backman, 2011).  

 

Natur, turism och naturturism 

Naturbegreppet har enligt Sandell (2004b) starkt skilda betydelser i samhällen 

som ligger långt ifrån varandra geografiskt, kulturellt eller i tiden, men att vissa 

gemensamma utgångspunkter ändå kan ses. Sandell vill lyfta fram ett brett 

naturbegrepp som anknyter till det som människan inte medvetet kan kontrollera. 

‖Naturen‖ blir då, i Sandells tolkning, exempelvis element och processer som 

tyngdlag, stjärnors rörelser, mögel i brödburken eller vårbäckens plaskande. Ett 

brett naturbegrepp tillåter att det i förhållandet till ett visst fysiskt landskap finns 

en mängd olika mentala landskap som kan kopplas till varje individ eller grupp av 

individer. De olika mentala landskapen kan även innehålla olika uppfattningar om 

vad som är exempelvis njutbart, intressant, viktigt eller hotande i ett visst 

landskap, menar Sandell (2004b:4). Sandell (2003) framhåller att det i vissa 

miljöer, exempelvis inomhus i en stad, kan krävas stor känslighet och träning för 

att känna naturens närvaro, men att den finns även där i magens kurrande, flugans 

surrande, mjölkens surnande, regn eller i molnens flykt över himlen. I andra 

miljöer, exempelvis i fjällen eller i skärgården är det betydligt lättare att känna 

naturen, menar han. Sandell anser att det är viktigt att inte ha bråttom i umgänget 

med naturen, att inte vara för många och att inte vara alltför upptagen av diverse 

aktiviteter, motorer, telefoner etc. Ett flertal trender inom friluftsliv och 

naturturism, som beskrivs mer nedan, tyder dock på just en sådan utveckling mot 

en ökad grad av globalisering, sportifiering, äventyrisering, dekontextualisering, 

kommersialisering, motorisering (Fredman & Tyrväinen, 2010; Hall, Müller & 

Saarinen, 2009; Sandell, 2009; Kaltenborn et al, 2001) och glamourisering
23

. 

Sandell uttrycker också en oro för ökad naturdistans och naturanalfabetism till 

följd av ökande urbanisering som i allt högre grad avskiljer människor från 

vardaglig naturkontakt (Sandell, 2009:163).  

 

För begreppet turism finns FN:s definition: ‖Turism omfattar människors 

aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

                                                 

 
23

 En trend där exempelvis tältning kan ske i stora safaritält med riktiga sängar med lyxiga lakan 

och kristallkronor i taket. Företeelsen kan även gå under benämningen ‖glamourous camping‖ eller 

‖Glam-ping‖. 
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kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften‖ (NUTEKS hemsida, 

2008-06-24).  

 

Naturturism är den typ av turism där naturupplevelser sätts i centrum och där 

besök i naturen utgör bas för olika verksamheter. Fredman et al (2009) har valt vad 

de kallar en minimalistisk definition av begreppet naturturism enligt följande: 

Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför 

sin vanliga omgivning. (Fredman et al, 2009:24) 

 

Fredman et al motiverar denna minimalistiska definition med att en definition som 

baseras på några få nyckelbegrepp ger de bästa förutsättningarna för metodologisk 

konsistens och jämförbarhet både med andra näringar och över tiden. Ett antal 

preciseringar för begreppen ‖aktivitet‖, ‖naturområden‖ och ‖vanliga 

omgivningen‖ blir dock avgörande för den avgränsning av naturturismen som 

Fredman et al gör (2009).  

 

Det kan konstateras att i den lagstiftning som omnämner allemansrätten
24

 är 

naturbegreppet odefinierat, vilket kan uppfattas som nackdel eller fördel beroende 

på perspektiv. En under hösten 2011 pågående utredning om allemansrätten och 

allemansrätten i relation till fysisk planering diskuteras ytterligare i kapitel 5.   

 

Grönyta, grönområde, friyta  

I SCB (2009) definieras grönyta som gröna ytor som är obebyggda och ligger 

utanför andra byggnaders influensområde på 50 meter. Hit räknas allt grönt inom 

tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- och 

gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna ytor (impediment), villaträdgårdar, 

gröna ytor mellan flerbostadshus, industribyggnader och även gröna stråk mellan 

vägar (SCB, 2009).  

 

I SCB (2009) anges att som grönområde räknas större grönytor som är allmänt 

tillgängliga och belägna så att de troligen är intressanta som frilufts- eller 

strövområden för de tätortsboende. Till grönområden räknas grönytor som är 

obebyggda och ligger utanför andra byggnaders influensområde på 50 meter samt 

har en areal om minst 1 hektar. Betesmark kan räknas till grönområde men inte 

åkermark.  

 

I Naturvårdsverket (2009) menar man dock att grönytor, grönstruktur etc. är 

begrepp som ofta används i rapporter och analyser av tätorter men att dessa 

begrepp är mycket varierande i betydelsen och bör i sitt sammanhang förklaras 

noggrant. Grönytor kan alltså omfatta i stort sett alla ytor i en tätort som inte är 

                                                 

 
24

 Grundlagen och MB. 



36 

 

hårdgjorda
25

. I vissa fall kan även ruderata marker som grustag, hamnar eller 

soptippar omnämnas som grönytor om där förekommer växter eller andra 

organismer som har betydelse för den biologiska mångfalden eller för friluftslivet. 

Även tak på byggnader kan utgöra grönytor om det finns växter på dem som 

binder vatten och minskar avrinningen (Naturvårdsverket, 2009:12-13). Formella 

grönytor är de som staden/kommunen äger och sköter medan faktiska grönytor 

omfattar alla ytor som inte är hårdgjorda eller bebyggda exempelvis trädgårdar. 

Det finns även begrepp med bredare betydelse som kan inbegripa naturområden. 

Friareal/friyta är enligt Nordiska Ministerrådets rapport (1987) obebyggda ytor, 

både etablerade naturområden exempelvis parker och ‖övriga obebyggda arealer‖.  

 

Tätort, tätortsnära natur, tätortsnära friluftsliv 

Tätort är enligt SCBs definition en hussamling med minst 200 invånare, om 

avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. Definitionen används i 

Naturvårdsverket (2009) för att avgränsa tätorten från angränsande landskap. 

Gränsen kallas tätortsgräns och miljön som angränsar till tätortsgränsen men som 

finns utanför den benämns tätortsnära natur. Definitionen av hur långt ut från 

tätortsgränsen som den tätortsnära naturen sträcker sig varierar i olika studier och i 

olika rapporter. I Naturvårdsverkets studie (2009) begränsas den tätortsnära 

naturen till en kilometer från tätortsgränsen medan SCB (2009, 2010) använder sig 

av ett omland om tre kilometer från tätortsgränsen.  

 

Ett exempel som visar på problematiken med sammansatta begrepp, där flera 

definitioner förs samman, är Boman (2009) som beskriver vardagligt tätortsnära 

friluftsliv enligt följande:  

Utövas av en person boende på en ort med sammanhängande bebyggelse med 

högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare, och inbegriper en maximalt 

24 timmar lång vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet inom 6 mils 

radie från bostaden, för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 

tävling. (Boman, 2009:12) 

 

Denna avgränsning innefattar Friluftsrådets definition av friluftsliv och såväl 

SCBs som Glesbygdsverkets definition av tätort. Tidsgränsen på 24 timmar 

återspeglar World Tourism Organizations minimigräns för ett turistbesök och 

radien 6 mil motsvarar Glesbygdsverkets gränsdragning mellan tätortsnära 

landsbygd och glesbygd (45 minuters bilresa från tätorten), vilket blir 6 mil med 

en hastighet av 80 km/h, vilket är medelhastigheten på svenska vägar enligt 

Vägverket (Boman, 2009). 

 

                                                 

 
25

 I SCB (2009) definieras hårdgjord yta enligt följande: Hit räknas byggnaders tak, 

parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt, allt inom tätort 

som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta. 
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Att definiera eller inte definiera 

Det finns alltså en mängd parallellt existerande definitioner till flera av de begrepp 

som används i denna avhandling. Detta kan upplevas som ett försvårande faktum 

men det finns också situationer där ett vagt begrepp inte nödvändigtvis är av ondo, 

exempelvis i policydokument som förväntas nå en bredare krets. I Emmelin et al 

(2010) framhålls att det för vissa situationer är viktigt att betrakta friluftsliv i en 

mycket bred bemärkelse. Särskilt gäller detta i diskussionen om framtidens 

friluftsliv och friluftsplanering som kan finnas i utkanten av det definierade 

begreppet men även vid studier av friluftslivsbegreppets innehåll över tiden. Snäva 

definitioner riskerar även att utdefiniera andra gruppers friluftsperspektiv än de 

som gäller för de åldersmässiga och sociala samhällsgrupper som forskarna själva 

tillhör, menar Emmelin et al (2010:42).  

 

I Sandell (2003) diskuteras tre olika dimensioner av friluftslivsbegreppet; 1) som 

personligt och pedagogiskt förhållningssätt; 2) som politikområde och idédebatt; 

och 3) som samhällsfenomen och studieobjekt. Sandell jämför de tre 

dimensionerna med ‖en trebent pall som står stadigt‖ och menar därmed att det 

ibland kan vara en fördel att skilja friluftsbegreppet åt för olika roller, exempelvis i 

planeringen, i förvaltningen och i pedagogiken. Sandell uttrycker också att det är 

mer fruktsamt att diskutera för- och nackdelar utifrån de olika dimensionernas 

behov, i stället för att hamna i definitionsdiskussioner om ‖vad friluftsliv 

egentligen är‖ eller vad som kan rymmas inom ‖bra‖ respektive ‖dåligt‖ friluftsliv 

(Sandell, 2003). 

 

Friluftsliv och naturturism har ofta likartade markbehov, drivkrafter och 

förutsättningar men det finns också viktiga skillnader som inte sällan ger upphov 

till motsättningar (Emmelin et al, 2005:27). Beroende på vad som ska studeras blir 

dessa skillnader mer eller mindre viktiga. Om det är effekter av besökare i ett visst 

naturområde man vill undersöka är det kanske mindre viktigt att skilja mellan 

lokala friluftsutövare och naturturister som rest dit. Men om man vill kunna 

diskutera regional utveckling, näringslivspolitiska aspekter eller klimatpåverkan ur 

ett större systemperspektiv kan skillnaden mellan lokalt friluftslivsutövande och 

turism vara viktig i betydligt högre grad. Enligt Sandell (2001) är en av de 

viktigaste skillnaderna om aktiviteterna utförs på kommersiella eller icke 

kommersiella grunder, men det kan var svårt att definiera gränserna för dessa då 

varje friluftsaktivitet kan sägas vara kommersiell i varierande grad; från inköpet av 

stormkök till charterresan till Borneos regnskogar. Normala inköp, såsom skor och 

kläder, ska dock inte räknas. Ytterligare en viktig variabel kan sägas vara om 

friluftslivet är organiserat eller oorganiserat (Fredman et al, 2009: Lundmark, 

2009; Sandell, 2001:27).  
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Hur begreppen används i denna avhandling 

Som vi sett i beskrivningen ovan finns ett flertal förekommande definitioner som 

används både i myndighetstexter och inom forskning och som är av relevans för 

resonemanget i denna avhandling. Det kan konstateras att begrepp som planering, 

friluftsliv, natur, grönyta etc. ofta används utan att särskilt definieras eller att 

definitioner överlappar varandra. Det finns därmed anledning att i vart och ett av 

dessa tillfällen ställa sig frågan vad begreppen egentligen står för.  

 

Begreppet planering har i denna avhandling en tämligen specifik avgränsning som 

även beskrivits i inledningen; det vill säga den fysiska planering som sker i 

kommuner och som regleras juridiskt i första hand av PBL och MB. Däremot ges 

begreppet friluftsliv en mycket bred definition där motiven för såväl fysisk 

aktivitet som rekreation, naturmöte och pedagogik kan ingå. Vagheten i 

friluftslivsbegreppet ingår som ett element i avhandlingens diskussion och 

begreppets innehåll har undersökts hos allmänheten och hos planeringstjänstemän. 

Det har också legat i denna undersöknings intresse att undersöka planerarnas 

föreställning om vilket friluftsliv som kommunerna ska planera för, vilket satts i 

relation till det friluftsliv som kommunerna förväntas planera för utifrån 

allmänhetens och nationella myndigheters perspektiv.  

 

Även begreppet natur har i denna avhandling en mycket bred betydelse då även 

detta i viss mån har varit föremål för undersökning. I avhandlingen förs dels 

diskussionen om naturområden som är formellt säkerställda genom skydd i MB, 

exempelvis naturreservat och strandskyddsområden, men också om de många 

bostadsnära och tätortsnära naturområden som saknar formellt juridiskt skydd. 

Dessa områden är i hög grad viktiga att uppmärksamma i planeringen just för att 

de saknar formellt skydd. På flera ställen i avhandlingen använder jag begreppet 

rekreationsnatur. Det är något kortare och behändigare än det annars kanske mer 

korrekta friluftslivsnatur.  Det jag avser är den natur som olika aktörer tillskriver 

värde för friluftsliv. Vilka värden som avses undersöks och diskuteras i 

avhandlingen och det har konstaterats att tystnad, eller i vart fall avsaknad av 

buller från trafik och andra verksamheter, är en mycket viktig aspekt för 

friluftslivsutövare. Jag använder även begreppet vardagsrekreation. Det ska då 

tolkas som den typ av friluftslivsaktiviteter som sker i vardagen. Som diskuterats 

ovan kan friluftsliv och rekreation vara likartade företeelser, men behöver inte 

heller vara det. Rekreation kan vara exempelvis dans, musik, läsning eller 

tivolibesök, vilket inte avses i denna avhandling.  

 

För att undvika alltför många och långa återupprepningar använder jag på flera 

ställen i avhandlingen begreppet friluftsliv för att täcka in både naturturism 

(kommersiellt friluftsliv/näringspolitik) och icke-kommersiellt välfärdspolitiskt 

friluftsliv. Det finns dock, såsom diskuteras ovan, skillnader mellan dessa begrepp 

som ibland är viktiga. I de fall där en distinktion mellan begreppen är viktig för 
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diskussionen skrivs begreppen ut var för sig utifrån de definitioner de tillskrivits 

enligt ovan.  

 

2.3 Kommunal fysisk planering  

Detta avsnitt är ämnat att presentera de utmärkande dragen för kommunal fysisk 

planering som är viktiga för den fortsatta diskussionen. Beskrivningen är här grovt 

förenklad för att ge en grundläggande förståelse för de läsare som inte redan är väl 

insatta i kommunal fysisk planering. I praktisk planering finns en helt annan 

nyansering av valmöjligheter, tolkningar och beslut. En djupare analys och 

problematisering av begrepp relevanta för planering för friluftsliv sker inte här 

utan i kapitel 5. Eftersom tonvikten ligger på kommunernas planering ingår inte 

den regionala planering som sker i Stockholms- respektive Göteborgsregionerna i 

denna beskrivning. Den fysiska riksplaneringen, FRP berörs dock kort som 

historisk bakgrund för riksintressena. 

 

Kommunal fysisk planering - utmärkande drag och kort historik 

Tonvikt på det fysiska rummet 

Den kommunala fysiska planeringen är den del av samhällsplaneringen som har 

tonvikten lagd på det fysiska rummet. Det går i stora drag ut på att lokalisera olika 

verksamheter så att de ur en mängd tänkbara synvinklar ska vara så väl anpassade 

som möjligt, både i förhållande till omgivande naturmiljö, geologiska och 

klimatmässiga förutsättningar men också till andra verksamheter och till framtida 

behov. I de kommunala fysiska planerna anger kommunen sin syn på hur mark 

och vatten bäst bör användas och tanken är att planerna ska säkerställa en 

långsiktigt god hushållning med mark- och vattenresurserna.  

 

Avvägning mellan intressen 

Flera samhällsintressen konkurrerar ofta om samma markområde. Inom ramen för 

den fysiska planeringen identifieras olika intressen som sedan vägs mot varandra. I 

praktiken betyder det ofta att ett intresse får företräde till området medan andra 

intressen måste lokaliseras någon annanstans. Om olika intressen inte stör 

varandra så kan de samsas. Enligt PBL ska både allmänna och enskilda intressen 

beaktas i planeringen. Förarbeten till nya PBL (SFS 2010:900) anger att PBL är en 

avvägningslag och att själva kärnan i lagen (både gamla och nya) är att avvägning 

mellan motstående intressen görs i varje kommun med hänsyn till de för varje fall 

unika förutsättningarna (Regeringen 2009b:159). Ibland beskrivs PBL även som 

en processlag, medan MB beskrivs som en ramlag. 

 

Planinstitut på kommunal nivå 

På kommunal nivå finns flera planformer med olika geografisk täckning, 

detaljeringsgrad och juridisk innebörd; översiktlig planering samt 

detaljplanering/områdesbestämmelser. Till den fysiska planeringen kan också 
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räknas bygglovsprocessen där planernas tänkta framtidsbild möter medborgarnas 

önskningar om byggnation. Ibland ligger planarbetet före en tänkt 

samhällsutveckling men det kan lika gärna vara tvärt om. Fritidsbebyggelse som 

förändras till permanentbebyggelse är aktuella exempel där detaljplanläggning i 

efterhand kan anses nödvändig för att kommunen ska kunna kontrollera 

förhållanden med exempelvis infrastruktur såsom bättre, bredare vägar som klarar 

ökad trafik och kollektivtrafik, dagislokaler eller vatten- och avlopp.  

 

Styr genom restriktioner 

Den fysiska planeringen kan inte styra så att en viss verksamhet kommer till stånd, 

men den kan ge grundläggande förutsättningar för att en viss verksamhet, 

exempelvis friluftsliv, ska kunna utföras genom att i planerna ange denna 

verksamhet som tillåten och därmed blir många andra verksamheter otillåtna. Som 

ett exempel kan nämnas att ett område som märks med planbestämmelsen 

NATUR i en detaljplan inte kan exploateras för bebyggelse utan att planen först 

ändras
26

. Emmelin et al (2010) kallar detta för att planeringen styr genom 

restriktioner.  

 

Både dokument och process 

Kommunal fysisk planering består av både plandokument och 

framtagandeprocess. Den av PBL styrda planeringsprocessen består av; eventuellt 

program - samrådsskede – utställnings-/granskningsskede - antagande och laga-

kraft-vinnande. Detaljer för denna process regleras av PBL. 

Planeringsdokumenten består av både text och kartor. Om planförslagets 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
27

 ska en 

miljökonsekvensbedömning, MKB upprättas. Som det kommer att diskuteras 

längre fram i avhandlingen kan en MKB, men den måste inte, redovisa 

konsekvenser för friluftslivet.  

  

En lagreglerad företeelse 

Det finns som tidigare nämnts flera olika typer av planering. Kommunal fysisk 

planering är en del av samhällsplaneringen/samhällsbyggnaden och kan avgränsas 

gentemot annan typ av planering genom att det är en lagstyrd företeelse. I främsta 

hand är det PBL och MB som styr förutsättningar, process och utfall för den 

kommunala fysiska planeringen. Det ‖kommunala planmonopolet‖ medför att det 

endast är kommunerna som har rättighet, men också skyldighet, att planlägga 

mark- och vatten enligt PBL.  

 

 

 

                                                 

 
26

 Exploatering kan dock ske om åtgärden kan anses vara en mindre avvikelse från planens syfte. 
27

 Utifrån vad som uttrycks i MB 6 kap 11 §.  
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Översiktlig planering 

Den översiktliga planeringen är den mest övergripande planformen. Den ska täcka 

hela kommunens yta och på ett övergripande sätt ange kommunens syn på 

pågående markanvändning och tänkta förändringar i användningen av mark och 

vatten. Översiktlig planering är inte juridiskt bindande
28

 men den ska kunna ligga 

till grund för efterföljande mer detaljerad planering och lovgivning. Den 

översiktliga planeringen består av både plandokument och framtagandeprocess 

och varje kommun ska enligt PBL ha en kommuntäckande aktuell
29

 översiktsplan. 

 

Långsiktiga och övergripande frågeställningar ska behandlas så att det ger 

vägledning men ändå tillräcklig handlingsfrihet för efterföljande planering och 

bygglov i en föränderlig och svårförutsägbar värld. Mer generellt kan uttryckas att 

den översiktliga planeringen ska ange vad som ska tas hänsyn till i efterföljande 

planering och i viss mån även var men inte exakt hur det ska gå till. De 

geografiska avgränsningar som ändå måste göras bör vara ritade med mycket grov 

penna för att sedan anpassas och ytterligare preciseras i efterföljande planering och 

lovgivning. I viss prövning enligt miljöbalken, exempelvis gällande 

strandskyddsdispenser i så kallade LIS- områden
30

 och etablering av vindkraft kan 

översiktsplanens intentioner vara avgörande för domstolens beslut. Ett annat 

argument för att ta fram en användbar översiktlig plan är bland annat att underlätta 

för och snabba upp efterföljande planering och bygglovsskede, då det inte är 

ovanligt att en entreprenör väntar på snabba beslut. Föreliggande forskning och 

flera andra undersökningar under senare år har dock visat att en stor andel av 

kommunerna inte har en aktuell översiktsplan. Boverkets planenkät, 

Länsstyrelsernas redogörelse av läget 2006, visade att nästan hälften av 

kommunerna då hade en inaktuell översiktsplan. (Boverket, 2008). Motsvarande 

undersökning gällande år 2009 visade att 114 kommuner fortfarande har en 

översiktsplan från 1990-talet och att det är ett fåtal kommuner som står för en 

aktiv översiktlig planering (Boverket, 2010).  

 

Fördjupningar av översiktliga planer, så kallade FÖP:ar, kan göras för delar av 

kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller 

verksamhetsområden. Dessa är då översiktliga planer i en geografiskt avgränsad 

del av kommunen och i mer detaljerad skala. Fördjupningar kan också vara 

tematiska tillägg, så kallade TÖP:ar, exempelvis för vindkraftsetablering, LIS-

områden eller riskområden för översvämningar.  

 

                                                 

 
28

 I PBL (SFS 1987:10) 1 kap 3 § hette det att översiktlig planering är inte bindande för 

myndigheter och enskilda. I PBL (SFS 2010:900) 3 kap 3 § heter det bara att översiktsplanen är 

inte bindande. 
29

 Översiktliga planer ska aktualiseras av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod 

(PBL 3 kap 27 §). 
30

 Se fotnot 4. 
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Detaljplanering och områdesbestämmelser 

På en mer detaljerad, handlingsförberedande planeringsnivå finns kommunal 

detaljplanering och områdesbestämmelser. Dessa planeringsformer är juridiskt 

bindande och består även de av både plandokument och framtagandeprocess. Båda 

planformerna syftar till att mer detaljerat klargöra markanvändningen för ett 

mindre område men också till att klargöra vems ansvar det är att sköta gator, vägar 

och allmänna platser. Exempel på styrning genom planbestämmelser i detaljplan 

kan vara tillåten markanvändning, anläggningshöjd, taklutningar, fasadmaterial, 

minsta/största tomtstorlek, bebyggelsegrad eller system för dagvattenhantering. 

Denna typ av planering innebär också konflikthantering mellan enskilda och 

allmänna intressen, eller mellan olika enskilda intressen. I avhandlingstexten 

använder jag, i de situationer där distinktionen mellan detaljplaner och 

områdesbeställelser inte förefaller viktig, enbart begreppet 

detaljplanering/detaljplaner för att minska risken för långa meningar och 

upprepning. 

 

Argument som ibland framförs emot den detaljerade planeringen är dess 

tidskrävande demokratiska framtagandeprocess, där rätten att överklaga kan 

ytterligare förlänga och ibland helt stoppa planerna. Beroende på vilken intressent 

som yttrar sig kan detta framställas som bra eller dåligt.  

 

Bygglovgivning och dispenser från strandskydd 

Bygglovspliktens omfattning regleras i PBL 9 kap samt vid behov också i 

detaljplaner/områdesbestämmelser. I bygglovgivningen ska planernas riktlinjer 

och/eller planbestämmelser omsättas i praktiken. Genom nyligen genomförda 

förändringar i MB och PBL har samtliga kommuner från 1 juli 2009 möjlighet att 

ge dispens från strandskyddet i samband med bygglovgivning, i vart fall för 

ärenden som inte gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar eller järnväg samt 

förutsatt att det finns särskilda skäl enligt MB. Efter ändringen i 

strandskyddslagstiftningen 1 juli 2009 respektive 1 februari 2010 återfinns 

‖särskilda skäl‖ för dispens och upphävande av strandskydd angivna i lagtexten i 

MB 7 kap 18c §. Tidigare har de särskilda skälen endast funnits i förarbetena till 

lagen och i information på exempelvis Naturvårdsverkets hemsida. Skälen 

beskrivs och diskuteras ytterligare i denna avhandling i kapitel 5. Tidigare har 

dispensgivningen legat på Länsstyrelserna vilka i sin tur har kunnat delegera denna 

rättighet till kommunerna, för vissa områden, för vissa typer av ärenden eller i 

samtliga fall. Våren 2008, innan lagändringen, hade ca 15 % av kommunerna inte 

någon av dessa dispensrättigheter (Petersson Forsberg, 2009). Kommunerna kan 

efter lagändringen 2009 också upphäva strandskyddet i samband med 

detaljplaneläggning. Detta var tidigare Länsstyrelsernas uppgift.  
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Den fysiska riksplaneringen 

Den fysiska riksplaneringen (FRP), som utfördes mellan 1973 och 1987, var en 

översiktlig fysisk planering på central nivå (Forsberg, 1992) och är i 

friluftslivssammanhang särskilt intressant för att det var inom FRP som 

riktlinjerna för riksintressen togs fram. FRP syftade till att i grova drag dra upp 

riktlinjer för landets markanvändning och styra lokaliseringen av miljöstörande 

industrier vilket blivit ett akut planeringsproblem under 1960-talet. Diskussioner 

om ett behov av central styrning i dessa frågor hade dock spirat i arkitekturkretsar 

sedan 1940-talet och bland borgerliga politiker sedan början av 1960-talet. De 

generella riktlinjerna inom FRP gällde fysisk planering och tillståndsgivning för 

naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, 

fritidsbebyggelse och försvar. Det formulerades även riktlinjer för 

markanvändningen i vissa landsdelar; kustområden, fjällområden, huvudälvarnas 

dalgångar, vissa insjöar och vissa områden som har goda förutsättningar för 

industrier med särskilda krav på sin lokalisering. Genom att naturresurslagen 

trädde i kraft 1987 blev den fysiska riksplaneringens riktlinjer lagreglerade 

(Forsberg, 1992). Motsvarande riktlinjer för riksintressen och för intressen med 

allmän hushållningsstatus återfinns idag i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 

Riksintresse för friluftsliv beskrivs mer detaljerat i kapitel 5. 

 

Trender inom fysisk planering 

Judikalisering och ökad status för översiktlig planering 

Som tidigare nämnts har många kommuner inaktuella översiktsplaner (Boverket, 

2011, 2010, 2008; Peterson Forsberg, 2009). I PBL uttrycks det att kommunerna 

varje mandatperiod ska aktualisera den översiktliga planen men det finns samtidigt 

inga sanktioner för de kommuner som inte följer lagen i detta avseende. På senare 

tid kan skönjas en judikaliseringstendens
31

 att i högre grad lösa eventuella 

plankonflikter i domstol istället för att göra ställningstaganden i 

planeringsprocessen (Bergström, 2010; Emmelin, 2009; Blücher, 2006). En 

motgående trend kan dock även skönjas i en ökad ställning för den översiktliga 

planeringen som en följd av att det i vissa miljöprövningar; i synnerhet gällande 

strandskyddsdispenser i LIS-områden och etablering av vindkraft
32

, har visat sig 

att översiktsplanens intentioner varit viktiga för domstolens beslut. PBL 3 kap. 5 § 

uttrycker att det i den översiktliga planen ska framgå om kommunen pekar ut 

eventuella LIS-områden. Lerman
33

 framhåller dock med hänvisning till 

förarbetena till nya PBL att detta inte kan ses som ett krav. Kommuner kan peka ut 

LIS-områden även om dessa inte finns beskrivna i ÖP eller FÖP/TÖP. Det kan 

dock vara svårt för kommuner att hävda att det finns ett tillräckligt omfattande 

                                                 

 
31

 Se fotnot 12 
32

 För vindkraftsplanering har utgått ett särskilt planeringsstöd (Boverket, 2011). 
33

 Lerman, Peggy, Specialist i miljö- och planeringsjuridik, mailkontakt mars 2011.  
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samlat och demokratiskt förankrat beslutsunderlag för LIS-beslut om dessa 

plandokument saknas, menar Lerman.   

 

Ny PBL maj 2011  

Den helt nyligen införda PBL (2 maj 2011) har en uttalad ambition att leda till 

förenklingar i planering och byggande, där tydligare bestämmelser i PBL förväntas 

kunna öka förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig rättstillämpning. Det 

handlar också till stor del om en förenkling för den enskilde medborgaren i 

kontakten med kommunen som planerings- och lovgivande myndighet. Det är 

dock ännu för tidigt att kunna säga något om den nya lagens utfall för friluftsliv. 

För friluftslivets räkning menar man från lagstiftarens håll ‖att kravet på behovet 

av grönområden förtydligas i den nya lagen.‖ (Regeringskansliets hemsida, 2010-

03-23). Mer om detta diskuteras i kapitel 5. 

 

2.4 Friluftsliv och naturturism  

Syftet med detta avsnitt är att ur en stor mängd friluftsforskning belysa endast det 

allra mest väsentliga för den fortsatta diskussionen. Det finns en omfattande 

forskning om friluftsliv, både inom och utanför Sverige, ibland kopplat till 

naturvård. Som exempel kan nämnas Stenseke (2010), Fredman et al (2008a-d), 

Hall, Müller & Saarinen (2009), Pedersen Gurholt (2008), Sandell (2004a) och 

Manning (1999) för att bara nämna några. Emmelin et al (2010) beskriver att en 

stor del av friluftslivets forskning rör förvaltning för friluftsliv, friluftslivets 

aktiviteter, friluftslivets utövare eller ickeutövare, preferenser, motiv och hinder, 

metoder för besöksräkning samt historik och trender angående detta. Det är därför 

inte ovanligt att planering för friluftsliv i hög grad åsyftar förvaltningsplanering 

och förvaltningsmodeller som ROS, LAC, VIM och VAMP med flera (se 

exempelvis Emmelin et al, 2005:134ff för en mer detaljerad beskrivning av 

modellerna). Kunskap om friluftsliv i ett brett perspektiv är intressant som 

kunskapsunderlag för den kommunala fysiska planeringen och de intressenter, 

aktörer och beslutsfattare som är verksamma i planeringsprocessen. Som nämndes 

inledningsvis har dock flera forskningsarbeten konstaterat att denna typ av 

kunskap ofta saknas i planeringen (Fredman & Tyrväinen, 2010:184-185; Ankre, 

2007; Emmelin et al, 2005:133; Vuorio, 2003, Almstedt, 1998). 

 

Friluftsliv – kort historik 

Friluftsliv som resultat av industrialisering och urbanisering 

Sandell & Sörlin (2008) beskriver friluftslivets historia såsom den sett ut i Norden 

med början i industrialiserings- och urbaniseringsprocesserna under 1800-tal och 

tidigt 1900-tal. I jordbrukssamhället hade det varken funnits tid, ork eller behov av 

friluftsliv eftersom människor ständigt levde av och nära naturen. I 

industrialiseringens tidiga skede fanns behovet av rekreation men varken tiden 

eller orken då man hade långa krävande arbetsdagar och lite fri tid. Förändringen 
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kom i samband med urbaniseringen i kombination med kortare arbetstid och bättre 

materiell standard som ökade intresset, både bland allmänheten och hos 

myndigheterna, för naturen som rekreationskälla. Från 1930-talet blev naturturism 

och friluftsliv alltmer en fråga för den breda allmänheten (Sandell & Sörlin, 

2008:65). Myndigheternas ambition att säkerställa en hälsosam fritid var vid den 

här tiden mycket hög, och det ska då ses i relation till en ofta osund arbets- och 

boendemiljö (Blücher, 2006; Sandell, 1997:12) och potentiellt osunda 

fritidssysselsättningar som man ville motverka (Segrell, 1995). Eskilsson (2008) 

beskriver hur friluftsliv och rekreation till en början främst gällde den manliga 

sfären där produktivt lönearbetet styrdes av arbetsmiljölagar medan de ofta 

dubbel- eller helt hemarbetande kvinnorna ännu inte passade in i det reglerande 

mönstret. Det var först när fritiden och friluftslivsaktiviteterna breddades och 

demokratiserades under 1930-talet som det näraliggande friluftslivet i hembygden 

ansågs vara lämpligt även för kvinnor. Det avlägsna friluftslivet i fjäll- och 

vildmark var dock länge förbehållet främst överklassens män. Eskilsson menar att 

till viss del är det enligt SCB:s undersökningar fortfarande så att kvinnor generellt 

har svårare att frigöra sig från hushållsarbete och deras fritid har mer av 

‖jourkaraktär‖. Därmed kan kvinnors fria tid också anses vara mindre fri än 

männens vilket gör att det fortfarande är svårare för kvinnor att utöva friluftsliv 

som kräver lång och sammanhängande tid (Eskilsson, 2008:73). Att friluftslivet 

har haft och fortfarande har en i hög grad mansdominerad prägel beskrivs också i 

Pedersen Gurholt (2008). 

 

Statens ansvarsstagande drivet av folkhälsosträvanden 

Statens ambitioner att stimulera till friluftsliv har varierat genom åren. Under 

1980- och 1990-talen kunde ses ett minskat intresse för friluftsfrågor hos politiker 

och myndigheter. År 1991 försvann friluftslivsfrågorna ur Naturvårdsverkets 

uppdrag trots att de funnits med sen starten 1967, för att sedan återkomma år 2002 

(Emmelin, 2009:141). Ansvaret för friluftsliv är dock för närvarande fördelat på 

flera avdelningar inom verket och de har därför tillsatt en friluftslivssamordnare. 

Som tidigare nämnts marknadsförs friluftslivet ofta med hjälp av argument som 

förbättrad folkhälsa, ökad naturhänsyn och som motor för regional tillväxt och 

sysselsättning (Se exempelvis Regeringen, 2009c; Friluftsrådet, 2007; 

Naturvårdsverket, 2005a; Regeringen, 2002, Kulturdepartementet, 1999). Som 

tidigare diskuterats beskriver Schantz (2008:254) hur statsbudgeten vid 

sekelskiftet 2000 ansågs vara starkt tyngd av en allt högre grad av sjukskrivningar 

och förtidspensioneringar beroende på ökade nivåer av stress och utbrändhet och 

fetma och dess följdsjukdomar. Som ett svar på detta kom år 2002 dels en 

folkhälsoproposition och regeringens skrivelse ‖En samlad naturvårdspolitik‖ där 

friluftslivet beskrivs som viktigt ur ett flertal aspekter. Bland annat den fysiska 

planeringen nämns som ett viktigt instrument för att säkerställa detta (Schantz, 

2008; Regeringen, 2002).  
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Trender inom friluftsliv och naturturism och ett förändrat klimat 

Flera olika trender 

Det finns ett flertal undersökningar om friluftslivets utövande och trender. En del 

av dessa har en varierande syn på vilka trenderna egentligen är. Fredman & 

Tyrväinen (2010) menar att det finns tvetydiga resultat angående 

utvecklingstrenden för efterfrågan på naturturism i Nordamerika.  De hänvisar till 

Pergams & Zaradic (2006, 2008) som argumenterar för en nedåtgående 

besökstrend medan Cordell (2008) hävdar motsatsen. En studie av besökare till 

280 skyddade områden i 20 olika länder visar att antalet besökare har ökat i de 

flesta länderna förutom USA och Japan (Fredman & Tyrväinen, 2010:182 med 

hänvisning till Balmford et al., 2009). Andra observationer tyder på att friluftsliv i 

allt högre grad blir diversifierat
34

, motoriserat, sportifierat och äventyrsfixerat 

(Fredman & Tyrväinen, 2010:182; Sandell, 2009; 2006a).  

 

Sandell (2006a) nämner tre tydliga trender i friluftslivet; 1) specialisering av 

landskapet, där naturområden tillrättaläggs för en viss typ av aktiviteter och att 

besökare kan resa långväga för att utöva denna aktivitet. 2) ökade konflikter med 

boende och 3) dekontextualisering av friluftslivet, vilket innebär att 

friluftsaktiviteter flyttas från sin naturliga kontext, ibland inomhus. Exempel på 

detta är klätterväggar eller inomhusskidåkning i Dubai (Sandell, Arnegård & 

Backman, 2011; Sandell, 2006a). McIntyre et al (2001) nämner också 

globaliseringsprocesser och marknadsdrivna filosofier, ökad internationell turism 

samt en stärkt rörelse för ursprungsbefolkningars rättigheter i 

markanvändningsfrågor som förändringsfaktorer för friluftsliv och naturturism. 

 

Norden 

I Kulturdepartementets promemoria ‖Statens stöd till friluftsliv och 

främjandeorganisationer‖ (DS 1999:78) framhålls med hjälp av statistik från SCB 

att i åldersintervallet 45-74 är såväl män som kvinnor mycket friluftsaktiva, med 

ett växande intresse i synnerhet i åldersgruppen 65-74 år (Kulturdepartementet, 

1999:12). Intresset för att ströva i skog och mark har dock varit konstant lågt för 

yngre personer, 16-24 år, och dessutom i avtagande sedan mitten av 1970-talet. 

När det gäller yngre män har intresset varit konstant lågt också för nöjes- och 

motionspromenader. Enligt SCB:s så kallade friluftsindex ägnar sig nästan 80 % 

av den vuxna befolkningen ‖ofta‖ åt friluftsliv och att detta legat relativt konstant 

under perioden från mitten av 1970-talet till början av 1990-talet. Även i denna 

undersökning är den grupp som ligger lägst ungdom i åldern 16-24 år och det är 

också i den gruppen där det syns en minskning under 1990-talet (SCB, 1993 ur 

Emmelin et al, 2010:31).  

 

                                                 

 
34

 Diversifiering - etablerade aktiviteter delas upp i mer specialiserade aktiviteter, exempelvis 

utförsåkning på skidor blir slalom, snowboard, off-piståkning etc. 
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I den nationella enkätundersökningen till allmänheten, Friluftsliv 07 (Fredman et 

al, 2008a) visas att en stor del av befolkningen är aktiva friluftslivsutövare; Mer än 

hälften av de svarande är ute i naturen ganska ofta, eller mycket ofta, under 

vardagar. Under längre ledigheter ökar denna andel till 89 %. Det är bara en liten 

andel som svarar att de aldrig är i naturen (6 % på vardagar, 2 % på helger samt 1 

% under längre ledigheter). Ytterligare planeringsrelevanta resultat från Friluftsliv 

07 redovisas i kapitel 7. Som nämndes tidigare har undersökningar, enligt Kardell 

(1985:1), dock visat att de tillfrågade kan överskatta sitt friluftsutnyttjande så 

mycket som 4-7 gånger jämfört med SCB:s siffror
35

 men en rådande osäkerhet om 

gränsen för vad som räknas som friluftsliv och otydliga frågeställningar kan vara 

delförklaringar till denna överskattning (Kardell 1985:1 i Emmelin et al, 2005:93).  

 

I Norge syns ett ökat deltagande i friluftsliv mellan 1970-2004 men att efterfrågan 

blivit specialiserad och diversifierad, särskilt bland yngre människor (Fredman & 

Tyrväinen, 2010 med hänvisning till Odden, 2008). Vid en undersökning som 

utfördes år 2007 i Statistisk Sentralbyrås regi, utryckte 34 % av norrmännen att 

friluftsliv är deras viktigaste fritidsaktivitet.
 
Föräldrar går kurser för att lära sina 

barn skidlek. Trenden går också mot att organisera utevistelser/friluftsliv. I norskt 

friluftsliv stärker kvinnorna sin medverkan
36

. Att kvinnorna generellt har 

annorlunda, ofta sämre, förutsättningar för friluftsliv än män men att deras 

medverkan i friluftslivet är ökande diskuteras också i Pedersen Gurholt (2008).  

 

Antalet besökare till nationalparker i Finland nästan dubblerades under 1970-2007.  

Till stor del tros detta dock bero på bättre system för att mäta och räkna besökare. 

Besöksfrekvensen i närnatur är ungefär fyra besök per vecka per person. 

Längdskidåkning förväntas sjunka i popularitet
37

. Hall, Müller & Saarinen 

(2008:145) pekar på en generell trend där intresset för längdskidåkning minskar 

medan skoteråkning och helikopterturer etc. ökar. 

 

Som nämndes inledningsvis kan SCB (2008; 2009) konstatera att andelen 

tätortsnära rekreationsnatur minskar. I Nordiska Ministerrådet (1987) 

konstaterades även att avståndet mellan bostaden och naturen har blivit större. Då 

menade man inte bara avståndet som längdangivelse utan även fysiska och 

mentala barriärer (1987:15, 24). Mängden närnatur har minskat i och omkring 

danska och norska tätorter sedan 1950-talet och resterande natur var dessutom ofta 

störd av trafikbuller, avgaser och ljus. Mängden närnatur varierade dock i mycket 

hög grad mellan olika orter och mellan olika delar av orter. Som exempel nämndes 

att en undersökning gjord 1980 visade att det i Vesterbro (del av centrala 
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 Se fotnot 15.  
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 Odden, Alf, Høgskolen i Telemark, Norge, key-note speech ‖Utvecklingstrender i norskt 

friluftsliv 1970-2004‖, konferens Friluftsforskning 2008, Karlstad Universitet 12-13 nov 2008. 
37

 Sievänen, Tuija, Metla, Finland, key- note speech ‖Recreation Monitoring and Research in 

Finland‖ konferens Friluftsforskning 2008, Karlstad 
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Köpenhamn) vid denna tid fanns cirka 2 kvm ‖friareal
38

‖ per invånare medan 

Lyngby (förort till Köpenhamn) hade cirka 26 kvm per invånare. Det 

konstaterades också att den politiska viljan att förbättra tillgången på närnatur 

varierade mycket mellan orter/kommuner. Vidare hävdade man att marknadens 

mekanismer inte sörjer för tillgången på närrekreativa arealer utan snarare 

tvärtom
39

. En mer rättvis fördelning av naturtillgång måste därmed garanteras av 

det offentliga, menade man (Nordiska Ministerrådet, 1987:27-31).  

 

USA och Kanada 

Åttonde versionen av National Survey on Recreation and Environment, NSRE 

2006
40

 visar att i ‖retirement areas‖ och ‖national forests/recreational areas‖ ökar 

antalet besök, främst av äldre människor (US Goverments hemsida, 2011-09-19). 

Nöjespromenader var den mest populära aktiviteten under 2006 och respondenten 

skulle ha utövat aktivitet minst en gång under det senaste året. Generellt kan 

sägas
41

 att trenderna i Kanada ligger ca 2-3 år efter USA. Kajakpaddlingens 

frekvens hade sedan senaste mätningen ökat med 182 %, snowboardåkning 138 % 

och Jetski-åkning 119 %. Det ska här sägas att dessa aktiviteter haft en låg 

frekvens tidigare men att det kan visa på de trender som ses även på andra platser, 

exempelvis i Norden (se exempelvis Hall, Müller & Saarinen, 2008) Tystnad är 

betydelsefullt för amerikanska friluftsutövare. Cirka 50 % av de svarande anser att 

tysta naturområden är viktigt för personlig återhämtning. Detta kan sättas i relation 

till att cirka 90 % av svenska medborgare i enkätundersökningen Friluftsliv 07 

anser att bullerfria områden är positivt eller mycket positivt för utövandet av 

friluftsliv (Fredman et al, 2008c).  

 

I USA har man större kännedom om tillgång på rekreationsområden än om 

efterfrågan
42

. På delstatsnivå finns State Comprehensive Outdoor Recreation 

Plans, SCORP, vilka dock inte går att jämföra mellan stater. Många SCORP- 

undersökningar hanterar endast tillgången på rekreationsområden. De drivkrafter 

som påverkar förändringar i deltagandet är; Ökad befolkning (13 % ökning 1990-

2000), ny teknologi, livsstilsförändringar, växlande populationscentra, förändrad 

demografi (särskilt ålder) och etnisk mångfald. 

 

                                                 

 
38

 Friareal = obebyggda ytor, både etablerade naturområden exempelvis parker och ‖övriga 

obebyggda arealer‖ (Nordiska Ministerrådet, 1987). 
39

 Här hänvisar man till marknadsmekanismen att markpriserna generellt är högre ju närmare 

centrum man kommer. Ett högt markpris leder i sin tur till en högre och tätare bebyggelse 

(Nordiska Ministerrådet, 1987:27). 
40

 10 aktiviteter har mätts sedan 1960-talet genom telefonintervjuer av personer över 16 års ålder 

till slumpvis utvalda telefonnummer. 78 aktiviteter totalt undersöks vart 5:e år (US Governments 

hemsida, 2011-09-19). 
41

 Yuan, M. (2008) Presentation ‖US trends in outdoor recreation participation‖, Möte med 

forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Jokkmokk 2008-04-03. 
42

 Yuan, M. (2008) Presentation ‖ US trends in outdoor recreation participation‖, Möte med  

forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Jokkmokk 2008-04-03. 
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Williams (2001) förespråkar en ökad allmän tillträdesrätt till naturområden även i 

USA som ett medel för att undgå överbelastning i vissa särskilt populära områden 

och därigenom uppnå hållbar rekreation och turism. Pergams & Zaradic (2006) 

beskriver dock en negativ besökstrend sedan 1988. De visar att nedgången i 

nationalparksbesök per capita kan förklaras av ett ökat utbud av elektronisk 

underhållning såsom tv, videospel, video/DVD-filmer, biobesök och 

internetanvändning. Höga oljepriser, utlandsresor, löneläge och Appalachian Trail 

hiking (en vandringsled i västra USA som är mycket populär) påverkade också 

besöksfrekvensen till nationalparkerna negativt. Däremot verkade mängden 

ledighet eller parkernas kapacitet inte påverka besöksfrekvensen (Pergams & 

Zaradic, 2006).    

 

Klimatförändringarnas konsekvenser för friluftsliv 

Även klimatförändringarnas konsekvenser kan komma att förändra människors 

möjligheter och vilja att utöva friluftsliv på flera olika sätt. En del konsekvenser 

kan påverka förvaltningen av naturområden medan andra bör beaktas redan i den 

kommunala fysiska planeringen då de kan leda till en ökad konkurrens om 

marken. Flera av förändringarna är dock ytterst svåra att förutsäga och 

sannolikhetsbedöma. Exempel på detta kan vara att en högre medeltemperatur kan 

medföra att fler människor oftare söker sig ut i naturen under en längre 

sommarsäsong samtidigt som extremvädersituationer och rädsla för exempelvis 

insektsburna sjukdomar kan verka avskräckande. Havsytans höjning och 

förändrade nederbördsmönster kan i vissa områden leda till översvämningar 

temporärt eller permanent. I kombination med en ökad risk för erosion, vilket 

redan idag är ett problem på många ställen, kan det leda till att populära vattennära 

friluftsområden helt enkelt försvinner. En ökad produktion av energigrödor kan 

också leda till att mindre mängd mark blir tillgänglig för friluftsliv eller att 

attraktiviteten i dessa områden minskar. Ett framtida klimat kan även komma att 

innebära längre perioder av hetta och torka i Sydeuropa sommartid men det är 

osäkert om människor som svar på detta väljer att tillbringa sommaren i norra 

Europa och Skandinavien eller om de väljer att flytta sitt besök i Sydeuropa till 

svalare perioder. Teoretiskt kan klimatförändringarna leda till att underlaget för 

naturturism i norra Europa och Skandinavien stärks men de kan också medföra en 

ökad risk för trängsel och slitage i populära naturområden (Nichols, 2006; Mc 

Evoy, 2005). Vissa skyddsåtgärder mot erosion och översvämning anses kunna 

verka hindrande för allmänhetens tillgänglighet till strandzoner och därmed sänka 

värdena för rekreation och naturturism. Tekniska skyddskonstruktioner kan även 

upplevas som förfulande, menar FOI (2009:33) med hänvisning till Cooper & 

McKenna, (2008).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I detta kapitel beskrivs teorier, doktriner och centrala begrepp som är relevanta för 

denna avhandling. Vad som kan sägas vara planeringens teoretiska ramverk är 

dock föremål för omfattande diskussion. Friluftsliv är i sin tur ett brett begrepp 

som i relationen till planering rymmer ett flertal teorier. Planeringsteoriernas 

begreppsapparater är sällan entydiga men flera av begreppen är oundvikliga i en 

teoretisk diskussion om planering. Inledningsvis i detta kapitel beskrivs och 

diskuteras därför kortfattat ‖den eklektiska planeringens‖ mångfald av teorier samt 

begreppet doktrin. Beröringspunkten mellan kommunal fysisk planering och 

friluftsliv är föreställningen om ett allmänt intresse, vilket därmed blir ett centralt 

begrepp i förståelsen av föreliggande forskning. Här har det visat sig behövas en 

tämligen omfattande begreppsutredning och i kapitlet beskrivs det centrala 

begreppet allmänt intresse ur ett bredare politiskt perspektiv. Sedan diskuteras 

implementationsteori som i denna avhandling gränsar till metodik, alltså teori om 

vetenskapliga metoder. Det är bland annat implementeringen av olika statliga 

styrsignaler beträffande friluftsliv i den kommunala planeringen som studerats.  

 

3.1 ‖Den eklektiska planeringens teori‖ och begreppet doktrin 

Kommunal fysisk planering är en mycket komplex verksamhet. Som 

forskningsområde är den mångdisciplinär och för planering finns det ingen 

enhetlig sammanhängande endogen
43

 teorimassa (body of theory). Det är snarare 

ett flertal teorier varav många härstammar från olika discipliner med relevans för 

att beskriva och förklara planeringens praktik såväl som synen på kommunal 

fysisk planering och dess syfte (Allmendinger, 2009; Innes, 2004; Hall, 1981; 

Faludi, 1973). Allmendinger (2002) framhåller att det numera är en självklarhet att 

påstå att planering är sammansatt av en eklektisk samling av teorier och att denna 

tendens bara har ökat med tiden.  

 

 

 

 

                                                 

 
43

 Endogen - Inifrån kommande och bildad inom det system som studeras (Allmendinger, 2002:78). 
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Planeringens mångfald av teorier 

Typologisering av planeringens teorier 

Den planeringsteoretiska litteraturen är en samling texter som berör ett flertal 

skeden och tankeinriktningar genom den moderna planeringens historia
44

 och 

kategoriserar dessa på ett stort antal olika sätt. Faludi (1973) framhåller att det går 

att identifiera två typer av teorier; procedural planeringsteori (theory of planning) 

respektive substantiell planeringsteori (theory in planning) (1973:3-4). Den förra 

handlar om planeringens process medan den senare handlar om de fenomen som 

planeringen behandlar. Allmendinger (2002) hävdar att fokuseringen vid 

prepositioner länge stulit uppmärksamhet från betydligt viktigare teoretiska 

frågeställningar. Vid tiden för Faludis analys i början av 1970-talet var den 

substantiella teorin i form av modeller för urbana och regionala system mycket 

högt ansedd. Faludi framhåller dock att båda teorispåren behövs och de relaterar 

till och stödjer varandra men att inga substantiella teorier i sig själva leder till 

verkningsfull (effective) planering. Faludi vill förbehålla begreppet 

planeringsteori för i första hand det procedurala spåret och han förespråkar att 

planerare hellre ser den procedurala teorin som en ram för den substantiella teorin, 

än vice versa. Den motsatta synen förekommer dock också, menar Faludi (1973). 

Faludi har fått utstå kritik från andra planeringsteoretiska tänkare för distinktionen 

mellan procedural och substantiell teori. Allmendinger (2002) kallar den 

procedurala-substantiella distinktionen för en typologi som trots kritiken har varit 

fortsatt populär för att förstå planeringsteori (Allmendinger, 2002; Sandercook, 

1998). Många av de senare planeringsteoretiska positionerna kan också ses som 

utvecklingar av Faludis procedurala-substantiella typologi eller som motståndare 

till denna, menar Allmendinger. Ett försök till att åstadkomma en djupare 

förståelse var Yiftachels (1989) som formades utifrån tre frågor; debatten om vad 

god stadsplanering är, formdebatten om vad en god stadsplan är och den 

procedurala debatten om vad en god planeringsprocess är. Enligt Allmendinger 

(2002) menar Yiftachel att dessa tre teoridebatter utvecklats parallellt och kan ses 

som kompletterande eftersom de verkar på olika plan i den sociala processen. 

Yiftachel accepterar Faludis distinktion mellan procedural-substantiell teori och att 

båda krävs i planering och att ingen är mer dominerande än den andra. Enligt 

Allmendinger är det i post-positivistiska perspektiv
45

 inte meningsfullt att 

upprätthålla distinktionen mellan vare sig procedural och substantiell teori eller 

gapet mellan teori och praktik. Detta påstående vill han styrka genom att skapa en 

                                                 

 
44

 Den moderna planeringens historia sägs ofta börja med industrialiseringen och den urbanisering 

som följde i dess spår (Strömgren, 2007; Blücher, 2006). 
45

 Postpositivism: Reaktion mot det positivistiska synsättet att samhällsvetenskaplig 

kunskapsproduktion ska liksom naturvetenskapen präglas av induktiva metoder, det vill säga att 

dra slutsatser utifrån mätbara empiriska sinneserfarenheter (Reed, 2010; Allmendinger, 2002:86).  

Enligt Allmendinger (2002:88) kännetecknas planering i postpositivismen bland annat av 

fragmentering, mångfald, subjektivitet och individuella tolkningar. Postpositivismen ser inte längre 

planeraren som expert utan som en felbar rådgivare i situationer där det inte finns något rätt svar 

utan snarare ett oändligt antal möjligheter (Allmendinger, 2002:88).  
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post-positivistisk typologi som placerar sig i en mycket mer socialt inbäddad och 

historiskt tillfällig förståelse. Denna typologi tar istället fasta på den iterativa 

processen mellan idé och handling, som också respekterar en platsbundenhet som 

tidigare typologier saknat, menar han. Allmendinger höjer abstraktionsnivån 

ytterligare ett steg för att inrymma den ständigt ökande mängden av 

planeringsteoretiska positioner och skapar en typologi som baseras på de fem 

kategorierna; social science philosophy, social theory, exogenous theory, framing 

theory och de mer planeringsspecifika indigenous theories (Allmendinger, 

2002:89ff).  

 

Mångfald av teoretisk tänkande om planering 

Enligt Allmendinger (2002) har planeringsteori befunnit sig i en hyperaktiv period 

sedan tidigt 1980-tal och har utvecklats inom en rad områden inklusive neoliberal 

planering, public choice-perspektiv, postmodern planering, neopragmatism, 

politisk-ekonomiska angreppssätt, kollaborativ planering och dessutom ytterligare 

en mängd nya teoretiska perspektiv, exempelvis feminism, som har utvecklats för 

att analysera och förstå planering (Allmendinger, 2002). Att planeringens teori 

sorteras i ett flertal olika, ofta överlappande, kategorier blir tydligt i 

planeringsteoretisk litteratur där det vanligen beskrivs sju eller åtta olika 

planeringsteoretiska positioner med tonvikten förlagd på perioden efter andra 

världskriget och framåt. I syfte att belysa mångfalden kan nämnas att Khakee 

(2000) beskriver (med hänvisning till Healey, McDougall och Thomas, 1982) 

följande sju teoretiska positioner: Rationell planering, Inkrementalism, 

Advokatplanering, Implementationsinriktad planering, Neomarxistisk politisk-

ekonomisk planering, Nyhumanism och Pragmatism. Med hänvisning till Innes 

(1995) beskriver Khakee följande åtta positioner; Rationell allsidig planering, 

Inkrementell planering, Advokatplanering, Implementationsinriktad planering, 

Strategisk planering, Generativ planering/Nyhumanism, Förhandlingsplanering 

och Kommunikativ planering (Khakee 2000:24). Ytterligare fyra teoretiska 

positioner beskrivs med hänvisning till Friedmann (1987); Socialreformistisk, 

Policyanalytiska, Samhällelig inlärning och Social mobilisering. Dessa fyra 

positioner är konstruerade ur ett idéhistoriskt perspektiv och kan ses som 

motsvarigheter till de rationella, generativa/nyhumanistiska och neomarxistiska 

planeringspositionerna (Khakee 2000:24). Strömgren (2007) analyserar vad han 

kallar fem diskurser i akademisk plandebatt efter andra världskriget; planering 

som fysisk design, rationell process, kommunikation, postmodernism respektive 

libertarianism. Ambitionen är här som sagt endast att belysa mångfalden av 

positioner, inte att uttömmande beskriva dem. Flera författare har gjort detta 

tidigare. Som exempel kan nämnas textreferenserna ovan men också Allmendinger 

(2009) och Henecke (2006).  
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Överlappande teoretiska positioner 

De olika planeringsteoretiska positionerna beskrivs ofta utifrån sina mest tydliga 

karaktäristika men det framgår inte alltid om det handlar om typologier eller 

idealtyper konstruerade för analys eller om det är ett försök att beskriva 

planeringens praxis. Positionernas historia berättas ofta som om de representerade 

en utveckling från rationell planering, med fokus på västvärlden vid tiden för 

världskrigen och strax därefter, via ett antal mellanliggande positioner med 

varierande grad av rationellt inslag, till dagens kommunikativa planering. 

Beskrivningarna kan ofta tolkas som om det vore större skillnader än likheter 

mellan de olika positionerna och att positionerna ersätter varandra i tämligen 

dramatiska förändringar, ibland i något som liknas vid paradigmskifte (Innes, 

1995). Allmendinger (2002) klargör dock att positionerna ofta existerar parallellt 

och att deras utveckling inte enbart är linjär. Just föreställningen om dramatiska 

förändringar i planeringen har Strömgren (2007) analyserat i de fem diskurser i 

akademisk plandebatt som nämndes ovan; planering som fysisk design, rationell 

process, kommunikation, postmodernism respektive libertarianism. Strömgren 

sätter dessa i relation till den svenska planeringslagstiftningen och han menar att 

planeringens praktik och politik inte visat tecken på några genomgripande 

förändringar under denna tid, utan snarare hela tiden baserats på en grundläggande 

föreställning som innehåller inslag av rationalitet, voluntarism, utopianism och 

universalism om än i varierande grad. Mycket kortfattat kan sägas att i det 

rationella tänkandet krävs en distinktion mellan ett subjekt som planerar och ett 

objekt som blir föremål för planeringen. Rationaliteten ligger i tilltro till 

människans förnuft, stegvisa kontrollerade processer och en expertbaserad 

styrning av samhällets utveckling. Det voluntaristiska tänkandet bygger på tanken 

att människan genom aktiva val kan göra framtiden annorlunda och inte vara 

utlämnade till slumpen eller naturens krafter. Det utopiska tänkandet förutsätter att 

framtiden kan bli annorlunda genom planering. Universalism baseras på tankarna 

att det finns ett antal mål och värden som eftersträvas av samhället som helhet, 

alltså ett allmänna bästa eller det kollektiva goda. Dessa fyra företeelser är enligt 

Strömgren fundamentala för den kontinentala grenen av Upplysningen 

(Strömgren, 2007:27-28, 251). De dramatiska förändringarna har enligt Strömgren 

hållit sig på den akademiska debattens teoretiska plan och inte haft någon 

motsvarighet i planeringens praktik eller i dess politik så som den uttrycks i 

planeringslagstiftningen. Strömgren konstaterar att planeringen är, och har varit 

under hela den undersökta perioden, en i grunden rationell process som på senare 

tid fått kommunikativa inslag (Strömgren, 2007). Allmendinger (2002) hävdar att 

det linjära och progressiva synsättet efter sammanbrottet av 

rationalitetsparadigmet
46

 inte längre fångar vad som idag är ett mycket mer ‖pick 

                                                 

 
46

 Det så kallade paradigm breakdown skedde enligt Allmendinger (2002) i mitten av 1960-talet. 

Enligt Alexander (1984) är det rationalitetsparadigmet (Kuhns paradigmbegrepp) som åsyftas. 

Tilltron till rationalitet i planering och angränsande discipliner bröts ner till följd av att det började 

visa sig stora avvikelser mellan teori och verklighet (Alexander, 1984).  
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and mix‖-baserad utveckling av planeringsteori och planeringspraxis som är 

relaterad till ämnen, tid och plats på ett både linjärt och icke-linjärt sätt. 

Allmendinger framhåller att det viktiga inte är om det funnits en linjär utveckling 

utan konstaterar istället att under de senaste 2 500 åren eller så, har olika 

grundläggande synsätt, tidvis och på olika platser existerat parallellt och att detta 

fortfarande gäller (Allmendinger, 2002).  

 

Kritik mot planeringsteori och ytterligare försök till ordning 

Beskrivningen ovan visar att det existerar en mängd olika synsätt på vad 

planeringens teori är och bör vara. Emmelin et al (2005:132) hävdar att 

planeringens teori inte sällan är esoterisk och onödigt abstrakt beskriven. 

Allmendinger (2002) framhåller att planeringens fragmenterade och blandade teori 

i bästa fall anses som dunkel och i sämsta fall som irrelevant. Dessutom övertolkar 

eller rent av misstolkar planeringsteoretiker gärna betydelsen av idealtyper 

(Strömgren, 2007) och skapar därmed en planteoretisk debatt som inte har någon 

motsvarighet i planeringens praktik (Allmendinger, 1998). I ett försök att bringa 

en viss ordning visar Allmendinger (2009:11 med hänvisning till Judge, Stoker & 

Wolman, 1995) hur teorier kan delas upp i sex kategorier;  

 

Normativa   Behandlar hur världen borde vara  

 

Preskriptiva Behandlar de bästa sätten att nå önskvärda 

förhållanden  

 

Empiriska Beskriver verkligheten  

 

Modeller Stiliserade och förenklade bilder av 

verkligheten  

 

Konceptuella ramverk  Synsätt på eller angreppssätt av studieobjekt  

 

Teoretiserande Tänkande på någon aspekt av ett fenomen 

 

Här återfinns även den kategori av teorier som går under benämningen normativa 

teorier, vilka syftar till att beskriva hur världen borde vara. Denna kategori teorier 

kan också förstås och förklaras utifrån begreppet doktrin. 

 

Doktrinbegreppet i planering 

Mycket av det som går under benämningen planeringsteori skulle kunna kallas 

planeringsdoktrin (Emmelin et al, 2010). Doktrinbegreppet är dock mångtydigt. I 

Emmelin et al beskrivs planeringsdoktrin som "[…] en lära om hur planering bör 

gå till, grundad på mer eller mindre normativa utgångspunkter, snarare än teori i 

en vetenskaplig mening" (Emmelin et al, 2010:265). Allmendinger (2002:89) 

menar att all teori i någon mån är normativ och använder då ‖normativitet‖ i 

betydelsen att teorier inte är värderingsfria och att de är baserade på en historisk 
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och social kontext. I denna avhandling används doktrinbegreppet i enlighet med 

Emmelin et als (2010:265) tolkning, alltså en lära som har mer eller mindre 

normativa utgångspunkter och därmed är ämnad att styra handling. Det rådande 

planeringsidealet att förtäta befintlig bebyggelse i städer och tätorter för att 

åstadkomma ett hållbart samhälle kan därmed diskuteras utifrån begreppet 

planeringsdoktrin som även har relevans för rekreation och friluftsliv. Att den täta 

staden är en rådande planeringsideologi blir tydlig bland annat i den brittiska 

Urban Renaissance-rörelsen som tydligt influerats av den amerikanska 

motsvarigheten New Urbanism och Smart Growth som i viss mån påverkat 

amerikansk planering från 1970-talet och framåt (Hall, 2002:138ff,206; Åström, 

1993). I många fall handlar det om att konvertera gamla, ofta centralt belägna 

industriområden, så kallad brunmark, till bostäder exempelvis Londons Docklands 

och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Men även urbana grönytor och tätortsnära 

grönområden exploateras i strävan efter att åstadkomma den hållbara täta 

blandstaden bland annat som ett resultat av att brunmark ofta kräver kostsam 

sanering. Idealet är att bebyggelse och infrastruktur ska vara ‖så pass tät‖ att det 

möjliggör service på gångavstånd och ett tillräckligt stort underlag för 

kollektivtrafik (Hall, 2002:141, 206). 

 

Doktrinbegreppets mångsidighet gör att det kan diskuteras om den rådande 

planeringsideologin om den täta staden kan sägas vara en doktrin eller inte. 

Doktrinbegreppet kopplas ofta samman med militärstrategiskt tänkande, men 

Faludi (1997:83) beskriver doktrin som ett normativt tänkande om ett planområde, 

det vill säga tankar om hur fysiska strukturer och utveckling ska hanteras, eller om 

man så vill en rumsligt organiserande princip som blir en ram för 

planeringstänkandet. Faludi hävdar att doktrinens reglerande effekt är beroende av 

att det finns ett enhetligt tänkande hos en planerande grupp (planning community) 

vilket ibland går under benämningen diskurskoalitioner (Faludi, 1997:83 med 

hänvisning till Hajer, 1989,1995).  Van der Valk & Faludi (1997) diskuterar 

doktrinbegreppet utifrån planeringskonceptet ‖Hollands gröna hjärta‖ (The Green 

Heart concept) vilket funnits med i holländskt plantänkande sedan 1950-talet och 

som går ut på att kontrollera utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur i det 

relativt gröna området som ligger centralt inom en ring av städer, ‖Randstad‖. De 

menar att konceptet rönt en förhållandevis stor framgång just för att det kan sägas 

vara en doktrin, det vill säga att det är intuitivt förståbart, anses ha mestadels 

positiva effekter och under lång tid har omhuldats inte bara av planerare och 

makthavande politiker i planfrågor utan även av opinionsbildare och allmänhet.  

Det finns även risker med doktrintänkande, menar de. Det kan leda till en 

försvarande attityd som är ohörsam för behovet av förändring och som uppvisar 

likheter med Kuhns tänkande där paradigm avlöser varandra revolutionärt. Van 

der Valk och Faludi hävdar dock att doktriner kan, med hänvisning till den 

faktiska utvecklingen av doktrinen om Hollands gröna hjärta, utvecklas 

evolutionärt, det vill säga mer i linje med Lakatos paradigmbegrepp. Detta anser 

de vara hoppfullt eftersom doktrinen då kan möta 2000-talets behov av förändring. 
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I vilken grad konceptet egentligen varit verkningsfullt för att kontrollera 

utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur är dock omtvistat (van der Valk & 

Faludi, 1996:58ff).  

 

I jämförelse med doktrinen om Hollands gröna hjärta som funnits sedan 1950-talet 

kan kanske den täta staden ännu inte mäta sig och kanske inte heller ifråga om 

dominerande bevarandekrafter, vilket är ett annat kännetecken för en doktrin. Men 

det som van der Valk och Faludi definierar ‖a reasonably mature doctrine‖ 

(1998:59,67) är när konceptet anammas av en ansvarig myndighet som tillämpar 

det inom sitt beslutsområde. Konceptet om den täta staden kan konstateras vara 

vida spridd inom planeringskretsar även i Sverige. Persson
47

 har i en undersökning 

av 55 översiktliga planer visat att en övervägande del av dem uttrycker 

kommunens ställningstagande för förtätning. Den täta staden får extra politisk och 

ideologisk kraft av föreställningen om den täta staden som hållbar. Strävan efter 

det hållbara samhället och hållbar samhällsutveckling har stöd från FN, EU och på 

nationell politisk nivå vilket blir tydligt inte minst i planeringslagstiftningens 

portalparagrafer. 

 

Almstedt (1998) hävdar att de verksamheter som under perioden 1970-1990 

upplevdes som de största konkurrenterna till friluftslivet i markanvändningsfrågor 

var fritidsbebyggelse, jordbruk och tätortsutbyggnad (Almstedt, 1998:59 med 

hänvisning till Magnusson & Norrving 1997:27). Idag är det relevant att även 

diskutera förtätning av redan bebyggd miljö i detta sammanhang. Den täta staden 

marknadsförs med hållbarhetsargument genom att exploatering för bostäder och 

infrastruktur då antas ske på grönytor eller brunmark som ligger insprängt i 

bebyggelsen istället för att ta i anspråk produktiv odlingsmark utanför tätorten och 

att det ger bättre förutsättningar för gång-, cykel-, kollektivtrafik samt värme-, 

kyla, VA- och energiförsörjning av byggnader (Dieleman & Wegener, 2004; 

Kenworthy, 2006). Doktrinen om den täta staden diskuteras ytterligare i kapitel 5.  

 

Som nämndes inledningsvis ligger beröringspunkten mellan planering och 

friluftsliv i föreställningen om ett allmänt intresse som därmed är ett centralt 

begrepp i denna avhandling. Detta begrepp är dock långt ifrån entydigt.  

 

3.2 Begreppet ‖allmänt intresse‖  

Möjligheten till friluftsliv och naturvistelse uttrycks i planeringslagstiftningen
48

 

som ett allmänt intresse och som ett sådant ska det beaktas i den kommunala 

fysiska planeringen. Det har dock länge pågått en omfattande teoretisk diskussion 

                                                 

 
47

 Persson, Christer, docent, seminarium 2011-11-30 vid avdelningen för Fysisk planering, 

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Perssons beskrev under seminariet preliminära resultat 

från en undersökning av 55 svenska översiktliga planer som antagits under perioden 2008-2010. 
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 Här Plan- och bygglagen, PBL och Miljöbalken, MB. 
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om vad ‖det allmänna intresset‖ står för och om det överhuvudet taget finns (se 

exempelvis Strömgren, 2007; Henecke, 2006; Campbell & Marshall, 2002; 

Odelstad, 2002; Rousseau, 2001; Schumpeter, 2001; Ödmann, 1992). I detta 

avsnitt studeras de varierade föreställningarna om det allmänna intresset, och de 

närbesläktade begrepp som kommer att beskrivas längre fram, så som de 

framställs i ett urval texter om politisk filosofi och i planeringens teori. 

Allmänintressets utveckling sätts här i någon mån i relation till enskilda intressen 

och försvaret för äganderätten till mark. I de texter som studerats förekommer 

allmänintresset både i singularis som ‖det allmänna intresset‖ och i pluralis som 

‖de allmänna intressena‖. Ibland är skillnaden viktig för diskussionens budskap 

men i mina rubriksättningar och i de fall där skillnaden inte förefaller viktig 

använder jag för enkelhet skull begreppen allmänt intresse, allmänintresset eller 

det allmänna intresset. Det ska dock inte tolkas som om jag tagit ställning för att 

det bara finns ett allmänt intresse och inte flera.   

 

En historisk och teoretisk betraktelse av begreppet allmänintresse 

Allmänintresse som motiv för planering 

Det hävdas ofta att det är säkerställandet av ett allmänt intresse som i stor 

utsträckning rättfärdigar stadsplanering och statliga åtgärder inom mark- och 

egendomsplanering och förvaltning (Johansson & Khakee, 2008; Moroni, 2006; 

Klosterman, 2003; Campbell & Marshall, 2002). Under historiens gång har olika 

författare och filosofiska tänkare använt även andra begrepp för att beskriva 

ungefär samma sak, exempelvis allmänviljan eller den allmänna viljan (Rousseau, 

2001), folkviljan, la volonté générale, det allmänna bästa, det gemensamma 

intresset eller allas välfärd och lycka (Schumpeter, 2001), det allmänna goda 

(Odelstad, 2002) eller det kollektiva goda (Strömgren, 2007:31,57). Strömgren 

(2007:31) använder i sin analys av det planeringspolitiska tänkandet från 1940-

talet och framåt, begreppen universella - respektive partikulära intressen istället 

för allmänna/enskilda. Dessa begrepp använder även Nylund (1995) i 

beskrivningen av flera filosofers
49

 tänkande angående universella och partikulära 

intressen.  

 

Varierande åsikter om allmänintresse 

Enligt den franske matematikern och filosofen Blaise Pascal uppräknar filosoferna 

fram till mitten av 1600-talet bortåt 300 olika åsikter om det allmänna goda
50

 

(Odelstad, 2002:342). Inte heller idag är det särskilt klart vad som menas med 
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 I Nylund (1995)  beskrivs försoningsfilosofer, exempelvis Kant, Hegel och Marx, de som tänker 

sig en möjlig försoning/balans mellan universella och partikulära intressen. Till skillnad från dessa 

har konfliktsfilosofer, såsom Weber och Adorno, åsikten att företrädare för dessa olika intressen 

inte kan förväntas nå konsensus. 
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 Odelstad använder sig av ett citat taget ur Blaise Pascals ‖Sigma – en matematikers 

kulturhistoria‖, band 6 sid. 2298. Blaise Pascal (1623- 1662) var en fransk matematiker, filosof och 

teolog (Odelstad (2002:342). När översättningen från franska till svenska skedde är oklart. 
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begreppen allmänt intresse, enskilt intresse och avvägningen emellan dem. Det är 

heller inte någon lätt uppgift att fastställa en intresseavvägning och ett skäl till 

detta kan vara just den komplicerade och oklara begreppsbildningen, menar 

Odelstad (2002:10). Moroni (2006) argumenterar för att det allmänna intresset av 

tradition varit bevekelsegrunden för både stadsplanering och utvärdering av 

planering och därmed legitimerat statliga ingripanden. Numera är dock situationen 

en helt annan, menar han. Själva idén om det allmänna intresset utmanas inom 

såväl planering som akademi och planeringspolitik. Det har blivit närmast 

vardagsmat, nästan fashionabelt, att hävda att begreppet det allmänna intresset inte 

finns, eller i vart fall saknar innehåll. Moroni hävdar att debatten är ostrukturerad 

och han är övertygad om att många missförstånd inom planering och utvärdering 

beror just på sammanblandning av olika föreställningar om det allmänna intresset. 

Han är även övertygad om att vi varit alltför snabba med att förhålla oss skeptiska 

till begreppets relevans och praktiska betydelse, och han menar att det är värt att 

ytterligare utreda vad det handlar om. Moroni efterfrågar en ökad nyansering av 

debatten och han menar att vi behöver någon idé om det allmänna intresset för att 

motivera planering och som en gemensam faktor mellan planering och utvärdering 

(Moroni, 2006). Campbell & Marshall (2002) accepterar begreppets problematiska 

och omstridda natur, men de hävdar ändå att diskursen om det allmänna intresset 

trots allt är den axel kring vilken debatten om planeringens roll och syfte kretsar. 

De hänvisar också till Flathman (1966) som menar att det är fritt för var och en att 

överge ‖konceptet‖ om allmänintresset men att vi då måste vara beredda på att 

diskutera problemen fast under en annan rubrik (Campbell & Marshall, 2002:164).  

 

Tankarna om det kollektiva goda blev särskilt tydligt i samband med det upplysta 

planeringstänkandet (Strömgren, 2007). De konkreta värden som fyller den 

universella strävan efter det kollektiva goda, och som motiverar planeringsinsatser, 

varierar dock över tid och mellan planeringsdiskurser, konstaterar Strömgren. I 

vissa fall kan ekonomisk tillväxt och välstånd vara det centrala, medan andra 

värden kan vara sociala sammanhang, integration eller en ekologiskt hållbar 

livsmiljö. Motivet för planering kan även vara något annat än universalism; ‖det 

går att föreställa sig argument för eller emot planering som avser att skydda 

partikulära intressen – såsom enskild äganderätt eller enskilda livsprojekt‖, menar 

han
51

 (Strömgren, 2007:31).  

 

Relationen allmänt-enskilt intresse 

Flera filosofer och politiska tänkare har satt det allmänna intresset i relation till de 

enskilda intressena under århundradenas gång. De så kallade 
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 Strömgren menar dock att motiven för eller emot planering är antingen universella eller 

partikulära. Vi kan förvisso även tänka oss universalism med inslag av partikulära argument, men 

utan att det är möjligt att entydigt gradera skillnaden (Strömgren 2007:32). 
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kontraktsteoretikerna
52

 bygger bland annat sitt tänkande på idén om ett frivilligt 

kontrakt mellan den fria individen och ett samhälle som konstruerats i syfte att 

uppnå juridisk rättvisa och beskydd. Samhället grundas då på vissa regler som det 

ligger i allas intresse att följa. De enskilda intressena kan kopplas till 

föreställningen om de individuella fri- och rättigheterna, däribland äganderätten av 

mark och annan egendom, som diskuteras i liberala traditioner. Hallberg et al 

(2001) menar att tidiga liberala tänkare vände sig mot det politiska synsätt som 

satte staten och den politiska stabiliteten före individernas rätt till liv och 

egendom. Enligt Ödmann (1992) rättfärdigar marknadsliberaler ofta sina krav på 

privat äganderätt och rätten till egendom genom den så kallade naturrätten
53

. 

Naturrätten används också som argument emot eventuell lagstiftning som syftar 

till att skydda och stärka det allmänna intresset, menar hon (Ödmann, 1992:13). 

Johan Norberg som har skrivit förordet till den tredje svenska upplagan av den 

amerikanske politiske filosofen Robert Nozicks ‖Anarki, Stat och Utopi‖ från 

2004, beskriver hur Nozick i och med originalets publicering 1974 ‖i ett slag 

återuppväckte den naturrättsliga åskådningen, äganderättens filosofiska grunder 

och nattväktarstaten som ideal.‖ (Nozick, 2004:9). Johansson & Khakee (2008) 

beskriver hur Nozick lägger en stark betoning på individens rättigheter. Nozick 

ställer sig frågan om vilket tillstånd i samhället som är förenligt med absolut 

respekt för individernas frihet och rätt till egendom och kommer fram till att det är 

nattväktarstaten, det vill säga en minimal tvångsmakt med uppgift att skydda 

individernas rättigheter. I denna stat med minimala rättighetsinskränkningar får 

skatt inte tas ut och därmed sätts principen om omfördelning mellan rika och 

fattiga ur spel, menar Johansson & Khakee. Nozick ansåg att marknaden själv ska 

sköta fördelningen och alla begränsningar i marknadens funktion är moraliskt 

oacceptabla (Johansson & Khakee, 2008).  

 

Moroni (2006) beskriver Nozick som libertarian liberal och sätter hans tänkande i 

stark ideologisk kontrast till den amerikanske samhällsfilosofen John Rawls som 

beskrivs som egalitarian liberal. Enligt Johansson & Khakee (2008:37) menar 

Rawls i sin bok ‖En teori om rättvisa‖ från 1999 att samhällskontraktet baseras på 

tanken att det ska hindra de starkaste från att roffa åt sig från de svagare. I Johan 

Norbergs förord till Nozick (2004) beskrivs även Rawls kortfattat, med fokus på 

dennes argumenterande för en mer omfattande stat med en högre grad av 

tvångsmässig omfördelning som ett rättvisekrav. Norberg menar att Nozick och 
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 Till kontraktsteoretiker kan räknas bl.a. Thomas Hobbes (1588-1679), Samuel von Pufendorf 

(1632-1694), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant 

(1724-1804) och ibland även John Rawls (1921-2002) och Robert Nozick (1938-2002) (NE).  
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 Naturrätten beskrivs inte närmare i Ödmann (1992). Tankar om naturrätten kan härledas till 

antiken och kan ses hos Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel mfl. Möjligen avses i Ödmann 

(1992) den icke-religiösa rationalistiska naturrättslära, vars grundande tillskrivs den holländske 

humanisten Hugo Grotius under första halvan av 1600-talet, och som anses ligga till grund för 

tankarna om samhällsfördraget/samhällskontraktet (Göran Inger för Nationalencyklopedin, 2010-

08-17).  
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Rawls har betraktats som motpunkter i den moralfilosofiska debatten om egendom 

och rättvisa (Nozick, 2004).  

 

Intressen 

Idén om ‖intressen‖ har, enligt Campbell & Marshall (2002), förekommit på den 

politiska arenan på en mängd olika sätt sedan 1700-talet. De visar på tre tolkningar 

exemplifierade i: 1) Burkes koncept om representation (concept of virtual 

representation), 2) Madisons koncept liberalism i USA, och 3) den utilitaristiska 

traditionen så som den utvecklades i Storbritannien. Edmund Burke, konservativ 

brittisk politiker och skriftställare, hävdade att det var genom 

övervägande/överläggning
54

 (deliberation) som staten ska komma fram till rätt 

beslut. För Burke var parlamentsledamöterna representanter för intressen och inte 

för personer och eftersom han antog att människor kunde missta sig på sina 

intressen borde parlamentsledamöterna under inga omständigheter lyssna till 

önskemål eller synpunkter från sina väljare. För Burke var det allmänna intresset 

inte baserat på en sammanläggning av flertalet individuella intressen utan skulle 

ses som ett resultat av summan av det flertal objektiva intressen som utgör 

nationens intresse, när detta är resultatet av korrekt rationell deliberation. I denna 

process bör det tas hänsyn till människors känslor, åsikter och behov men besluten 

ska tas oberoende av dem, ansåg han. Om korrekt utfört, skulle förnuftet härska i 

den deliberativa processen så att den resulterade i enighet och överenskommelse, 

menade Burke. Ungefär samma tid som Burke spred sina idéer om regeringsstyre 

och representation, kom i USA liberalismen fram som hade andra idéer om 

intressen. För James Madison, som var en av grundlagsfäderna, var intressen alltid 

i plural. Enligt Madison var det bara individen som kunde avgöra vilka 

hans/hennes intressen är. En regeringsrepresentant var utsedd att följa sina väljares 

intressen. Om så skedde, ansåg Madison, skulle de olika intressena balansera upp 

varandra så att skadliga intressen kunde kontrolleras och stabilitet råda. Den 

brittiska utilitarismen utvecklade också en syn på intressen. Utilitarismen 

baserades på idén att endast individen kunde avgöra hans eller hennes intressen 

och det enda konkreta sättet att testa konsekvenser av ett beslut var att se hur det 

skulle påverka individen. Dessutom var en god policy en som maximerade 

individens nytta. Jeremy Bentham, ofta ansedd som utilitarismens grundare, 

uppmärksammade dock även att varje individ har ett socialt eller allmänt intresse 

så väl som ett egenintresse. Men eftersom majoriteten av individerna tenderar att 

ge uttryck för sitt egenintresse hellre än det allmänna intresset var det, enligt 

Bentham, regeringens uppgift att om nödvändigt genom klok lagstiftning övertala 

eller framtvinga så att medborgarna agerade i enlighet med det allmänna intresset 

(Campbell & Marshall, 2002: 166 -167). 
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 Enligt Campbell & Marshall (2002) använder Burke begreppet ‖political deliberation‖. Om detta 

ska tolkas som att överläggningarna skulle ske enbart mellan parlamentets politiker är dock oklart.  
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John Stuart Mill, som var en av utilitarismens och liberalismens frontfigurer, 

menade att regeringen kunde inta ett övergripande åskådarperspektiv 

(synoptic/spectator view) gällande intressena och den kunde därmed urskilja 

individernas verkliga intressen bättre än de själva (Campbell & Marshall, 

2002:167). Mill (1995) ansåg det också mycket viktigt att försöka fastställa en 

rimlig gräns för samhället och statens inblandning i individens frihet. Alltför stark 

statlig inblandning i individens frihet var av ondo, inte enbart för individen själv 

utan även för samhällsutvecklingen som helhet, då den verkade hämmande och 

likriktande, menade Mill. I sin bok ‖Om friheten‖ från 1859 skriver han att 

individualiteten är en förutsättning för det allmänna bästa. Människans rätt att 

handla i enlighet med sina åsikter skapar en individualitet som gynnar samhällets 

utveckling som sedan kommer alla till godo, menar Mill. Carl-Göran Ekerwald 

som skrivit efterord i den svenska översättningen av ‖Om friheten‖ från 1995 

menar dock att Mills försvar för individens frihet var full av självberättigande och 

att det bör noteras att det var den individuella friheten för hans egen samhällsklass, 

men även för kvinnor, som han intensivt försvarade (Mill, 1995). 

 

Ifrågasättande av allmänintresset 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började man dock ifrågasätta om det 

verkligen finns något allmänt bästa. Det uppstår då också frågor om hur långt 

förnuft och rationalitet faktiskt kan nå. Detta blir, enligt Hallberg et al (2001), 

påtagligt i arbeten av den österrikisk - amerikanske nationalekonomen Joseph 

Schumpeter. Schumpeter sökte utveckla vad han menade var en empirisk och 

realistisk föreställning om demokrati till skillnad från den klassiska idealistiska 

bilden av demokrati. Demokrati är inte ett sätt att förverkliga det allmänna bästa 

genom folkligt deltagande, menade Schumpeter. Snarare ger demokrati de 

politiska makthavarna rätten att genom allmänna och fria val fatta kollektiva beslut 

som är bindande för en viss gemenskap. Enligt Hallberg et al menar Schumpeter 

dock att det inte finns något allmänt intresse då han hävdar att; ‖Våra 

grundvärderingar om hur livet bör levas ligger bortom förnuft och logik, vilket 

medför att det allmänna bästa betyder olika saker för olika individer och 

grupper.” (Hallberg et al, 2001:18; Schumpeter, 2001:196). Schumpeter menar att 

även om alla skulle godta idén om ett generellt allmänt bästa så skulle en 

‖fundamental‖ oenighet om själva målen visa sig så snart det kom att handla om 

enskilda frågor. Svåra bedömningar som måste göras är ‖förändrade 

förutsättningar‖, exempelvis värderingen av nuvarande och framtida 

tillfredställelse eller socialism kontra kapitalism, konstaterar Schumpeter (2001).  

 

Campbell & Marshall (2002) beskriver att flera politiska forskare var synnerligen 

kritiska till begreppet ‖det allmänna intresset‖ under 1950- och 1960-talen. Det var 

antingen för att det ansågs sakna förklaringsvärde eller för att det inte kunde 

användas som en operationell norm. Här nämner de Schubert (1957, 1960, 1967) 

Sorauf (1957, 1967) och Downs (1962) som exempel. Något emot strömmen 
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kunde sägas vara Barry (1964), Flathman (1966) och Held (1970) som, från sina 

olika förutsättningar, argumenterade för begreppets beskydd. Trots kritik mot 

begreppet hävdade Howe (1992) att amerikanska planerare i någon mån ändå satte 

sin tilltro till en form av allmänt intresse, även om det inte fanns någon 

dominerande föreställning om dess betydelse och dess roll (Campbell & Marshall, 

2002).  

 

Mot slutet av 1960-talet blev tilltron till den teknokratiska planeringen och dess 

strävan efter enighet/koncensus, och därmed även idén om det allmänna intresset, 

ytterligare ifrågasatt. Dels visade det sig att planeringen inte kunde rå på de 

samhällsproblem som den var tänkt att åtgärda men det ansågs också att 

planeringens åtgärder i sig skapa fler problem än den löste (Campbell & Marshall, 

2002:170). Den amerikanske planeringsteoretikern Donald Schön (1983) skriver i 

―The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action”:   

Fram mot mitten av 1960-talet, hade den synbara enigheten om innehållet i det 

allmänna intresset – kanske även om användbarheten/nyttan av att skapa en 

sådan enighet – flagnat av. När de skadliga konsekvenserna av central planering 

uppdagades skapades intressegrupper mot orättvisor, risker och vanvård. Mot 

slutet av 1970-talet, stod det klart att det inte fanns någon nationell enighet om 

det allmänna intresset. (Schön, 1983:207) 

 

Under 1970-talet tog planeringen sakta avstånd från positivism och rationell 

översiktlig planering och under 1980-talet verkade det moderna 

planeringsprojektet ligga i spillror, menar Campbell & Marshall (2002). Det var 

främst två orsaker till detta, först den gryende marknadsliberalismen och 

omorganiseringen av de ekonomiska institutionerna och förhållandet mellan stat 

och kommun. Det andra var det intellektuella angreppet på upplysningsprojektet 

som postmodernismen utövade. I postmodernismen uppmärksammades mångfald 

och olikhet samtidigt som universallösningar och tilltron till det vetenskapliga 

förnuftet ifrågasattes. Individen sattes i centrum (Campbell & Marshall, 2002: 

171-172). 

 

Allmänintressets fortlevnad 

Föreställningen om det allmänna intresset i planeringen har underminerats av den 

kritiska debatten på senare tid, men det står ändå klart att det allmänna intresset, 

trots omstritt som begrepp, aldrig riktigt övergivits helt som idé men att 

föreställningarna om det har varierat över tiden (Campbell & Marshall, 2002:173-

174). Även Klosterman (2003) anser att planering som skydd för ett allmänt 

intresse är viktigt och det måste vara myndigheternas ansvar att ta hänsyn till det 

allmänna intresset, eftersom ingen annan kan förväntas göra det. Klosterman 

menar att argumenten emot statlig styrning har sina rötter i den klassiska 

marknadsliberala traditionen från Adam Smith och John Stuart Mill. Han anser 

dock att de bygger på en felaktig föreställning om en ideal marknadssituation där 
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det råder fullständiga möjligheter till konkurrens på lika villkor med ett stort antal 

köpare och säljare och fri tillgång till all information som behövs för att köparna 

ska kunna ta rationella köpbeslut. Klosterman menar att denna ideala situation 

bara finns i teorin och att det därmed motiverar statlig styrning av de negativa 

effekter som marknadssystemet i praktiken ger upphov till. Här nämner 

Klosterman problem med att reglera och kontrollera allmännyttiga produkter och 

tjänster, externa effekter, rättvis fördelning och förvaltningen av allmänningar som 

motiv för samhällsstyrning av marknaden (Klosterman, 2003). Även Hardin 

(1968) hävdar i sin diskussion om ‖allmänningens dilemma‖, att människors 

naturliga agerande för att alltid uppnå maximal egennytta är skadligt för det 

allmänna, då det inte finns några incitament för att begränsa användandet av 

exempelvis en allmänning eller ett gemensamt fiskevatten. De incitament som 

behövs är, enligt Hardin, antingen privat ägande som stimulerar långsiktigt 

tänkande eller statlig kontroll med olika begränsningar i användandet (Hardin, 

1968). Ostrom & Field (1999) menar att allmänningens dilemma är ett reellt 

problem, men att det finns många exempel där människor framgångsrikt självmant 

gått samman för att förvalta en gemensam resurs. Ostrom & Field anser också att 

det håller på att etableras en vetenskaplig konsensus om vilka förhållanden som 

stimulerar till en framgångsrik egenförvaltning. Kunskap om resursens aktuella 

ställning, dess begränsningar och möjligheter, hur den kan förbättras genom aktiv 

förvaltning samt tillit mellan brukarna är viktigt, enligt Oström & Field (1999).   

 

Lundquist (2010) beskriver den offentliga verksamheten som inriktad på att uppnå 

det gemensamma bästa. Ett hot mot detta är de ideologiska och organisatoriska 

förändringar som sker inom offentlig förvaltning, i synnerhet den inriktning som 

går under benämningen ekonomismen och som blir synlig i nyliberalism, 

managementtänkande, public choice-teori och New Public Management (NPM). 

Ekonomismen har, enligt Lundquist, en tydlig negativ inställning till det 

offentliga, i synnerhet välfärdsstaten, och ambitionen är att demontera denna och 

de sociala, politiska, ekonomiska och organisatoriska system som säkerställer den. 

Allmänintresset – eller det gemensamma bästa – förnekas och istället erbjuds 

governance av nätverk med offentliga och privata intressenter samordnade av 

förhandlingar och marknader. De offentliga monopoltjänsterna ska ersättas av 

effektiva marknadsaktörer och den offentliga identiteten som medborgare 

ifrågasätts till förmån för individualiserade ekonomistiska identiteter som 

skattebetalare och kund (Lundquist, 2010:120). 

 

Allmänintresset i planering 

I detta kapitel har beskrivningen av allmänintresset som ett centralt begrepp hållits 

på ett teoretiskt plan med anknytning till politisk teori och med utblickar mot 

andra länder. I kapitel 5 förs en fortsatt diskussion om allmänintresset, men då ur 

ett mindre teoretiskt perspektiv och med mer fokus på svensk kommunal planering 

och i högre grad kopplat till planering för rekreationsnatur. 
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3.3 Implementationsteori – en teoretisk grund för utvärdering 

Kommunal fysisk planering kan sägas vara en politisk verksamhet som i hög grad 

styrs av lokala politiker i en process där staten har ett visst inflytande i några 

specifika frågor, varav friluftsliv är en. De riktlinjer och ställningstaganden som 

blir resultatet av ett flertal planeringsbeslut kan ses som politiska åtgärder tänkta 

att implementeras i efterföljande planering, lovgivning och plangenomförande. På 

motsvarande sätt utövar staten och de statliga myndigheterna sitt inflytande över 

planeringen genom direktiv i olika former, från juridiskt styrande lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter, till allmänna råd, handböcker och diverse 

information. Exempel på detta är vad planeringslagstiftningen uttrycker om 

friluftsliv som allmänt intresse, som riksintresse och som ett av strandskyddets två 

syften. Men hur och i vilken grad politiska direktiv, både statliga och kommunala, 

implementeras är i sig föremål för ett flertal teorier. I föreliggande studie av 

planering för friluftsliv begränsas diskussionen om implementering till vad som 

uttrycks i planeringslagstiftning och i planeringsdokument men enligt Vedung 

(2009) kan implementering även inbegripa det som eventuellt sker sedan i 

ytterligare flera steg. Begreppet implementering kan användas för a) endast 

förvaltningsskedet, b) förvaltningsskedet och förvaltningens slutprestation, c) 

förvaltningsskedet, förvaltningens slutprestation och utfall. Utfall kan i sin tur ske 

i tre steg: omedelbart utfall, mellanliggande utfall och slutligt utfall (Vedung, 

2009:28).  Att studera implementering av beslut och riktlinjer, i detta fall 

beträffande friluftsliv i kommunal fysisk planering, innebär någon form av 

utvärdering. I detta avsnitt beskrivs kortfattat en del av implementeringens teori 

medan utvärdering diskuteras i kapitel 4 om metod. 

 

Implementation i annan forskning 

Bowen (1982) konstaterar att Pressman & Wildavskys mycket kända bok 

―Implementation‖ från 1973
55

 är tongivande bland litteratur som handlar om 

implementation av policys, delvis beroende på den analogi som de gör mellan 

implementationsprocesser och sannolikhetsteori. Pressman & Wildavsky använde 

sig av sannolikhetsteorin för att underbygga sitt påstående att komplexiteten i 

gemensamma projekt leder till extremt små chanser att genomföra policys, men de 

undersöker inte sannolikhetsteorins relevans ytterligare, menar Bowen. Pressman 

och Wildavsky har använt sannolikhetsteorin för att förklara den höga 

sannolikheten för att implementering misslyckas medan Bowen vill använda den 

till att förklara och förutsäga fruktsamma implementeringar. Flera vetenskapliga 

undersökningar visar public policy implementation som en förhandlingsprocess 

                                                 

 
55

 Titeln på Pressman & Wildavskys bok från 1973 är ‖Implementation – How Great Expectations 

in Washington are Dashed in Oakland: Or, Why It´s Amazing That Federal Programs Work at All, 

This being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic 

Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hope The Oakland Project”.   
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(Bowen, 1982 med hänvisning till Derthick, 1972; Bailey & Mosher, 1968; Gross, 

Giancquinta and Bernstein, 1971; Orfield, 1969; Lambright, 1967; Pressman and 

Wildavsky, 1973). Dessa undersökningar ser, enligt Bowen, misslyckande som en 

normalitet och lyckade implementationer som en anomali som behöver förklaras 

(1982). Även O´Toole (2004) och Sinclair (2001) menar att de 

implementationsteoretiska studierna under flera decennier fört fram en mängd 

olika variabler som tänkbara orsaker för misslyckade implementeringar men att 

dessa studier upplevts vara till mycket lite nytta för praktisk implementering. 

O´Toole (2004) menar att det har skett en utveckling inom praktisk 

implementering men att implementationsforskare fortsatt att utgå från första 

generationens implementationsforskning där fokus låg på hinder för 

implementering och föreställningen att förutsättningar för lyckosam 

implementation var en bra teori om kausala samband (a good causal theory) och 

tydliga mål. Det finns också en viktig förklaring till föreställningen om begränsad 

nytta genom att praktikerna inte förstår vikten av den forskning som gjorts. 

O´Toole vill därmed framhålla att det är av stor vikt för praktisk implementation 

att implementationsforskare faktiskt har visat vilka hinder som legat i vägen för 

lyckosam implementation även om de inte lyckats peka på möjliga lösningar 

(2004). 

 

Tjänstemännens roll i implementering 

De tjänstemän som har till uppgift att förvalta, omsätta och implementera politiska 

åtgärder har en mycket viktig roll och denna insikt har vuxit fram genom 

implementationsstudier och utvärderingar av offentlig verksamhet. Vedung 

(2009:51) beskriver att tjänstemän har egna viljor, resurser och förståelseramar, 

vilket leder till att det politiska budskapet uppifrån omtolkas och inte alltid 

accepteras och efterlevs på det sätt som det ursprungligen var tänkt. Sinclair 

(2001) beskriver detta som; 

Som ett resultat av implementationsforskning accepteras vanligen argumentet att 

även den mest tydliga statliga styrning kan försvagas, omtolkas och förändras så att 

utfallet i mycket låg grad påminner om den ursprungliga policyns mål. (Sinclair, 

2004:78)   

 

Rothstein (2010) beskriver genom den klassiska teorin om 

‖frontlinjebyråkraternas‖ betydelse att offentliga åtgärder i stor utsträckning 

utformas av den operativa fältpersonalen. Det är dock inte klart i vilken grad deras 

agerande baseras på vad som är beslutat av de demokratiskt tillsatta organen, anser 

han. Här uppstår då vad Rothstein kallar ‖demokratins svarta hål”, som innebär att 

‖de som beslutar om medborgarnas välfärd är förvaltningar och tjänstemän, där 

det kan vara svårt för valda politiker att utöva något direkt inflytande och likaså 

svårt för den enskilde medborgaren att utkräva någon slags ansvar.‖ (Rothstein, 

2010:12). Även Sinclair (2001) visar i sin forskning att tjänstemännen har en 

mycket viktig roll i det han kallar ‖street-level policy making‖. Sinclair menar 
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också att det är sällan som policys och system för implementation skapas från 

scratch utan istället trimmas och förfinas befintliga system. Detta betyder att 

förändringsåtgärder sker som en reaktion på observerat utfall. Det är dock långt 

ifrån alltid som implementationsforskningen studerar utfallet, men när den gör det 

konstateras ofta att den enskilde tjänstemannen spelat en viktig roll för utfallet, 

menar han (Sinclair, 2001). 

 

Den enskilde tjänstemannen kan i sin tur ha olika roller. Brusman (2008) har i sin 

forskning om Norrköpings innerstad beskrivit bland annat planerarens olika 

grunder för agerande; dels som professionell planerare, dels som kommunal 

tjänsteman men också som medborgare med privata intressen att bevaka 

(2008:189-190). Brusman resonerar också om hur planeraren växlar mellan dessa 

roller och om planerarens möjlighet att påverka planeringen (2008:44-45). 

Almstedt (1998) konstaterar att statsmaktens intentioner med att avsätta 

riksintressen för friluftsliv omtolkats av kommunerna för att bättre passa lokala 

intressen och för att behålla framtida handlingsfrihet i markanvändningsfrågor. 

Detta, menar Almstedt, var inte statsmaktens avsikt (1998). 

 

Föreliggande forskning kan ses som en utvärdering av de statliga styrsignalerna 

för friluftsliv, det vill säga en studie av hur dessa styrsignaler implementeras i den 

kommunala fysiska planeringen samt vilka förutsättningarna är för denna 

implementering. Den implementationsteoretiska diskussionen ovan ska sättas i 

relation till utvärdering, som i denna avhandling beskrivs som en metodik, alltså 

en teori om forskningsmetoder. Utvärdering beskrivs och diskuteras därför i 

kapitel 4 om metod.  
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4. METOD  

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för forskning och analys samt de 

metodologiska överväganden som gjorts. Även annat kunskapsunderlag som 

använts beskrivs, exempelvis vetenskapliga databaser, konferenser och 

myndighetsdokument. 

 

4.1 Metoder 

Denna avhandling baseras på information från enkäter och intervjuer samt studier 

av planeringsdokument, lagtexter och officiella myndighetstexter såsom policys 

och propositioner. Valet att använda denna metodmix baseras på det faktum att 

fysisk planering är mångdisciplinär både i teori och praktik (Faludi, 1973) och att 

det som forskningsämne inte har någon enhetlig metodtradition. Även forskning 

om friluftsliv är mångdisciplinär (Sandell, 2004a; Emmelin et al, 2010). Det är 

därmed forskningsfrågornas karaktär som bör avgöra metodvalet (Alvesson & 

Sköldberg, 1998:11). Forskningsfrågorna, som presenterades inledningsvis, har 

den bredden att olika metoder är motiverade, så kallad metodtriangulering 

(Vedung, 2009). I praktiken betyder det att resultaten från två nationellt täckande 

enkätundersökningar riktade till två olika målgrupper, allmänhet respektive 

kommuner (genom kommunala planeringstjänstemän), kombineras med resultat 

från tre fallstudieområden; Järvafältet utanför Stockholm, Blekinge skärgård och 

kustzon och Söderåsen i Skåne. I fallstudierna utgör intervjuer med 

planeringstjänstemän samt studier av kommunala planeringsdokument och annat 

relevant planeringsunderlag, exempelvis sektorsplaner och policydokument, 

underlaget för analys. Analysen av dessa texter kan i viss mån ses som en 

utvärdering av hur de statliga styrsignalerna angående friluftsliv implementeras i 

den kommunala fysiska planeringen. Därför diskuteras även utvärdering som 

metod. 

 

Två enkätundersökningar 

Forskningsprojektet Fysisk planering för friluftsliv har deltagit i framtagandet av 

två enkätundersökningar riktade till två olika målgrupper; dels till allmänhet som 

utövare/icke utövare av friluftsliv och dels till kommuner, genom kommunala 

planeringstjänstemän som uttolkare av vad som uttrycks i de efterfrågade 

planeringsdokumenten.  
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Enkäten till allmänheten, Friluftsliv 07 

Den enkätundersökning som riktade sig till allmänheten togs fram gemensamt 

inom forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring men med största ansvar och 

arbetsbörda lagd på programledningen vid Mittuniversitetet/ETOUR i Östersund. 

Delprojektet bidrog med planeringsrelevanta frågor. Enkäterna sändes ut med 

posten under hösten och vintern 2007/2008 till mottagare mellan 18-75 år vilka 

var slumpmässigt utvalda med hjälp av SPAR, Statens personadressregister. 1792 

svar kom in vilket motsvarade knappt 40 %.  Den statistiska analysen utfördes av 

programledningen tillsammans med en professionell statistiker. Denna 

undersökning går under namnet Friluftsliv 07 och resultaten finns redovisade i fyra 

rapporter, Fredman et al, (2008 a-d). En kortare sammanställning av 

planeringsrelevanta resultat från denna enkät redovisas och diskuteras i 

avhandlingens kapitel 7. Ytterligare 800 utskick, en så kallad översampling, 

gjordes i Blekinge skärgård och kustzon till slumpvis utvalda hushåll i de 

femsiffriga postnummerområden som i huvudsak ligger söder och sydost om 

riksväg E22 (se karta sid 75). 319 svar kom in vilket gav en svarsfrekvens på drygt 

40 %. Denna enkät var något modifierad jämfört med den nationella enkäten. Det 

betyder att några svarsalternativ lades till, några helt nya frågor tillkom och några 

frågor togs bort för att enkäten bättre skulle passa för delprojektets specifika 

intressen och inriktningen mot kommunal fysisk planering. Viss statistisk analys 

av svaren från översamplingen i Blekinge har jag själv utfört med hjälp av Excel 

(frekvenser) och SPSS (korstabeller och olika diagram). Resultat av den 

modifierade enkäten i Blekinge redovisas i kapitel 7 och mer detaljerat i bilaga 1. 

Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2. 

 

En analys av svarande och bortfall utfördes av programansvariga i Östersund 

tillsammans med en professionell statistiker. Denna analys visade att något fler 

kvinnor än män besvarade enkäten och att de svarande är något äldre än 

genomsnittssvensken. Bortfallet dominerades av yngre män, vilket visat sig vara 

fallet i flera undersökningar under senare tid (Fredman et al, 2008 a-d med 

hänvisning till Qvist, 2000). Utbildningsnivån hos de svarande i Blekinge 

överensstämde i hög grad med riket som helhet medan respondenterna i Friluftsliv 

07 hade en viss dragning åt högre utbildning, det vill säga universitet eller 

högskola.  

 

I enkätundersökningen till allmänheten var begrepp såsom friluftsliv och natur 

odefinierade eftersom syftet bland annat var att undersöka innehållet i dessa 

begrepp (Se diskussion om definitioner i kap. 2). Enkäterna till allmänheten hade 

till största delen en strukturerad uppbyggnad med fasta svarsalternativ. Det skedde 

ingen översampling av de andra två fallstudieområdena, Söderåsen och Järvafältet. 

Mer om dessa fallstudieområden och de undersökningsmetoder som användes där 

beskrivs nedan.  
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En del frågor i Friluftsliv 07 som skickades till allmänheten mäter attityder och en 

del av dessa fick en anmärkningsvärt hög andel vet ej-svar, ibland även 

kombinerat med hög andel neutrala svar. Vilka dessa frågor är och den betydelse 

det kan anses ha diskuteras mer detaljerat i kapitel 7. En principiell diskussion om 

huruvida svarsalternativ ska medge en neutral mittpunkt eller inte fördes i 

forskargruppen under konstruktionen av enkäten och det kan konstateras att det 

finns olika syn på huruvida respondenterna ska få möjlighet att förhålla sig 

neutrala eller om de ska tvingas ta ställning. I enkäten Friluftsliv 07 kan därför ses 

attitydfrågor av båda slagen. Om neutral mittpunkt saknas tvingas respondenten 

till ett ställningstagande som kan vara svagt underbyggt eller slumpmässigt valt. 

Logiskt sett försvagar detta att man redovisar sammanslagna ställningstagande till 

exempel helt enig och enig. Svarsalternativen i de frågor som redovisas och 

diskuteras i denna avhandling medger en neutral mittpunkt genom en femgradig 

skala samt möjlighet att svara vet ej. En femgradig skala som också har vet ej-

alternativ bygger på tanken att respondenten ska kunna välja neutral om de inte har 

någon synpunkt medan de ska kunna svara vet ej om de inte anser sig ha kunskap. 

Det är dock svårt att veta huruvida respondenter uppfattar denna distinktion och ett 

antal personer utan uppfattning kan välja vet ej-svaret för att slippa besvara frågan. 

Om svarsalternativen däremot saknar vet ej-alternativ kan respondenter som 

egentligen inte vet avge ‖ett ogrundat substantiellt svar‖ (Esaiasson et al, 

2004:275). Att respondenten väljer det neutrala svarsalternativet kan ur 

metodologisk synpunkt alltså betyda att denne egentligen inte vet eller tvärt om, 

och att det är omöjligt för forskaren att veta vilket. Att slå samman 

svarsalternativen vet inte och neutral kan därmed motiveras. Det kan också hävdas 

att frågor som kan anses vara kontroversiella ofta får en förhållandevis hög andel 

svar som är neutrala.  

 

Enkäten till kommunerna   

Den andra enkäten riktades till kommunala planeringstjänstemän i samtliga 

Sveriges 290 kommuner. Denna enkät gjordes inom ramen för delprojektet i 

samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, under våren 2008 och 

den var webbaserad. Enkäten, som går under namnet Friluftsliv och naturturism i 

kommunal planering (härefter kallad enkäten till kommunerna), bestod av fyra 

olika delar gällande friluftsliv och naturturism i;  

o Översiktlig planering (svarsfrekvens 66 %),  

o Detaljplanering (svarsfrekvens 64 %),  

o Bygglovgivning (svarsfrekvens 73 %) samt  

o Naturvård och förvaltning av naturområden (svarsfrekvens 73 %).  

 

De olika delarna kan ha besvarats av olika personer. I denna enkät var begreppen 

friluftsliv, naturturism och turism definierade i enkätens inledning (Se diskussion 

om definitioner i kapitel 2). Resultat från denna enkät finns redovisade i en 
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forskningsrapport (Petersson Forsberg, 2009) men redovisas och diskuteras 

ytterligare i avhandlingens kapitel 6. Den statistiska analysen av denna enkät 

gjordes inledningsvis som frekvenstabeller i Excel hos SKL. För vissa utvalda 

frågor
56

 har jag själv utfört enklare analyser i SPSS i form av korstabeller och 

fördelningsdiagram.  

 

En bortfallsanalys utfördes av SKL och den visade utfallet i nio olika 

kommungrupper
57

 samt länstillhörighet. Även bortfallet sett ur den totala 

befolkningsmängden beräknades. Generellt kan sägas att glesbygdskommuner och 

kommuner med färre än 12 500 invånare har en lägre svarsfrekvens än större 

städer och kommuner över 25 000 invånare. I denna enkät bedömdes det som 

viktigt att så många kommuner som möjligt har svarat. En lägre svarsfrekvens sett 

i förhållande till befolkningsmängd anses därmed inte ha påverkat resultatet eller 

dess generaliserbarhet. SKL:s analysenhet utförde även en rundringning bland ett 

urval av de kommuner som inte svarade på enkäten. Denna undersökning visade 

att det både vid denna rundringning såväl som i utskicket av enkäten förekom 

svårigheter att nå rätt person/respondent. Valet att låta det första e-mailet, som 

innehöll infobrev och länk till själva enkäten, gå via kommunernas registrator för 

att därifrån lokalisera lämplig respondent övervägdes noga. Trots det blev det 

tydligt att lokaliseringen av lämpliga respondenter kanske borde ha styrts ännu 

mer. Det primära forskningsobjektet var vad som uttryckts i kommunala 

planeringsdokument angående friluftsliv men en förutsättning för den 

webbaserade enkäten till kommunerna var att det är tjänstemännens 

åsikt/bedömning av vad som uttrycks i plandokumenten som sedan tolkats av mig 

som forskare. Naturvårdsverkets tillvägagångssätt med att utse ‖Sveriges 

friluftskommun‖ (hittills har det gjorts 2010 och 2011) är värt att studera. 

Naturvårdsverket kontaktade samtliga kommundirektörer där de ombads att ange 

en kontaktperson som skulle svara på undersökningen för kommunens räkning. De 

identifierade kontaktpersonerna fick sedan ett personligt mail med information om 

undersökningen. Svarsfrekvensen blev mycket hög, 92 %. Att identifiera en 

ansvarig person kan kanske vara otillräckligt då enkäter består av frågeblock som 

bör besvaras av olika tjänstemän. Hur arbetet gick till när kontaktpersonen ifråga 

antingen själv besvarade samtliga frågor eller samlade in uppgifter för att kunna 

besvara enkätens olika frågeblock, framgår inte ur Naturvårdsverkets redovisning 

(Naturvårdsverket, 2011a). 

 

                                                 

 
56

 Frågor som särskilt ansågs vara indikatorer på kommunernas planeringsambition för friluftsliv, 

exempelvis förekomsten av friluftslivsansvarig tjänsteman och friluftslivsplan. 
57

 De nio olika kommungrupperna är; Storstäder [Stockholm, Göteborg, Malmö], 

Förortskommuner, Större städer, Pendlingskommuner, Glesbygdskommuner, Varuproducerande 

kommuner, Övriga kommuner över 25 000 inv., Övriga kommuner 12 500-25 000 inv., Övriga 

kommuner mindre än 12 500 inv (Sveriges kommuner och Landstings hemsida, 2008-10-24). 
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En stor del av frågorna har formulerats och använts för första gången i enkäten till 

kommunerna. Några färdiga frågebatterier har alltså inte funnits. Hur 

respondenterna reagerat på begrepp och formuleringar av frågor har därmed också 

varit en del av det uppföljande analysarbetet. Som diskuterats tidigare har på ett 

flertal frågor en förhållandevis hög andel av respondenterna valt svarsalternativet 

vet inte, vilket kan tolkas som att frågan har formulerats otydligt, att de policys 

och riktlinjer som frågan gällde varit ofullständiga eller oklara, eller att 

respondentens kunskap om frågan varit otillräcklig. Det senare kan också stödjas 

utav den tidigare beskrivna svårigheten att nå lämplig respondent.  Samtliga dessa 

tolkningar är av intresse för fortsatt forskning. I de fall där frågorna inte har 

fungerat som det var avsett anges detta i samband med resultatredovisningen.  

 

Enkäten till kommunerna hade mestadels fasta svarsalternativ som dessutom 

kompletterats med ett öppet svarsalternativ där respondenten själv kunde skriva i 

något ‖annat‖. Flera respondenter använde sig av detta alternativ. Några använde 

det även för att skriva in sådant som egentligen platsade under något av de fasta 

alternativen, vilket ju inte var meningen.  

 

Fallstudier i tre geografiska områden  

I fallstudierna ingår tre geografiska områden; Järvafältet utanför Stockholm 

Blekinge skärgård och kustzon och Söderåsen i Skåne.  
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Järvafältet med undersökta kommuner och dess 

huvudorter 

Järfälla 

kommun 

Sollentuna 

kommun 

JÄRVAFÄLTET 

Naturreservat 

Sollentuna 

Järfälla 

Sundbybergs 

stad 
Sundbyberg 

Naturreservat 

Barkaby 

De tre fallstudieområdena valdes ut dels för att de är populära friluftsområden som 

planeras och förvaltas av flera olika kommuner, men också för att deras 

förutsättningar i flera avseenden skiljer sig åt. Delar av områdena är formellt 

skyddade enligt MB. Forskningen har koncentrerats till kommunernas 

plandokument och områdena har inte i någon högre grad studerats på plats. I 

fallstudierna ingår intervjuer med planeringstjänstemän och studier av 

plandokument, främst översiktliga planer men även policies och sektorsplaner som 

legat till grund för den fysiska planeringen har ingått i den mån de bedömts vara 

relevanta för forskningsfrågorna. 

 

Järvafältet, Stockholm 

 

I fallstudieområdet Järvafältet har planer för Sollentuna, Järfälla och Sundbybergs 

kommuner studerats. Järvafältet var militärt övningsfält tills verksamheten lades 

ner 1970 och delar av fältet blev under 1970-talet bebyggt med det som idag är 
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Blekinge med undersökta kommuner och dess huvudorter.  

 

Riksväg 

E22 

Riksväg 

E22 

Karlskrona kommun 
Ronneby 

kommun Karlshamns 

kommun 

Sölvesborgs 

kommun 

Karlskrona 
Ronneby 

Karlshamn 

Sölvesborg 

BLEKINGE SKÄRGÅRD OCH KUSTZON 

Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Husby och Akalla. Fältet ligger strax norr om 

Stockholm och är ‖ett extremt exempel på ett tämligen vanligt 

planeringsproblem‖. Vanligt i betydelsen att det inte är helt sällan som ett område 

omvandlas från att ha inrymt särskilda verksamheter, exempelvis varv, hamnar 

eller som i detta fall militär verksamhet, till att bli ombyggt till bostäder eller annat 

som gör att det blir allemansrättsligt tillgängligt i högre grad än tidigare. Det 

extrema kan kopplas till områdets storlek och närheten till en stor stad. Delar av 

det ursprungliga militära övningsfältet har exploaterats för bebyggelse och 

kvarvarande naturområden utsätts i vissa delar och periodvis av exploateringstryck 

för bland annat ytterligare bostadsbebyggelse och infrastruktur. Delar av fältet är 

klassat som naturreservat; Järvafältets naturreservat
58

 respektive Hansta 

naturreservat. 

 

Blekinge Skärgård och kustzon 

I fallstudieområdet Blekinge skärgård och kustzon ingår Sölvesborg, Karlshamn, 

Ronneby och Karlskrona kommuner. Området sammanföll vid forskningens start 

med det område där Länsstyrelsen i Blekinge län startat en process för att området 

ska kunna bli ett så kallat Biosfär-område
59

. Sölvesborgs kommun ingår inte 

längre i biosfärområdet men kvarstår som undersökningsobjekt i 

fallstudieområdet. Något beslut i ansökningsprocessen till biosfärområde hann 

dock inte slutföras inom tidsramen för avhandlingsarbetet men i slutet av 2010 

tillstyrkte regeringen att ansökan skickas till UNESCO. I Blekinge skärgård och 

                                                 

 
58

 Består i sin tur av de tre delarna Östra och Västra Järvafältet respektive Molnsätra naturreservat. 
59

 Biosfärområden är modellområden där syftet är att naturen, den biologiska mångfalden och 

kulturarvet kan bevaras. Samtidigt ska social och ekonomisk utveckling med lokal förankring 

gynnas. Biosfärområden ingår i FN-organet Unescos program ‖Man and the Biosphere‖ 

(MAB)(Länsstyrelsen i Blekinge läns hemsida, 2008-12-17). 
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Klippans kommun 

Åstorps 

kommun 

Bjuvs 

kommun 

Svalövs kommun 

 

Svalöv 

Bjuv 

Nationalpark 

SÖDERÅSEN 

Söderåsen med undersökta kommuner och dess huvudorter 

kustzon har också strandskyddsdebatten och de förändringar som gjordes i 

strandskyddslagstiftningen 2009/2010 varit aktuellt att uppmärksamma.  

 

Söderåsen, Skåne 

 

 

 

I fallstudieområdet Söderåsen ingår Åstorps, Klippans, Svalövs och Bjuvs 

kommuner. Söderåsen ligger i nordvästra Skåne förhållandevis nära städer i hela 

Öresundsregionen men gränsar inte direkt till dessa. Delar av Söderåsen är 

nationalpark, naturreservat, Natura 2000 och riksintresseområden för friluftsliv. 

Söderåsen omges i mycket hög grad av högt värdeklassad jordbruksmark vilket 

medför att åsens natur tillskrivs ett mycket hög värde för rekreation och friluftsliv. 

Flera av kommunerna i området har gentemot länsstyrelsen uppgivit avvikande 

syn på riksintressenas utbredning.  
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Intervjuer med planeringstjänstemän 

I de 11 kommuner som ingått i fallstudieområdena planerades för en intervju med 

en planeringstjänsteman i varje kommun. Totalt blev det 10 intervjuer då en av 

kommunerna inte hade möjlighet att ställa upp. Merparten av intervjuerna utfördes 

under våren och försommaren 2010 och resterande under våren 2011 med 

planeringstjänstemän från kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg, Bjuv, Klippan, Åstorp, Svalöv, Järfälla och Sollentuna. Av de 

personer som intervjuades fanns stadsarkitekter, planarkitekter, samhällsplanerare, 

utvecklingschefer och planeringschefer, varav samtliga hade anknytning till 

översiktlig planering. Två intervjuer skedde på mitt kontor i östra flygeln Blekinge 

Tekniska Högskola, Karlskrona, medan de övriga skedde i respektive kommun. 

Till följd av sjukdom skedde även en av intervjuerna via telefon.  

 

Vid den första e-mailkontakten med respondenterna samt vid telefonkontakterna 

som följde redogjorde jag kort för mitt forskningsprojekt och för de teman som jag 

önskade diskutera. Huvudfrågorna till den semistrukturerade intervjuguiden (se 

bilaga 3) var dock okända för respondenten innan själva intervjun och relevanta 

följdfrågor konstruerades på plats under samtalets gång. Frågorna har validerats 

fortlöpande genom resonemang med två handledare som båda har stor erfarenhet 

av intervjuarbete.  

 

Under själva intervjun fördes minnesanteckningar som sedan legat till grund för 

tolkning och redogörelse av resultaten. Intervjuerna finns inspelade som ljudfiler, 

men dessa har inte transkriberats i sin helhet. Ljudfilerna har använts som stöd för 

minnet i de fall där anteckningarna inte blev tillräckligt tydliga. 

 

Studier av plandokument 

Plandokument, det vill säga översiktliga planer med tillhörande 

miljökonsekvensbedömningar i förekommande fall, sektorsplaner och FÖP:ar, från 

de 11 kommuner som ingår i fallstudieområdena har också studerats och 

analyserats. I många avseenden är budskapet i de kommunala 

planeringsdokumenten det enda skrivna om planeringen för friluftsliv som möter 

medborgare och andra intressenter, där avvägning mot andra intressen förväntas 

ske (i samråds- eller utställningsversioner) eller har skett (i antagna dokument). 

Sektors- eller intresseplaner, såsom exempelvis friluftslivsplaner eller grönplaner, 

är viktiga planeringsunderlag som visar nulägesbeskrivningar och ibland även en 

önskvärd framtida situation utifrån intressets eget perspektiv utan att vägas mot 

andra intressen. Ibland kan denna typ av dokument även tas fram baserat på 

riktlinjer från en ÖP. 
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Följande dokument har undersökts i de tre områdena: 

 

 Översiktlig plan MKB 

Fördjupning  

eller tillägg 

till ÖP 

Grönplan/Grönstrukturplan 

eller Naturvårdsplan 

Järvafältet, 

Stockholm   

 

 

  

Sollentuna 

kommun 

ÖP 2010, 

samrådsversion aug 2009 

 

 

  

Järfälla 

kommun 

ÖP 2001  

aktualiserad maj 

2007  

Barkabystaden 

2006 (Grönplan 1997) 

Sundbybergs 

stad ÖP 2010 dec 2009 

 

 

  

Blekinge 

skärgård och 

kustzon   

 

 

 

  

Sölvesborgs 

kommun 

ÖP 2010, 

utställningsversion feb 2010 

 

 

  

Karlshamns 

kommun ÖP 2007 2007 

Vindbruksplan 

antagen juni 

2010 

Grönstrukturplan Karlshamn 

och Asarum, 2006 

Ronneby 

kommun ÖP 2006  

 

 

 

Miljöprogram 

(Grönstrukturplan, 

samrådsversion 2010-05-17) 

Karlskrona 

kommun 

ÖP 2030,  

antagen 2010 Ingår i ÖP 

 

 

 Grönstrukturplan 2008 

Söderåsen, 

Skåne   

 

 

  

Åstorps 

kommun (ÖP 2002)  

FÖP 

Söderåsen 

2004 

Grönstrukturplan för Åstorp, 

Nyvång, Hyllinge och 

Kvidinge, samrådsversion nov 

2010 

Klippans 

kommun ÖP 2002  

FÖP 

Söderåsen 

2004 Naturvårdsprogram 2008-2015 

Svalövs 

kommun ÖP 2007  

FÖP 

Söderåsen 

2004  

Bjuvs 

kommun ÖP 2009 Ingår i ÖP 

FÖP 

Söderåsen 

2004 

(Miljö- och naturvårdsprogram, 

1998) 

Tabell över de dokument som analyserats i respektive kommun. Dokument inom parentes omnämns 

men har inte analyserats.  

 

Några av kommunerna hade vid tiden för undersökningen pågående översiktliga 

planprocesser. Det betyder att slutgiltiga/aktuella plandokumentet i dessa fall inte 

formellt antogs inom tidsramen för denna avhandling. Att en kommun startar en 

översiktlig planprocess kan dock betyda att den gamla men gällande planen 
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bedömts vara inaktuell
60

 i något väsentligt avseende, varvid den kan vara av 

tveksam relevans för min forskning. Det ska dock inte förutsättas att det finns en 

direkt koppling mellan en plans ålder och dess relevans för fysisk planering för 

friluftsliv. I några fall, då den senast antagna planen varit mycket gammal, har jag 

baserat undersökningen på samråds- eller utställningsversioner (exempel 

Sollentuna och Klippans kommuner) även om dessa inte fullt ut kan sägas spegla 

kommunens åsikter och intentioner (se ytterligare diskussion om detta nedan). I 

ytterligare något fall, där planuppdraget
61

 varit så pass nytt att inga dokument 

hunnit tas fram, har jag även använt en översiktlig plan som av 

kommunfullmäktige bedömts vara inaktuell, eftersom det varit det enda formella 

dokument som funnits att tillgå (exempelvis Karlshamns kommun som fick 

formellt planuppdrag först under hösten 2011).  

 

En pilotstudie av en större mängd översiktliga planer utfördes under 2006 i 

samband med delprojektets forskningsansökan. Cirka 70 kommuners hemsidor 

undersöktes med avseende på information om deras översiktliga planer och i 

förekommande fall undersöktes även de digitala plandokumenten. Resultat från 

denna studie visade bland annat att det kan förekomma tämligen stora skillnader 

mellan dels samråds- och utställningsversionerna och dels den antagna versionen. 

De förra kan då te sig som tjänstemannaprodukter i betydelsen att de speglar 

tjänstemännens (främst planeringstjänstemännens) behov av riktlinjer för 

efterföljande planering och lovgivning, medan de senare har genomgått den 

demokratiska och politiska beslutsprocessen, vilket inte sällan verkar leda till mer 

visionära formuleringar och mindre detaljerade ställningstaganden. Det är endast i 

de antagna planeringsdokumenten som man kan hävda att kommunens 

ställningstaganden
62

 kommer till uttryck. Därmed har jag i min forskning hellre 

använt en inaktuell, men inte alltför gammal, plan än en samråds- eller 

utställningsversion. Det är dock svårt att veta om en kommun håller sig med en 

gammal översiktsplan för att de anser att den fortfarande är aktuell (även om de 

inte har formellt aktualitetsförklarat den) eller om det beror på resursbrist eller 

ointresse för översiktlig planering, eller en kombination därav.  

 

Det som har undersökts i de aktuella planeringsdokumenten är i vilken grad och på 

vilket sätt friluftslivet beaktas. Utifrån den tidigare nämnda pilotstudien har 

följande tillvägagångssätt utarbetats för att analysera de översiktliga 

planeringsdokumenten och vad som egentligen uttrycks i dem. Planeringens 

ambitionsnivå beträffande friluftsliv kan urskiljas i tre olika steg;  

 

                                                 

 
60

 Översiktliga planer ska enligt PBL aktualitetsförklaras minst en gång varje mandatperiod (PBL 3 

kap 27 §).  
61

 Planuppdrag - att kommunens planerande enhet formellt får ett uppdrag att starta en översiktlig 

planeringsprocess.  
62

 Här menas de ställningstaganden som beslutats om av politikerna i kommunfullmäktige. 
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1) Beskrivning - Friluftslivets behov och nuvarande förutsättningar beskrivs, 

exempelvis var i kommunen det finns naturområden intressanta för friluftsliv, vad 

som krävs enligt planeringslagstiftningen med avseende på friluftsliv som allmänt 

intresse och/eller riksintresse. Det innebär inte sällan att man citerar lagtext och 

pekar ut redan skyddade områden som naturreservat, riksintresseområden och 

nationalparker. I många plandokument, både översiktliga planer, 

kunskapsunderlag och andra policydokument som ligger till grund för planering 

och bygglagstiftning, nöjer man sig med detta och ambitionsnivån kan variera från 

några få meningar om friluftsliv generellt till tämligen omfattande 

nulägesbeskrivningar av friluftslivets lokalisering och förutsättningar i kommunen.  

 

2) Analys - nästa steg i plandokumentens ambitionsnivå kan vara att det görs en 

analys av friluftslivets behov och förutsättning nu och i framtiden. Även vad 

planens genomförande skulle komma att innebära för friluftslivet kan analyseras. 

PBL anför att planens konsekvenser lätt ska kunna utläsas och i stort sett alla 

översiktliga planer som tagits fram senare än 2004 ska åtföljas av en 

miljökonsekvensbedömning, MKB. Det finns dock inget krav på att dessa 

bedömningar ska gälla konsekvenser för friluftsliv eller rekreationsnatur. 

 

3) Intresseavvägning - ett tredje steg är att utifrån en analys göra en avvägning av 

friluftslivets intressen gentemot andra allmänna intressen och visa kommunens 

ställningstagande genom att utforma planförslagen utifrån detta, eller i den 

översiktliga planeringen formulera rekommendationer eller riktlinjer för 

efterföljande planering och lovgivning. Ibland formuleras separata riktlinjer för ett 

flertal olika teman/intressen så att de kan ha konflikterande mål, utan att någon 

intresseavvägning görs. Denna avvägning lämnas då till efterföljande planering 

och/eller lovgivning. 

 

Detta sätt att analysera planeringsdokument uppvisar likheter med hur Almstedt 

(1998) gick tillväga när hon i sin avhandling ‖En plats i planeringen: En studie av 

områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet‖, studerade kommunala 

planeringsdokument från 1980-talet och början av 1990-talet. Almstedt 

konstaterade att statsmaktens interventioner angående friluftsliv (i hennes fall 

riksintresse för rörligt friluftsliv) kunde implementeras i kommunal fysisk 

planering på fyra olika sätt. Almstedt menar att beroende på vilken typ av 

riksintresse det handlar om kan de redovisas, beaktas, tillgodoses eller säkerställas 

i olika grad och omfattning. Innebörden i dessa begrepp hämtar Almstedt från 

Naturvårdsverket 1990:38 ‖Natur ´90: Aktionsprogram för naturvård‖ där de 

förklaras enligt följande; 

 Att ett naturvårds- eller friluftslivsintresse är redovisat i en översiktsplan 

betyder bara att det är uppmärksammat i den fysiska planeringen 
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 Det kan vidare vara beaktat i översiktsplanen genom exempelvis 

rekommendationer om hänsyn, vilket främst innebär att intresset har 

påverkat en avvägning mot andra allmänna intressen 

 Intresset kan vara tillgodosett genom en bestämd uttalad viljeriktning om 

hänsyn och skydd, vilket skilda beslutsorgan måste beakta vid en fortsatt 

tillämpning av naturresurslagen (numera miljöbalken, egen anm). 

 Ett riksintresse säkerställs i och med särskilda åtgärder i form av 

nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och djurskyddsområde, 

enligt naturvårdslagen (Almstedt, 1998:92) 

 

I listans andra punkt ovan används begreppet beakta i enlighet med 

rekommendationer om hänsyn och det är på det sättet som jag också använt 

begreppet i denna avhandlings andra forskningsfråga. I översiktlig planering är det 

antagligen den skarpast tänkbara formuleringen, eftersom planen inte är juridiskt 

bindande. I den tredje punkten ovan används också begreppet beakta. Här dock i 

samband med, som jag tolkar det, juridiskt bindande viljeinriktningar om hänsyn 

och skydd. Min erfarenhet är dock att begreppet beakta ofta används i 

planeringskretsar i en mer populär betydelse ungefärligen motsvarande 

uppmärksamma. 

 

Även Khakee (2000) har analyserat översiktliga planeringsdokument ur första 

generationen, alltså från ca 1990. I detta fall utfördes analysen genom att 

dokumentens innehållsförteckningar skannades efter vissa begrepp som jämfördes 

med statsmaktens intentioner såsom de utrycktes i den då nyligen antagna PBL 

och dess förarbeten. Jag har dock egen erfarenhet av att plandokuments 

innehållsförteckningar, framför allt från äldre dokument, inte alltid stämmer 

överens med vad som sedan uttrycks inne i texten. 

 

Jämförelser mellan tre undersökningar  

För vissa utvalda frågor har gjorts jämförelser mellan data från de tre 

undersökningarna Friluftsliv 07 och tillhörande översampling av Blekinge 

skärgård och kustzon, den nationella enkäten till kommunerna samt den 

undersökning som legat till grund för Naturvårdsverkets rankning av Sveriges 

Friluftskommun 2011 (även beskriven i kapitel 2). Friluftsliv 07 riktade sig till 

allmänheten, enkäten till kommunerna och undersökningen om Sveriges 

Friluftskommun undersökte kommunernas planering genom de svarande 

planeringstjänstemännen. Utav de kommuner som rankats högst i 

Naturvårdsverkets undersökning om Sveriges Friluftskommun valdes de 19 som 

rankades högst på den enkätdel som handlade om planering för friluftsliv, 

hädanefter kallade Friluftskommunerna. Jämförelser gjordes därefter mellan 

Friluftskommunerna och samtliga svarande kommuner i enkäten till kommunerna.  
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De 19 högst rankade kommunerna: 

 

Kommun Poäng 

Heby 10 

Örnsköldsvik 10 

Östhammar 10 

Kalix 9,5 

Karlskoga 9,5 

Leksand 9,5 

Nybro 9,5 

Stockholm 9,5 

Svenljunga 9,5 

Arboga 9 

Göteborg 9 

Kungälv 9 

Lycksele 9 

Sundsvall 9 

Gotland 8,5 

Härjedalen 8,5 

Tjörn 8,5 

Örebro 8,5 

Östersund 8,5 

 

Tabell över de 19 kommuner som rankades högst på enkätdelen ‖Kommunens planer för 

friluftsliv‖, i Naturvårdsverkets undersökning ‖Sveriges Friluftskommun 2011‖ (Naturvårdsverket, 

2011:12). Här kallade Friluftskommunerna. 

 

För att göra jämförelser mellan allmänhetens svar från de båda grupperna 

Friluftsliv 07 och Friluftskommunerna gick jag tillväga på följande sätt: Ur 

datamaterialet från Friluftsliv 07 selekterades de respondenter som har uppgett en 

adress tillhörande de postnummerområden som ingår i de 19 friluftskommunerna. 

Totalt 250 respondenter, hädanefter kallade Friluftslivsrespondenterna, hörde till 

de 19 ovan listade Friluftskommunerna. Därefter jämfördes svaren från 

Friluftslivsrespondenterna med svaren från Friluftsliv 07 och med översamplingen 

för Blekinge (hädanefter kallade Blekingerespondenterna). Redovisning och 

diskussion om jämförelserna sker i kapitel 6 och 7. Jämförelserna bygger på ett 

antagande om att Friluftskommunerna och respondenter från dessa kommuner 

positivt utmärker sig i materialet från Friluftsliv 07, översamplingen i Blekinge 

och enkäten till kommunerna med avseende på planeringsambitionen för 

friluftsliv. Det bör dock särskilt noteras att Friluftskommunerna troligen har svarat 

på enkäten utifrån en önskan att hamna högt på rankingen till Sveriges 

Friluftskommun, vilket bör beaktas i jämförelsen av resultaten. Enkäten som låg 

till grund för Naturvårdsverkets ranking av Sveriges Friluftskommun 2010 och 

2011 beskrivs även i kapitel 2 i denna avhandling. 
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Metod med syfte att utvärdera 

Analysen av data och information som utgör den empiriska grunden för denna 

avhandling gjordes bland annat som en form av utvärdering. Utvärderingen syftar 

till att diskutera hur den fysiska planeringen fungerar som verktyg för att främja 

friluftslivet i relation till vad som uttrycks från statens sida i exempelvis 

lagstiftning och olika policydokument samt i relation till allmänhetens 

förväntningar på möjligheter att utöva friluftsliv. Utvärderingen ska därmed ses i 

relation till den implementationsteoretiska diskussionen som förs i kapitel 3. 

Utvärdering är dock ett begrepp som kan ha varierad betydelse (Vedung, 2009). 

Begreppet utvärdering kan felaktigt leda tankarna till ovetenskaplig utredning, 

men Vedung menar att detta inte behöver vara fallet utan utvärdering kan utföras 

med den vetenskapliga metodens krav på reflektion och systematik. Vedung 

konstaterar att betydelsen av utvärdering i praktisk användning dock kan variera 

från enklare uppföljning till kvalificerad uppföljning. Det förra kan likställas med 

att samla in data och göra statistik utan att relatera informationen till vare sig 

interventioner
63

 eller värderingskriterier, medan det senare handlar om både 

insamling och redovisning av data men även ett felsöknings- och reparationsarbete 

i förvaltningsprocessens samtliga steg och slutpresentationsledet. Vedung menar 

att den kvalificerade uppföljningen platsar inom begreppet utvärdering, medan den 

enklare uppföljningen inte gör det (2009:36). 

 

Systemmodeller är viktiga för tänkandet inom utvärderingsdiskursen. 

Systemmodellerna ska inte förstås som avbildningar av någon verklighet och inte 

heller som normativa ideal.  De är så kallade heuristiska arbetsredskap med vars 

hjälp frågor kan ställas, processer undersökas och normativa resonemang belysas 

(Vedung, 2009:34). Den enkla systemmodellen, som består av inflöde, omvandling 

och utflöde, tillämpas även inom många andra vetenskaper men när den tillämpas 

på företeelser i offentlig sektor förändras den i två avseenden. Dels ändras 

terminologin så att inflödet kallas intervention
64

 och omvandlingen kallas 

förvaltning (eller implementering). Dels kompletteras modellen med ett eller flera 

utfall efter utflödet. Vedung menar att det kan särskiljas mellan omedelbart, 

mellanliggande och slutligt utfall och han framhåller särskilt vikten av att hålla 

isär utfall och effekter i utfall. Om utfall är allt som inträffar på slutmottagarsidan 

så är effekter i utfall sådant som inträffar på slutmottagarsidan direkt eller indirekt 

på grund av interventionen, dess förvaltning och dess slutprestationer. Vedung 

framhåller dock särskilt svårigheten att avgöra vad som är vad. Även termen 

implementering kan, enligt Vedung, sägas vara mångtydig. Den kan beteckna det 

som inträffar antingen i förvaltningen eller från och med förvaltning till och med 

slutprestation. Ibland kan implementering även beteckna inflödets omvandling till 
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 Intervention – insats, satsning, beslut, reform, ingripande (Vedung, 2009).   
64

 Se fotnot 63. 



84 

 

och med effekter i något utfallsled. Som tidigare beskrivits i kapitel 2 kan 

begreppet implementering användas för a) endast förvaltningsskedet, b) 

förvaltningsskedet och förvaltningens slutprestation, c) förvaltningsskedet, 

förvaltningens slutprestation och utfall. Utfall kan i sin tur ske i tre steg: 

omedelbart utfall, mellanliggande utfall och slutligt utfall (Vedung, 2009:28). 

Själva syftet med utvärdering är enligt Vedung att framöver åstadkomma mer 

rationella beslut. En något mer omfattande modell är den så kallade 

flerskiktsmodellen för utvärdering som illustrerar utvärdering som ‖framåtsyftande 

tillbakablickande‖ där interventionsprocess och utvärderingsprocess betraktas som 

två skilda förlopp. Flerskiktsmodellen framhäver både tillbakablickandet på det 

som skett och framåtblickandet på nästa beslutsomgång (Vedung, 2009:37).  

 

Utvärdering måste ske enligt regler som garanterar kvalitet. Denna kvalitetsaspekt 

innefattar ‖åtminstone ordentlig datafångst eller konsekvent tillämpning av 

värderingskriterier‖, menar Vedung (2009:24). Baer (1997) poängterar att 

utvärdering av planer kräver olika kriterier beroende på med vilket syfte planen 

utarbetats. Baer tar upp följande plansyften från ca 1930 och framåt, planen som; 

vision, blueprint, markanvändningsguide, botemedel för tidigare 

planeringsmisstag, administrativt redskap vid ansökan om statliga medel, process, 

åstadkomma en hög grad av pragmatisk nytta samt som medel för att säkerställa 

och vidarebefordra statliga planers intentioner/riktlinjer. Baer beskriver även ett 

flertal argument som talar emot utvärdering med hjälp av kriterier. Han menar 

bland annat att den tekniska kvalitén på en plan inte nödvändigtvis speglar dess 

genomslagskraft. En plan som formulerats vagt och generellt kan vara mer 

framgångsrik, menar han, men vad framgångsrik betyder i detta sammanhang 

framgår inte ur resonemanget. Baer framhåller dock att det för en extern 

utvärderare inte går att avgöra om en plans tekniska brister är avsiktliga, för att 

tillfredställa politiska krav, eller om de beror på yrkesmässig inkompetens. Baer 

konstaterar även att vad en plan inte säger kan visa sig vara långt viktigare än vad 

den explicit uttrycker, i vart fall ur ett politiskt perspektiv (1997:340 med 

hänvisning till Milroy, 1991). Varför det skulle förhålla sig så uttrycker Baer inte 

explicit, men jag gör tolkningen att för politiker kan framtida handlingsfrihet anses 

vara viktigt varvid en vagt formulerad plan skulle vara att föredra. Kriterier ska 

inte formuleras som checklistor eller okritiskt tas emot från ovan varken som 

statliga mandat eller utifrån rådande teoribildningar, menar Baer. Det bör vara 

planerarna själva som tar fram kriterier för utvärdering redan under framtagandet 

av planerna och att det bör tillhöra planerares kompetensområde att formulera 

kriterier för utvärdering i lika hög grad som att formulera mål och syfte för planer, 

menar han (Baer, 1997).   

 

Den utvärdering som skett i föreliggande forskning baseras på data och 

information från enkätstudier, intervjuer och studier av planeringsdokument, vilka 

beskrivits ovan. Frågor har formulerats för att ge indikation på friluftslivets 
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ställning i den kommunala fysiska planeringen, allmänhetens förväntningar och 

vad som uttrycks i de statliga styrsignalerna. Om den kommunala fysiska 

planeringen för friluftsliv diskuteras utifrån Vedungs systemmodell skulle 

inflöde/intervention kunna beskrivas som de statliga styrsignaler som undersökts 

och omvandling/förvaltning/implementering motsvarar vad som sker inom ramen 

för den fysiska planeringen som process. De olika typerna av utfall skulle kunna 

motsvaras av de olika typerna av plandokument, det vill säga sektorsplaner, 

översiktliga planer, detaljplaner och strandskyddsbeslut. 

 

4.2 Metodologiska överväganden  

Syftet med detta avsnitt är att belysa de infallsvinklar och resonemang som legat 

till grund för de metodologiska ställningstaganden som gjorts. I detta avsnitt 

beskrivs och diskuteras teori om forskningsmetoder (eller metodik om man så 

vill), medan planeringens teorier, doktriner och centrala begrepp tidigare tagits 

upp i kapitel 3 om teoretiska utgångspunkter.  

 

Empiridriven forskningsansats 

Föreliggande forskning byggs upp av flera olika explorativa undersökningar för att 

beskriva hur friluftsliv och naturturism beaktas i den kommunala fysiska 

planeringen, vilka attityder allmänheten har till möjligheterna att utöva friluftsliv 

och vilka uppfattningar de har om kommunernas planering för friluftsliv. 

Lagstiftning och myndighetsdokument har studerats för att ge förståelse för de 

möjligheter och begränsningar som finns för den fysiska planeringen att fungera 

som verktyg i planering för friluftsliv. I föreliggande forskning är det 

forskningsfrågorna som har motiverat den empiridrivna forskningsansatsen. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder 

I föreliggande forskning används både kvalitativa och kvantitativa metoder för att 

belysa forskningsfrågorna ur flera perspektiv, det vill säga metodtriangulering. 

Hammersley & Atkinson (2003) beskriver att i många samhällsvetenskapliga 

forskningsmiljöer anses en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder 

återigen vara accepterat och ofta rent av nödvändigt för att ge en mer rättvis bild 

av det som forskningen försöker beskriva och analysera. Innan den logiska 

positivismens höjdpunkt på 1930- och 1940-talen använde många forskare både 

kvalitativa och kvantitativa metoder som komplement, menar de (Hammersley & 

Atkinson, 2003:3). Alvesson & Sköldberg (1998:11) beskriver hur den tidvis heta 

debatten om kvalitativa versus kvantitativa metoder synes vara på väg att dö ut och 

att polarisering inte längre verkar vara så populärt inom metoddebatt. Bryman 

(1997) och Alvesson & Sköldberg (1998) menar att det inte alltid går att inordna 

undersökningar under de renodlade rubrikerna kvantitativa eller kvalitativa utan att 

de utgör någon slags hybrid som rymmer element från de två 

forskningstraditionerna. Ibland kan de olika metoderna vara motiverade för olika 

stadier i forskningsprocessen, menar de. Så har varit fallet i föreliggande forskning 
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där enkäterna inledningsvis gav en bred överblick som sedan detaljerades och 

fördjupades med hjälp av intervjuer och studier av plandokument. De olika 

forskningsfrågorna motiverar i sin tur olika forskningsmetoder. 

 

Fallstudier 

I denna forskning har det utförts fallstudier i tre utvalda områden; Järvafältet, 

Blekinge skärgård och kustzon och Söderåsen. I dessa områden har den 

kommunala fysiska planeringen undersökts genom studier av planeringsdokument 

och intervjuer med kommunala planeringstjänstemän. I Blekinge skärgård och 

kustzon har det även utförts en översampling av enkäten till allmänheten. 

Fallstudier är, enligt Johansson (2007), synnerligen väl lämpade för forskning på 

komplexa företeelser. Kommunal fysisk planering för friluftsliv kan sägas vara en 

synnerligen komplex företeelse. Enligt Johansson kan fallstudier beskrivas som en 

metametod i det att den kombinerar en mängd olika forskningsmetoder. Synen på 

vad fallstudier är varierar men vissa gemensamma drag kan skönjas bland annat att 

en komplex företeelse ska studeras i sin egen kontext med ett flertal olika 

forskningsmetoder. Fallstudier är, enligt Johansson, viktiga inom praktik-

orienterad forskning såsom arkitektur och planering eftersom den inrymmer 

praktikerns sätt att tillägna sig kunskap från verkliga fall. Fallstudier tenderar även 

att överbrygga gapet mellan kvantitativa och kvalitativa studier och de behöver 

inte gälla konkreta objekt utan kan även avse abstrakta företeelser (Johansson, 

2007). En svaghet som ofta förknippas med fallstudier är, enligt Flyvbjerg (2006), 

att forskarens egna subjektiva bedömningar och värderingar riskerar att få för stort 

utrymme och därmed tenderar att verifiera forskarens teoretiska positioner. Denna 

tendens ärvdock inte unik för fallstudier utan finns för alla forskningsmetoder 

(Flyvbjerg, 2006). Detta resonemang har lett till antagandet att de kommunala 

översiktliga plandokumenten som undersökts i de kommuner som ingår i 

fallstudieområdena inte ska anses kunna ligga till grund för generalisering. Detta 

kan även hävdas då de fysiska och socioekonomiska förutsättningarna på platsen 

antas vara tongivande för planeringens intentioner. Det samma gäller den 

information som genererats genom intervjuerna med planeringstjänstemännen om 

deras syn på friluftsliv och rekreationsnatur.  

 

Intervjuer med kommunala planeringstjänstemän i fallstudieområdena 

Intervjuerna syftar till att ytterligare belysa de formulerade forskningsfrågorna, i 

synnerhet fråga 2. Hur friluftsliv och naturturism beaktas i kommunal fysisk 

planering men också till att ge kunskapsunderlag för diskussionen om de statliga 

styrsignalernas förutsättningar att inom ramen för den kommunala fysiska 

planeringen kunna fungera som verktyg för att främja friluftsliv. Upplägget 

baseras på antagandet att planeraren genom sina kunskaper, erfarenheter och 

synsätt kan påverka planeringens utfall för friluftslivet. Denna påverkan antas då 

ske i planeringsprocessen i samverkan med en mängd andra faktorer och flertal 

medverkande aktörer exempelvis politiker, medborgare och kollegor inom egna 
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och andra förvaltningar på kommunal och regional nivå. Planeringstjänstemannens 

syn på friluftsliv och rekreationsnaturens värden blir då intressant att undersöka 

under antagandet att denna syn påverkar utfallet för friluftslivet i den planering 

som tjänstemannen medverkar i. En berättigad fråga är också huruvida 

planeringstjänstemän kan sägas vara representativ för befolkningen i sin syn på 

friluftsliv och friluftslivets värden. Inom naturvården är det vanligt att de 

handläggande tjänstemännen/experterna inte är representativa för befolkningen, 

bland annat genom sin puristiska syn på natur och naturvärden (Emmelin, 1997). 

Informationen från intervjuerna med kommunala planeringstjänstemän (se 

resultatredovisning och diskussion i kapitel 6) tyder dock på att planerarnas syn på 

vad friluftsliv är i hög grad sammanfaller med medborgarnas åsikter om friluftsliv 

och vad de oftast ägnar sig åt, det vill säga att ta nöjes- och motionspromenader 

och att vandra i skog och mark (Fredman et al, 2008b,d). I vilken grad planerarens 

påverkan blir synlig i själva planen är också en intressant fråga för fortsatt 

forskning men som tyvärr faller utanför ramen för denna avhandling. Mer om den 

implementationsteoretiska grunden beskrivs i avhandlingens kapitel 3 om 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Om intervju som metod 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver hur intervjun när den introducerades i 

journalistiskt syfte i mitten av 1800-talet ansågs kunna leda till ‖omoral och 

olycka‖ då intervjun ansågs vara ‖förnedrande för intervjuaren, motbjudande för 

intervjupersonen och tröttsam för läsarna‖ (Kvale & Brinkmann, 2009:24 med 

hänvisning till ett utdrag ur Le Figaro från 1886). Att genom samtal skaffa sig 

systematisk kunskap är annars en gammal praktik där redan det antika Greklands 

filosofer, exempelvis Sokrates, utvecklade sin kunskap genom dialoger med sina 

sofistiska meningsmotståndare. Själva termen intervju började dock inte användas 

förrän på 1600-talet. Antropologer och sociologer har länge använt sig av 

informella intervjuer för att skaffa sig kunskap. Särskilt Chicagoskolan, som 

studerade livet i staden på 1930- och 1940-talen, ansågs som en viktig föregångare 

när det gällde kvalitativa forskningsintervjuer. Forskarna skrev då inte så mycket 

om metodologiska frågor utan ‖bara gjorde sitt jobb‖ (Kvale & Brinkmann, 

2009:23 med hänvisning till Warren 2002:86). Kvale & Brinkmann konstaterar att 

samhällsvetare oftare har använt surveyintervjuer, som följer standardprocedurer 

med fasta formuleringar, en bestämd ordningsföljd för frågorna och kvantifiering 

av svaren, än den öppna kvalitativa intervjun. Nuförtiden används dock kvalitativa 

intervjuer i en allt större utsträckning inom samhällsvetenskaperna som en 

forskningsmetod i egen rätt samtidigt som metodlitteraturen om hur man ska 

utföra intervjuforskning expanderar, menar de. Bakom den växande populariteten 

för kvalitativa metoder står, enligt Kvale & Brinkmann, en ökad kvalitativ 

inställning till kunskapsproduktion. De framhåller att särskilt relevant för 

intervjuforskningen är de fenomenologiska beskrivningarna av medvetandet och 

av livsvärlden, de hermeneutiska tolkningarna av texters mening och den 
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postmoderna tonvikten på den sociala konstruktionen av kunskap. Bakom dessa 

olika kvalitativa forskningsansatser råder visserligen epistemologiska och 

ontologiska skillnader
65

 men Kvale & Brinkmann menar att man inte ska låta detta 

bli till ett problem som måste lösas. De förespråkar istället en pragmatisk hållning 

genom att man låter reflektioner över hur man ska genomföra och analysera 

intervjuer utgå ifrån vad man är intresserad av att få veta. De framhåller det dock 

som mycket viktigt att man inte förleds att tro att eftersom forskningsintervjun 

tycks ligga så nära vardagens samtal därmed är ganska enkel att genomföra. Så är 

inte fallet. Det kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren, som måste ha 

kunskap om det aktuella ämnesområdet, vara bekant med de metodologiska 

alternativen och även ha insikt om de teoretiska och etiska problem som är 

förbundna med att frambringa kunskap genom samtal. Forskningsintervjuandets 

svåra hantverk måste man lära sig genom praktik, menar de (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Om empirin som samlas in genom intervjuer sedan avspeglar någon slags 

verklighet måste sättas i relation till att forskaren gör tolkningar av respondentens 

svar som i sin tur utgörs av en tolkad verklighet. Även Säljö (2000) menar i likhet 

med Kvale & Brinkmann, att forskningsansatser som bygger på intervjuer har 

blivit populära de senaste decennierna. Ett antagande, vanligt inom 

ämnesmetodisk forskning, bygger på att när människor svarar på en intervjufråga 

antas de därmed avslöja sitt tänkande. Säljö vänder sig emot detta antagande och 

uttrycker det som att ‖ […] detta antagande är inte förenligt med ett 

sociokulturellt synsätt och utgör istället ett exempel på vad som i den filosofiska 

litteraturen kallas ett kategorimisstag. Man studerar en företeelse 

(kommunikation) men uttalar sig om något annat (tänkande)‖ (Säljö, 2000:115). 

Säljö framhåller att det vi säger inte är en direkt spegling av det vi tänker och att 

det vi tänker inte nödvändigtvis återspeglas i det vi säger. Arnegård (2006:47 med 

hänvisning till Arfwedson, 1996:20) menar att språket aldrig kan prestera någon 

exakt återgivning av ett tankeinnehåll. Språkliga uttalanden betraktas som 

förenklingar och därmed som förvanskningar av de tankar, känslor och 

föreställningar som en intervjuperson vill delge. Arnegård beskriver att detta 

perspektiv i sin tur utmanas av bland andra Ödman (1996) som ifrågasätter om 

tanken verkligen är så exakt som vi ofta tillskriver den. Arnegård tolkar Ödmans 

resonemang som något omvänt, det vill säga att vi kan vara upptagna med att 

tänka mycket och djupsinnigt innan vi säger eller skriver något, men att det är först 

i själva talhandlingen eller skrivprocessen som tanken berikas, fullbordas och blir 

till tanke. Enligt Arnegård menar Ödman därmed att det vi kommer i kontakt med 
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 Även om de grundläggande filosofiska ståndpunkterna kan stå i strid med varandra har de det 

gemensamt att de förkastar en metodologisk positivism som begränsar de vetenskapliga beläggen 

till kvantifierbara fakta (Kvale & Brinkmann, 2009:28).                           



89 

 

i en intervju inte är en dålig kopia av ett original utan att det faktiskt är själva 

originalet (Arnegård, 2006:47-48).  

 

Transkribering av ljudfiler 

De intervjuer som gjorts i föreliggande forskning finns inspelade som digitala 

ljudfiler (förutom den som till följd av sjukdom gjordes på telefon) men jag har 

inte transkriberat dessa. Ljudinspelningarna har utgjort stöd för minnet i de fall de 

manuella anteckningarna inte gav tillräckligt stöd. Arnegård (2006) konstaterar att 

det finns olika skolor beträffande inställningen till inspelning av intervjuer och 

efterföljande transkription av dessa inspelningar. Några menar att inspelningar är 

det allra bästa och att dessa bör transkriberas ordagrant. Andra förespråkar 

personligt utformade anteckningar under intervjun som även noterar hur något 

sägs; exempelvis tvekan eller irritation. Arnegård framhåller dock det faktum att 

en inspelad intervju när den väl blir utskriven ofta känns främmande och något 

konstig när tonfall, nyanseringar, mimik och kroppsspråk inte finns med. Arnegård 

påpekar (med hänvisning till Klein,1990) att det är mycket få forskare som berättar 

om vilken metodik de använder när de överför tal till skrift under 

transkriberingsarbetet, eller överhuvudtaget hur överföringsprocessen går till trots 

att många säkert inser att transkribering är något vanskligt. Transkribering är 

dessutom ett kunskapsteoretiskt problem där tolkningsproblematiken blir central 

och som därmed inte kan överlåtas till någon annan, menar Arnegård. Att få med 

allt vid en transkribering är inte möjligt och kanske inte heller önskvärt. Det 

viktiga är att arbeta metodiskt och att därmed bygga upp en grund för vidare 

insikter. Metoder ska inte beslöja eller dölja den muntliga kommunikationen utan 

bidra till förståelsen av den). Arnegård poängterar dock att till bandinspelningars 

och transkriberingars fördel talar möjligheten för forskaren att kritiskt betrakta sin 

egen intervjuteknik (Arnegård, 2006:48ff). 

 

Säljö (2000) framhåller att det som sägs också måste förstås utifrån det faktum att 

människor i allmänhet försöker uppfylla de kommunikativa kontrakt som gäller för 

social interaktion. Detta betyder att om en människa får en fråga så svarar man 

oavsett om man någonsin har tänkt på det som frågan gäller. Säljö menar att detta 

beror på att människor anser sig tjäna mer på att svara, och kanske riskera att säga 

något som man inte är särskilt övertygad om, än att inte säga något alls eller att 

säga att man inte bryr sig eller att frågan inte är intressant. Detta blir särskilt 

tydligt när intervjuaren är dominant genom sin sociala ställning, vilket gäller i 

nästan alla intervjuer, menar Säljö (2000:115-116).  

  

Arnegård (2006) har i sin avhandling ‖Upplevelser och lärande i äventyrssport 

och skola‖ använt sig av bland andra Säljös (2000) och Alvesson & Sköldbergs 

(1994) tänkande för att reflektera över forskarens betydelse för tolkning av 

forskningsresultat. Arnegård menar att det är viktigt att poängtera att vi som tolkar 

ständigt har en förförståelse av det vi tolkar och att det finns en risk att den 
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tolkande forskaren konstruerar en verklighet som egentligen inte finns. Arnegård 

använder sig av ett citat från Alvesson & Sköldberg (1994:7) ‖det är inte möjligt 

att separera kunskap från kunskaparen‖ (Arnegård, 2006:42). Utifrån detta ställer 

sig Arnegård frågan om det då överhuvudtaget är någon mening att försöka forska 

och ha en ambition att förmedla en förståelse för de företeelser som beforskats. 

Arnegård kommer fram till att forskarinfluensen är ett oundvikligt förhållande 

men att en ökad medvetenhet om detta faktum ska ses som en hjälp att råda bot på 

eller i vart fall reducera dess inflytande (Arnegård, 2006:45). 

 

Validitet och reliabilitet  

Validitet har inom samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker 

vad den påstås undersöka. I föreliggande forskning har validering skett fortlöpande 

genom handledning och seminarier med erfarna forskare. Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver validering som en social konstruktion och de hävdar att frågorna 

om reliabilitet och validitet går utöver rent tekniska aspekter och väcker 

epistemologiska frågor om kunskapens objektivitet och, i deras fall, 

intervjuforskningens natur. De förklarar att ‖objektivitet‖ kan brukas som; frihet 

från bias, reflexivitet kring gjorda antaganden, intersubjektivt samförstånd, 

adekvans i förhållande till objektet eller objektets möjlighet att opponera sig. I 

samband med intervjuundersökningar ska validering inte begränsas till ett särskilt 

stadium av en intervjuundersökning utan hellre genomsyra alla dess stadier, anser 

Kvale & Brinkmann (2009:260).  

 

Vad som är valid kunskap innefattar, enligt Kvale & Brinkmann, den filosofiska 

frågan om vad som är sanning och de urskiljer filosofins tre klassiska 

sanningskriterier: korrespondensen, koherensen och den pragmatiska nyttan. 

Korrespondenskriteriet beaktar kunskapsutsagans överensstämmelse med den 

objektiva världen (starkt inom positivismen). Koherenskriteriet hänför sig till en 

utsagas motsägelsefrihet och inre logik (starkt inom matematik och hermeneutik). 

Och det pragmatiska kriteriet relaterar sanningen hos en kunskapsutsaga till dess 

praktiska konsekvenser (starkt inom pragmatism och i viss mån inom marxismen). 

Kvale & Brinkmann framhåller att i en postmodern tid konstitueras sanningen 

genom dialog: kunskapsanspråken vinner validitet när konkurrerande tolkningar 

och handlingsmöjligheter diskuteras och blir föremål för förhandlingar bland 

medlemmarna av en gemenskap. När korrespondensteorin inte längre ligger till 

grund för validitet sker, och här använder sig Kvale & Brinkmann av Poppers 

termer, en förskjutning från verifiering till falsifiering. Sökandet efter en absolut, 

säker kunskap ersätts av föreställningen om försvarbara kunskapsanspråk. 

Validering blir då, enligt Kvale och Brinkmann, en fråga om att välja mellan 

konkurrerande och falsifierbara tolkningar, om att granska och ge argument för 

den relativa trovärdigheten hos olika kunskapsanspråk. Ju strängare 

falsifieringsförsök som ett påstående har överlevt, desto mer valid och tillförlitlig 

är kunskapen, menar de. Validiteten kommer att vara beroende av den 
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hantverksskicklighet som forskaren visar upp och som yttrar sig i att hon ständigt 

kontrollerar, ifrågasätter, och teoretiskt tolkar sina resultat. Den moderna tron på 

att kunskapen speglar verkligheten avtar och istället framträder föreställningen om 

verkligheten som social konstruktion, vilket leder till en förskjutning mot 

koherens- och pragmatiska kriterium. Tanken att korrekt metod kan garantera 

sanning gäller inte längre och tonvikten förskjuts istället till gemenskapens diskurs 

(Kvale & Brinkmann, 2009:265-266). 

 

Kvale & Brinkmann framhåller också, med hänvisning till Miles och Huberman 

(1994) att det inte finns några osvikliga beslutsregler för hur man fastslår 

validiteten i kvalitativ forskning. Deras angreppssätt blir att analysera de många 

källor till potentiell snedvridning som kan göra kvalitativa observationer och 

tolkningar ogiltiga. De beskriver i detalj en rad olika sätt att testa och bekräfta 

kvalitativa forskningsresultat; kontroll av representativiteten och forskareffekten, 

triangulering, vägning av belägg, kontroll av avvikande fall, användning av 

extremfall, uppföljning av överraskningar, sökande efter negativa belägg, i-så-

fall-tester, uteslutning av falska samband, återskapande av resultat, kontroll av 

alternativa förklaringar och inhämtande av feed-back från informanterna (Kvale 

& Brinkmann, 2009:268). De beskriver också ett flertal olika former av validitet; 

 

Kommunikativ validitet innebär att kunskapsanspråkens validitet prövas i ett 

samtal. Makt är här en viktig aspekt när det exempelvis ska avgöras vad som är 

valid kunskap eller vilka som ska anses vara kompetent och legitim medlem av 

den tolkande gruppen (Kvale & Brinkmann, 2009: 271, 275). 

 

Pragmatisk validering betyder bokstavligen att verifiera – ‖göra sann‖. Kvale & 

Brinkmann menar att för pragmatikern är sanning ‖det som hjälper oss att vidta de 

åtgärder som leder till det önskade resultatet‖ (2009:275). Kunskapen är då mer 

handling än observation, anser de. Det pragmatiska validitetsbegreppet går längre 

än det kommunikativa; det representerar ett starkare kunskapsanspråk än den 

enighet som uppnås genom dialog. Pragmatisk validering bygger, enligt Kvale & 

Brinkmann, på observationer och tolkningar, och är förenad med en förpliktelse att 

handla i enighet med tolkningarna – ‖gärningar säger mer än ord‖. Genom sin 

tonvikt på förändring kan ett pragmatiskt kunskapsintresse motverka den sociala 

konstruktionismens och postmodernismens tendens att kretsa runt i ändlösa 

tolkningar och dekonstruktioner, menar de. Man kan skilja mellan två typer av 

pragmatisk validering: huruvida kunskapsutsagan åtföljs av handling och huruvida 

de framkallar förändring av handlandet (ex aktionsforskning). Makt blir avgörande 

för att bestämma vad som ska anses vara det eftersträvansvärda resultatet eller 

vilken riktning förändringen ska ta (Kvale & Brinkmann, 2009: 279). 

 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet och 

den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 
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tidpunkter och av andra forskare. I föreliggande forskning har frågor, både för 

enkäter och intervjuer, dokumenterats och tillvägagångssättet för analyserna av 

planeringsdokument finns beskrivet. Några av frågorna i enkäterna till 

allmänheten har använts i tidigare undersökningar, medan flertalet har testats för 

första gången. Emmelin (1983) beskriver reliabilitet som ‖den grad av säkerhet 

med vilken t. ex en inventeringsmetod ger samma resultat när olika inventerare 

utför arbetet‖ (Emmelin, 1983:175). Emmelin framhåller att metoder för 

inventering och utvärdering ‖mycket väl kan utformas med såväl god reliabilitet 

som god validitet utan att man för den skull kan säga att de är objektiva i 

bemärkelsen värderingsfria.‖ (Emmelin, 1983:175). I intervjuforskning handlar 

det bland annat om huruvida intervjupersonerna kommer att ge samma svar till 

olika intervjuare. Detta, menar Kvale & Brinkmann (2009), kan man inte utgå från 

och att det kanske inte heller ska vara syftet. De beskriver bland annat en 

intervjusituation där frågorna medvetet formulerats ledande för att påvisa 

skillnader i tolkning och respons.  

 

Kvale & Brinkmann hävdar att vissa kvalitativa forskare har undvikit eller 

avfärdat frågor som rör validitet, reliabilitet och generalisering ‖med argumentet 

att de har sin rot i förtryckande positivistiska föreställningar som står i vägen för 

en skapande och emancipatorisk kvalitativ forskning‖ (Kvale & Brinkmann, 

2009:262). De nämner dock andra kvalitativa forskare, till exempel Lincoln & 

Guba (1985), som har, som de uttrycker det, ‖lämnat den våldsamma 

antipositivismens relativism bakom sig och återanvänt vardagsspråkliga termer 

för att diskutera sanningsvärdet i sina resultat; de har introducerat begrepp som 

tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet i kvalitativ 

forskning.” (Kvale & Brinkmann, 2009:263).  

 

4.3 Om kunskapsunderlaget 

Vetenskaplig litteratur, artiklar och konferenser 

Underlag för diskussionen om planering och friluftsliv samt för ‖lokalisering av 

forskningsfronten‖ både inom Sverige och utomlands har bland annat hämtats 

genom sökningar i forskningsdatabaser (exempelvis Informaworld, 

Ingentaconnect, Academic Search Elite) och i synnerhet i de vetenskapliga 

tidskrifterna Landscape and Urban Planning, Tourism Geographies, Leisure 

Studies och Journal of Planning Literature. Även samarbetet med 

forskningsprogrammets övriga projekt och de möten och konferenser som rymts 

inom ramen för programmet har gett fruktbart informationsutbyte och många 

värdefulla kontakter. Här avses främst de internationella ambulerande 

konferenserna International Symposium on Society and Resource Management, 

ISSRM och International Conference on Monitoring and Management of Visitor 

Flows, MMV samt de årliga nordiska Friluftsforskningskonferenserna 

‖Friluftsforskning‖ som genomförs i forskningsprogrammets egen regi. Den stora 
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mängd forskning som producerats inom ramen för programmet kan anses vara 

forskningsfronten men den domineras av friluftsliv som aktivitet. 

Planeringsforskning har sökts i de ovan nämnd forskningsdatabaserna och 

vetenskapliga tidskrifterna. Som tidigare nämnts har fokus legat på 

planeringsforskning gällande svenska, eller nordiska förhållanden, men med vissa 

utblickar mot andra länder för att ge perspektiv. Fynden av befintlig forskning på 

kombinationen av både planering och friluftsliv, det vill säga fysisk planering för 

friluftsliv eller friluftsliv i fysisk planering har dock varit mer begränsade. Det har, 

som tidigare nämnts, kunnat konstateras att forskning om planering för friluftsliv 

oftast handlar om förvaltningsplanering (Emmelin et al, 2010) och inte den 

kommunala fysiska planering som avses i denna avhandling. Några 

undersökningar och kunskapssammanställningar som befunnits vara relevanta 

beskrivs kort i kapitel 2.1 i avsnittet Friluftslivet i kommunal planering enligt 

tidigare undersökningar.  

 

Olika typer av myndighetsdokument  

I denna avhandling används ett flertal skrifter som tagits fram av eller på uppdrag 

av en myndighet och där myndigheten står som författare i textreferensen. Det 

finns dock en problematik med att använda myndighetsskrifter i forskning då 

läsare kan ha förförståelsen att myndighetsdokument alltid är ovetenskapliga. 

Myndighetsskrifter kan dock vara av olika typ och därmed användas olika. I en 

grov kategorisering kan sägas att i denna avhandling används myndighetsskrifter i 

första hand som empiri, som exempel på myndigheters ställningstaganden. Ett 

försök till en mer nyanserad kategorisering ger att myndighetsskrifter kan 

särskiljas i följande typer; 

 ‖Föreskrifter‖ är bindande och generellt gällande. Exempelvis Boverket har 

fått bemyndigande från regeringen att ta fram specifika föreskrifter inom 

delar av verkets verksamhetsområde, exempelvis byggregler. Boverket, 

eller tidigare Statens planverk, har dock inte haft bemyndigande att utfärda 

föreskrifter gällande utemiljö och planering. Exempelvis fick skriften 

‖Bostadens grannskap‖ från 1975 stort genomslag då många planerare 

trodde att den var en föreskrift men egentligen endast var ett s.k. ‖råd och 

anvisning‖. 

 ‖Allmänna råd‖ och ‖handböcker‖ är inte bindande för vare sig myndigheter 

eller enskilda men myndigheten gör en auktoritativ tolkning av regelverk, 

ofta med hjälp av förarbeten och ibland med hjälp av juridisk analys av 

rättsfall. I denna avhandling används denna typ av myndighetsskrift som 

empiri i syfte att belysa resonemang om exempelvis friluftslivet som 

planeringsproblem. Exempel är Naturvårdsverket & Boverket (2009) som 

är en handbok för hur lagtexter gällande strandskyddet ska tolkas.  

Naturvårdsverket (2005b) är en handbok för hantering av riksintressen för 

naturvårds och friluftsliv som även innehåller allmänna råd för 
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tillämpningen av MB 3 kap 6§. Dessa skrifter redovisar verkens 

ståndpunkter och kan ifrågasättas av forskning, medborgare och domstolar. 

 ‖Policydokument‖ där myndigheten uttolkar sin policy, anför argument för 

den etc. Ur myndighetens perspektiv ‖goda‖ eller ‖intressanta‖ exempel 

brukar ingå även om dessa ibland kan avvika från andra råd och 

anvisningar som myndigheten gett ut. Även denna typ ses i denna 

avhandling som empiri. Exempel är Friluftsrådet (2007) där argument för 

friluftslivet beskrivs. Referenslista finns men den är ett selektivt urval av 

referenser ‖för alla som vill argumentera för friluftslivet‖.  

 ‖Kunskapsöversikter‖ där myndigheten eller myndighetsnätverk uppdrar åt 

forskare att belysa frågor som ligger i linje med myndighetens uppdrag och 

där referenser till olika vetenskapliga undersökningar finns med. Exempel 

på denna typ är Boverket (2007) som behandlar landskapet och dess 

upplevelsevärden och Statens Folkhälsoinstitut (2009) som ger vägledning 

för bedömning av närhet och attraktivitet i grönområden baserat på 

föreställningen att naturvistelse leder till bättre folkhälsa. 

 ‖Kunskapsöversikter och faktaframställningar‖ som är av vetenskaplig 

karaktär i det att resonemangen är både för och emot, forskningsmetod och 

metodik beskrivs och begränsningar i resultatens giltighet redovisas. 

Referenser finns i denna typ av skrift. Exempel är Emmelin et al (2005) 

och del 2 av tidigare nämnda rapport från Boverket (2007) som behandlar 

den teori och metod som använts i projektet om landskapets 

upplevelsevärden. Ibland, men inte alltid, finns författarnas namn angivna 

och då blir det inte lika tydligt i textreferenser och källförteckningar att 

dokumentet i fråga är framtaget på uppdrag av en myndighet. Ibland kan 

man se att myndigheten explicit uttrycker att det är författarnas egna 

åsikter som framförs eftersom det kan ligga i myndigheters intresse att 

sprida kunskap utan att de ställer sig bakom eller sanktionerar dem.      

 

Min huvudpoäng är alltså att graden av vetenskaplighet i ett myndighetsdokument 

bör bedömas utifrån vad som skrivs och att de inte med automatik ska avfärdas 

som ovetenskapliga bara för att en myndighet står som författare. Det kan dock 

vara svårt att avgöra vilken kategori skriften tillhör, det vill säga att de ibland kan 

uppfattas som en hybrid mellan flera kategorier. I denna avhandling är det i hög 

grad regeringens förarbeten till lagar och myndigheternas tolkning av lagtexter i 

form av handböcker som används och diskuteras. Eftersom tolkning av lagtexter i 

flera avseende är både svårt och vanskligt bör man som lekman förhålla sig 

respektfullt till denna uppgift. Myndigheterna ska ses som viktiga aktörer i 

planering för friluftsliv men det ska noteras att de kan marknadsföra synsätt, 

perspektiv och föreställningar som speglar deras uppdrag, liksom olika 

föreställningar inom olika professioner, oreflekterade trender i forskning etc.  
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5. FRILUFTSLIVET SOM PLANERINGSPROBLEM 

Detta kapitel behandlar avhandlingens första fråga; Vilka statliga styrsignaler 

såsom lagstiftning, propositioner, politiska policys etc. finns om att friluftslivet är 

en fråga för den kommunala fysiska planeringen och diskussionen försöker 

besvara frågeställningen vilka förutsättningar har de statliga styrsignalerna att 

kunna fungera som verktyg för att främja friluftsliv och naturturism inom ramen 

för den kommunala fysiska planeringen. I kapitlet beskrivs och diskuteras 

friluftslivet i planeringslagstiftningen, allmänintresset i den fysiska planeringen 

med rekreationsnatur som exempel, doktrinen om den täta staden och dess 

potentiella hot mot den urbana närrekreationen, avvägning mellan intressen och 

antagandet om konsensus samt friluftsliv i miljökvalitetsmål och annat 

planeringsunderlag. Därefter diskuteras allemansrättens betydelse för planering för 

friluftsliv.  

 

5.1 Friluftsliv i planeringslagstiftningen  

Det finns flera skäl till varför friluftsliv är en fråga för den kommunala fysiska 

planeringen. Flera argument för friluftsliv har tidigare beskrivits i kapitel 2 men ett 

av de mest grundläggande skälen är att PBL och MB anger att friluftslivet ska 

beaktas i den kommunala fysiska planeringen. I regeringens proposition 

‖Framtidens Friluftsliv‖ som antogs i december 2010 uttrycks kort och koncist att 

‖Friluftsliv är ett allmänt intresse‖ (Regeringens proposition 2009/10:238, s 23) 

och som ett sådant ska det beaktas i den kommunala fysiska planeringen.  Det 

finns stöd för detta påstående i både MB och PBL men utfallet vid en avvägning 

mot andra allmänna intressen eller mot enskilda intressen är ingalunda självklar.  

 

Vid första anblicken kan det framstå som om friluftslivet som intresse har ett starkt 

skydd i planeringslagstiftningen, då det omnämns i PBL som allmänt intresse (2 

kap) och i MB som riksintressen
66

 och som ett av strandskyddets två syften (7 

kap). Vid en närmare granskning visar sig dock ett flertal odefinierade och 

                                                 

 
66

 Områden med hushållningsstatus (MB 3 kap 1-4 §§) och riksintressen (MB 3 kap 5-9 §§) samt 

geografiska riksintressen (MB 4 kap) omfattar inte bara rekreation och friluftsliv utan ytterligare en 

mängd olika naturresurser och infrastruktur. Som exempel kan nämnas jord- och skogsbruk, 

rennäring, fiske, mineralbrytning, vissa kulturmiljöer, vissa vägar, flygplatser och hamnar m.m. 
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mångtydiga begrepp i lagtexterna som öppnar upp för bedömningar om innehåll 

och tillämpning. Själva begreppet friluftsliv används inte i lagtexten i PBL
67

 men 

däremot ett flertal andra lydelser gällande naturvistelse och aktiviteter utomhus 

som skulle kunna motsvara friluftsliv, exempelvis lek, motion och annan 

utevistelse och friyta lämplig för lek och utevistelse.  

 

Otydligheter i lagtexterna  

I informationen om ‖Nya PBL‖, som trädde ikraft 2 maj 2011, heter det att 

‖Kravet på behovet av grönområden förtydligas […]‖ i den nya lagen 

(Regeringskansliets hemsida, 2010-03-23). Vad detta förtydligande i praktiken 

består i är dock inte helt klart. Målkonflikterna med andra allmänna och enskilda 

intressen förblir olösta och lagtexten ger endast vaga riktlinjer för hur avvägning 

mellan intressen ska ske. Till de förändringar som skett kan nämnas att PBL 2 kap 

numera redan i rubriken uttrycker att hänsyn ska tas till både allmänna och 

enskilda intresse, genom att den numera lyder ‖2 kap. Allmänna och enskilda 

intressen‖. I ‖gamla‖ kapitel 2 löd rubriken ‖Allmänna intressen som skall beaktas 

vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse m.m.”  Det kan tolkas som att 

lagstiftaren har intentionen att de enskilda intressena ska få en ökad ställning i den 

‖nya‖ PBL, vilket också stöds av proportionalitetsprincipen
68

. Det är dock ännu 

alltför tidigt att kunna säga något om vare sig juridisk tolkning eller tillämpningen 

i kommunerna angående detta. Att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 

intressen uttrycks också i 2 kap 1 §. En motsvarande lydelse fanns i gamla PBL i 1 

kap 5 § där det uttrycktes att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas i 

planering. Det kan också konstateras att begreppet beakta har bytts mot ta hänsyn. 

Det är dock tveksamt om ta hänsyn som begrepp är mindre tvetydigt. 

 

PBL 2 kap uttrycker likt tidigare även att mark- och vattenområden ska användas 

till det de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Hur 

detta ska tolkas anges inte i lagen utan ska likt tidigare version av PBL avgöras 

från fall till fall (Henecke, 2006:67). En formulering som även den fanns med 

redan i gamla PBL är; ‖Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till 

behovet av […] lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…‖. 

Formuleringen har i nya PBL flyttats upp från löptext till punkt 4 i en punktlista 

(PBL 2 kap 7 §). Detta kan tolkas som en höjning av formuleringens ställning men 

                                                 

 
67

 Själva begreppet ‖friluftsliv‖ används inte och har, enligt Gösta Blücher, aldrig använts i PBL 

eller den tidigare byggnadslagen, men förekommer i propositionen om PBL, 1987:10 (Blücher, 

Gösta, fd GD Boverket,  hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola, mailkorrespondens 2010-

10-29) Friluftslivsbegreppet används dock i MB och Peggy Lerman framhåller att eftersom PBL 

och MB är förbundna med varandra så kan man säga att begreppet friluftsliv även finns i PBL 

(Lerman, Peggy, Specialist inom miljö- och planeringsjuridik, skriftlig kommunikation, januari 

 2011). 
68

 Proportionalitetsprincipen innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett 

beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen 

(Regeringen, 2009b: 413).  
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vad det i praktiken innebär och får för praktiskt betydelse i planeringen återstår att 

se. Det ska dock noteras att enligt samma paragraf ska planläggningen även ta 

hänsyn till behovet av gator och vägar. Detta står dessutom som punkt nummer 1 i 

nämnda punktlista, vilket skulle kunna tolkas som om det bör vara högst prioriterat 

av samtliga punkter. I PBL kap 2 räknas upp ett flertal allmänna intressen men 

såsom beskrivits tidigare i den teoretiska diskussionen om allmänna intressen är 

betydelsen av begreppet långt ifrån klart. Begreppet allmänt intresse diskuteras 

även ytterligare nedan med anknytning till kommunal fysisk planering för 

friluftsliv.  

 

En tämligen skarp formulering, inte heller den ny men något förändrad, återfinns i 

PBL 8 kap 9 § där det uttrycks; 

Om tomter ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder 

eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet ska 

det på tomt eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för 

lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 

friyta och parkering […] ska man i första hand ordna friyta.  

 

Paragrafen gäller tomtmark och även dessa formuleringar ger utrymme för 

tolkningar och bedömningar om tillämpningen i fråga om friytans omfattning, typ 

och lokalisering. Begreppet friyta definieras inte i PBL och det framgår inte hur ‖i 

närheten av‖ ska tolkas. Jag gör antagandet att paragrafen avser områden som inte 

ska bebyggas eller hårdgöras, alltså områden som ska kunna användas till grönyta, 

lek och annan utevistelse men som i första hand hör till tomtmark och alltså inte är 

allemansrättsligt tillgänglig. Om alternativet ‖i närheten av‖ tillämpas kan kanske 

området vara allemansrättsligt tillgängligt. 

 

Avvägningsproblem mellan olika intressen finns även för områdesskydden som 

regleras av MB; i detta fall riksintressen och strandskydd. Det är, enligt 

Naturvårdsverket (2005b) en central tanke i förarbetena till MB 3 kap. och 4 kap. 

att ett område ska kunna användas för flera ändamål samtidigt. För områden som 

bedömts vara av riksintresse enligt endast en av de olika 

‖riksintresseparagraferna‖
69

 i tredje kapitlet är det klart vilket intresse som ska 

prioriteras, anser man. Men ett och samma område kan också vara av riksintresse 

för flera ändamål, som är oförenliga. Därför finns en regel i MB 3 kap. 10 § om 

hur man ska väga oförenliga riksintressen mot varandra. Lagen säger där att 

företräde ska ges åt det intresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktigt god 

hushållning. En sådan bedömning innefattar enligt förarbetena till MB såväl 

ekologiska som sociala, kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden 

(Naturvårdsverket, 2005b:54-56). Beroende på denna komplexitet är en sådan 

bedömning inte helt enkel att utföra. Likt många andra planeringsbeslut färgas de 

                                                 

 
69

 Här avses MB 3 kap 5-9 §§. Dessa paragrafer räknar upp de olika riksintressena. 
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många bedömningarna och delbesluten, som leder fram till det slutliga avgörandet, 

av de delaktigas personliga ideologier och maktresurser (Odelstad, 2002:45; 

Henecke, 2006:30,67; Ödmann, 1992). För en mer uttömmande diskussion om 

makt i planeringen se exempelvis Flyvbjerg, (2000) och Ödmann (1992).  

 

Flera oklara/odefinierade begrepp förekommer i miljöbalkens lagtext. Enligt MB 3 

kap 6 §
70

 heter det att områdena som har betydelse från en allmän synpunkt (bland 

annat friluftsliv) ska ‖så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

skada natur- och kulturmiljön”. Vad ‖så långt möjligt‖ i praktiken innebär och 

vem som avgör framgår dock inte. Det är dessutom, enligt två i Naturvårdsverkets 

handbok (2005b) citerade förarbetsuttalanden, inte klart om en skada måste vara 

oåterkallelig för att anses vara påtaglig eller om den också kan vara en tillfälligt 

stor påverkan. I MB 4 kap. beskrivs de geografiska riksintressena bland annat för 

det rörliga friluftslivet. Det uttrycks att inom de i paragrafen angivna områdena 

ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljö. Men även här öppnas upp för exploateringsmöjligheter då det 

uttrycks att bestämmelserna inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet
 71

. 

 

Riksintressen under förändring och översyn 

Riksintressen uppkom som riktlinjer för markanvändning och tillståndsgivning i 

den fysiska riksplanering (FRP)
72

 som utfördes mellan 1973 och 1987 (Forsberg, 

1992). Riksintressen för friluftslivet beslutades senast 1987 (Naturvårdsverket, 

2005b:19). Riksintresseområden för naturvård har formulerade riksvärden som på 

ett standardiserat sätt ska kunna ange de värden som ligger till grund för 

riksintressebedömningen, men för områden av riksintresse för friluftslivet finns 

inte detta. I de så kallade registerbladen anges istället de aspekter som motiverar 

att ett område är av riksintresse för friluftslivet, så kallade intresseaspekter, vilka i 

                                                 

 
70

 MB 3 kap 6 § anger att ―Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”.  

71
  MB 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 

landet anger att;  

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 

områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 

till stånd endast  

1. om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och 

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet […]. 
72

 En kort beskrivning av fysisk riksplanering, FRP, sker i kapitel 2. 
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sin tur grundas på urvalskriterier. Intresseaspekterna består av de aktiviteter som 

kan utövas i områdena, t.ex. paddling, vandring, naturstudier, kulturstudier, 

bär- och svampplockning, cykling, och turåkning på skidor (Naturvårdsverket, 

2005b:7). Vilka riksintressanta områden som finns i en kommun ska framgå av 

kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens uppgift är att bevaka att 

riksintressena redovisas och beaktas i kommunernas fysiska planer. 

 

I skrivande stund, hösten 2011, är riksintressesystemet under utredning. Ett 

slutbetänkande finns framtaget inom ramen för Miljöprocessutredningen (SOU 

2009:45). I utredningens uppdrag uttrycktes att det finns en inneboende 

motsättningen mellan statens intressen och det kommunala självstyret när det 

gäller bestämmanderätten i fråga om användningen av mark och vatten, i 

synnerhet beträffande riksintressena (Regeringskansliets hemsida, 2010-02-03; 

Miljöprocessutredningen, 2009). I utredningens slutbetänkande uttrycks att 

bestämmelserna i MB 3 kap. på ett tillfredställande sätt omfattar och beskriver de 

överväganden som blir relevanta vid prövningen av beslut som på ett mer 

övergripande sätt avser hushållningen med landets naturresurser. I olika 

utredningar och i olika sammanhang har det dock uppmärksammats problem och 

svårigheter vid tillämpningen (Boverket, 2006). För en omfattande genomgång av 

riksintressenas syfte och tillblivelse i samband med den fysiska riksplaneringen se 

exempelvis Almstedt (1998) och Forsberg (1992).  

 

Emmelin & Lerman (2006) framhåller att decentraliserad planering kräver någon 

form av mekanism för att tillvarata nationella intressen i markanvändningen. De 

ställer dock frågan om riksintresseinstrumentet tjänat ut och förlorat sin roll i detta 

avseende. Frågan är berättigad menar de, främst på regional och lokal nivå, 

‖eftersom riksintressen i praktisk planering upptar en god del tid och resurser, 

speciellt i relationen mellan stat och kommun och i relationen mellan sektorer och 

fysisk planering‖ (Emmelin & Lerman, 2006:56). Även andra mekanismer för att 

tillvarata nationella intressen; miljömål, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, 

kan ifrågasättas med avseende på verkningsgrad och effektivitet, menar Emmelin 

& Lerman.  De efterfrågar därför en samlad belysning av de instrument och 

mekanismer som syftar till att tillvarata nationella intressen i den fysiska 

planeringen på lokal nivå. De framhåller också vad de kallar ‖det vanligt 

förekommande missförståndet” att staten beslutat om riksintressen som ska utgöra 

restriktioner för vad som är tillåtet på lokal nivå och de poängterar att 

riksintressena i många fall är utlagda med mycket grov penna. Detta blir 

problematiskt när områdena betraktas som precisa restriktionsområden snarare än 

indikationer om var konflikter med nationella intressen måste synliggöras och 

behandlas, menar de (Emmelin & Lerman, 2006:56-58).  

 

Dunér (2009) framhåller starkt behovet av riksintressen men poängterar också att 

systemet behöver förtydligas och uppdateras. Särskilt påpekar han svårigheten 
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med att tolka riksintressena antingen som ‖stoppområden‖ till förmån för 

bevarande och beskydd eller som mer allmänna ‖intresseområden‖ där avvägning 

kan ske. Tolkningen har, efter flytten av riksintressenas lagliga reglering från NRL 

till MB, fått slagsida till förmån för bevarande och naturskydd, menar han. Dunér 

poängterar att tolkningen måste ske olika beroende på vilken typ av riksintresse 

det är, det vill säga areellt begränsade eller areellt stora intressen, dit exempelvis 

friluftsliv kan räknas. Problemet med detta är också att de olika användningssätten 

skall handläggas inom samma system, där bland annat den oprecisa avgränsningen 

blir en stötesten, anser han. Dunér påminner om att riksintressenas viktigaste roll 

är och har varit som statliga planinstrument och att det var lagstiftarens intentioner 

att de skall vara likvärdiga sektoriella intressen och vägas mot varandra i lokala 

markfrågor. Dunér framhåller också problemet med att översiktsplanen inte är 

juridiskt bindande, då den förväntas ha en viktig roll i regleringen av riksintressena 

(2009). I slutbetänkandet från Miljöprocessutredningen (2009) föreslås att 

lagtexten om riksintressen kompletteras på vissa punkter bland annat genom att 

förtydliga och skapa utökat skydd för områden som är riksintressen för 

grundvatten, fiske, utvinning av värdefulla ämnen och mineral. Utredningen anser 

även att reglerna för exploateringen av värdefull jordbruksmark bör ses över. 

(Regeringskansliets hemsida, 2010-07-01) När propositionen läggs och förväntas 

bli antagen är för närvarande (hösten 2011) inte känt.  

 

På regeringskansliets hemsida (2010-07-02) framgår att i samband med arbetet för 

framtidens friluftslivspolitik ska Naturvårdsverket under 2011 få i uppdrag att se 

över riksintressena för friluftsliv. Det är två decennier sedan den förra 

bedömningen gjordes och nya bedömningar kan behöva göras för bland annat 

mountainbike-vägar och klätterplatser, menar kansliet. Regeringskansliet skriver 

vidare att det idag framför allt är vissa vandringsleder, fjällnatur och skärgård 

utpekade som riksintressen. (Regeringskansliets hemsida, 2010-07-02) I 

propositionen ‖Framtidens Friluftsliv‖ från den 8 juli 2010 (prop. 2009/10:238) 

återupprepas detta kommande uppdrag till Naturvårdsverket. I propositionen 

påpekas att det är viktigt att utpekade riksintresseområden har en god aktualitet 

genom att ny kunskap och nya bedömningar kan tillföras. En av utgångspunkterna 

för områden av riksintresse för friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för 

många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket, menar man 

(Regeringen, 2009c:24).  

 

Utifrån diskussionen ovan kan det konstateras att planeringslagstiftningen på ett 

flertal olika ställen i lagtexten uttrycker att friluftsliv eller motsvarande aktiviteter 

ska skyddas gentemot andra intressen, men att det finns ett flertal formuleringar 

som öppnar upp för att friluftsliv inte behöver skyddas just där andra angelägna 

intressen behöver ske. Bedömningen om vilket intresse som ska väga tyngst 

avgörs från fall till fall av kommunerna inom ramen för den fysiska planeringen. 

Här blir friluftslivets ställning som intresse avgörande för utfallet vid avvägning. 
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Den översiktliga planeringens roll och ställning 

Enligt PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Det 

så kallade kommunala planmonopolet har funnits sedan planlagstiftningen 1907 

och hade sin höjdpunkt på 1970-talet (Blücher, 2006). Av de kommunala 

planinstituten är det den översiktliga planeringen som är den mest geografiskt och 

tematiskt övergripande (För en kort genomgång av planinstituten och dess mest 

utmärkande drag se kapitel 2 Bakgrund). Översiktsplanens framväxt och roll har 

behandlats av flera författare och det konstateras att dess icke bindande juridiska 

ställning
73

 kan beskrivas som ett problem i samband med intresseavvägning 

(Dunér, 2009; Ödmann, 1992:168). Många kommuner har dessutom inaktuella 

översiktsplaner (Boverket, 2011; Petersson Forsberg, 2009) vilket gör att dess 

användbarhet ytterligare begränsas. I samband med införandet av ‖Nya PBL‖ 2 

maj 2011 påpekas vikten av en aktuell och mer strategisk översiktlig planering, 

vilket bland annat innebär att planeringen ska ta större hänsyn till företeelser i 

grannkommuner och i omvärlden. Det finns dock inga sanktioner som kan drabba 

en kommun som inte följer detta. Möjligen kan hävdas att det på senare tid 

tillkommit ett incitament för översiktlig kommunal planering i prövning av 

miljöbalksärenden som vindkraftsetablering och strandskyddsdispenser och 

upphävande av strandskydd i så kallade LIS-områden
74

. Det finns en tendens att 

översiktsplanens roll i ovan nämnda fall är på väg att stärkas eftersom den i flera 

domslut visat sig vara ett viktigt beslutsunderlag i samband med 

domstolsprövningar av denna typ. De pågående judikaliseringstendenserna
75

 kan 

dock leda till en beskärning av det kommunala planmonopolet, i synnerhet i de 

kommuner där man inte tydligt tagit ställning i ovan nämnda miljöbalksfrågor om 

vindkraftsetablering eller strandskydd, eller där ÖP är inaktuell. Enligt Lerman
76

 

finns dock inget juridiskt krav på att LIS-områden ska vara formellt utpekade i den 

översiktliga planen, i fördjupning eller i tillägg, för att landsbygdsutveckling ska 

kunna hävdas som skäl för strandskyddsdispens men att det ska finnas tillräckligt 

kunskapsunderlag och policydokument i frågan. Lerman menar emellertid att det 

kan vara svårt att från kommunens sida hävda att det finns ett tillräckligt 

kunskapsunderlag som gått igenom en demokratisk beslutsprocess om inte något 

av dessa formella dokument finns. 

 

Strandskyddet - en förstärkt allemansrätt i strandområden  

Kort historik 

I strandzoner har allemansrätten förstärkts genom strandskyddet som i dagsläget 

har sin lagliga reglering i 7 kap MB. Strandskyddets historia och det politiska 

spelet bakom tillblivelse och förändringar fram till och med början av 1990-talet 

                                                 

 
73

 Enligt PBL 3 kap 3 § är översiktsplanen inte bindande.  
74

 Se fotnot 4. 
75

 Se fotnot 12.  
76

 Lerman, Peggy, Specialist i miljö- och planeringsjuridik, mailkorrespondens februari 2011. 



102 

 

beskrivs utförligt i Segrell (1995) och till viss del även i Ödmann (1992). Både 

Segrell och Ödmann beskriver hur det redan under 1930-talet togs politiska 

initiativ för att säkra strändernas stora betydelse för att den hårt arbetande och allt 

mer stressade urbana befolkningen på helger och ledigheter skulle kunna utöva 

friluftsliv och rekreation med sol och bad. Detta ansågs viktigt för folkhälsan. Ett 

flertal utredningar visade på en stark expansion av fritidsbostäder främst i 

attraktiva lägen nära vatten men också annan tätortsexpansion, vilket sågs som ett 

hot mot allmänhetens tillgänglighet till stränder och som därför behövde regleras 

långsiktigt. De två veckors allmänna semester som infördes 1938 och ökad 

motoriserad rörlighet hos den urbana befolkningen ökade behovet av 

allemansrättsligt tillgängliga stränder (Segrell, 1995; Ödmann,1992).  

 

Sedan 1950 har Sverige haft ett lagstadgat strandskydd för att kontrollera 

fritidsbebyggelse och annan bebyggelseexploatering i strand- och vattenzonen för 

att skydda allmänhetens fria rörlighet vid stränderna (Segrell, 1995). Till en början 

hävdades enbart sociala skäl och skyddet gällde endast partiellt för vissa stränder 

nära storstäderna. Sedan 1974 har strandskyddet gällt generellt för hela landet vid 

hav, insjöar och vattendrag och från och med 1994 hävdas även ekologiska skäl, 

den så kallade ekologiseringen, som innebar en utvidgning av strandskyddet till att 

gälla även goda livsvillkor för växter och djur. Strandskyddet gäller i en zon om 

100 – 300 meter från medelvattennivån både på land och i vattnet. Länsstyrelserna 

hade full beslutanderätt om strandskyddet och dess tillämpning fram till 1974. 

Viss möjlighet till dispens från strandskyddet har kunnat ges för bygglov om det 

funnits särskilda skäl. Efter 1974 kunde kommunerna få denna beslutanderätt på 

delegation från länsstyrelserna, partiellt (för vissa områden eller vissa typer av 

ärenden) eller fullständigt (för alla typer av ärenden). Segrell beskriver hur 

strandskyddet egentligen differentierades
77

 redan 1994, men att det då inte skrevs 

in i lagtexten, till stor del beroende på de regionala och centrala myndigheternas 

misstänksamhet mot kommunernas förmåga att se strandskyddet som en icke 

förhandlingsbar planeringsförutsättning, såsom de hävdade att den var. Det fanns, 

enligt Segrell, en uppenbar rädsla att kommunerna istället skulle se strandskyddet 

som ett planeringsredskap där strandskyddet ibland vägde tungt men ibland 

mindre beroende på vilka andra intressen som var inblandade i avvägningen. 

Segrell menar dock att det inte finns något som tyder på att kommunerna generellt 

skulle vara mindre benägna än länsstyrelserna att respektera strandskyddets syften. 

Enligt ett flertal undersökningar ökade inte antalet dispenser till följd av 

kommunernas beslutanderätt, i vissa län minskade de till och med, hävdar han. 

Från 1965 till 1974, alltså före delegationsrätten införts, ökade antalet årsvisa 

dispenser med nästan 280 procent, från ca 400 till över 1100. Men enligt Segrell 

                                                 

 
77

 En differentiering av strandskyddet skulle syfta till att ge möjligheten att tillämpa strandskyddet 

mindre strikt i de glesbefolkade delar av landet där det inte rådde starkt exploaterings- eller 

besökstryck på stränderna (Segrell, 1995:121). 
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har en tendens ändå varit tydlig sedan senare delen av 1980-talet då allt fler 

strandskyddsdispenser medges utan särskilda skäl. Under perioden 1975-90 

överklagade Naturvårdsverket 39 dispenser på grund av att inga skäl för dessa var 

angivna över huvudet taget. 1975, i samband med införandet av det generella 

strandskyddet, slutade Naturvårdsverket att föra rikstäckande, årsvis statistik över 

antalet strandskyddsdispenser. För nästan hela 1980-talet saknas uppgifter och för 

åren 1976-81 och 1990-91 rör det sig om uppskattningar utifrån vissa 

undersökningar. Enligt dessa har antalet strandskyddsdispenser uppgått till ca 3 

000 per år under den första perioden och ca 4 000 per år under 1990-talets 

inledande år. Den markanta ökning av dispenser som skedde 1975/76 (från ca 

1100 - ca 3000) kan ses som en följd av den då nya delegationsmöjligheten, men 

Segrell menar att den snarare berodde på det samtidiga införandet av det generella 

strandskyddet (Segrell, 1995:137ff). Från 1 januari 2000 dikterar förordningen om 

(1998:1252) områdesskydd att dispensbeslut ska sändas till Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen. Genom denna anmälan registrerar Naturvårdsverket årligen 3 000-

4 000 inkomna dispensbeslut (Regeringen, 2005). Från och med år 2009, ska 

dispensbesluten endast sändas till Länsstyrelsen (Svensk Författningssamling, 

2009). I resonemanget ovan pekas på Naturvårdsverkets överklaganden. Det kan 

dock vara på sin plats att poängtera att graden av överklaganden från verkets sida 

kanske inte speglar något annat än vad de haft tid och resurser för att göra, det vill 

säga inte nödvändigtvis ändringar i hur liberalt kommunerna förhållit sig till 

strandskyddet.  

 

Ekologiseringen som infördes 1994 kan ses som en utvidgning av strandskyddets 

syfte, men den kunde endast få politisk acceptans genom en kompromisslösning. 

Segrell (1995) beskriver hur man i det politiska spelet bakom strandskyddets 

förändring kunde se en maktkamp mellan socialistiska och högerpartistiska 

argument. Det mest tydliga draget i den politiska debatten ända från 1950-talet och 

framåt var högerpartiets/moderata samlingspartiets kraftiga motstånd mot det 

strandskydd som initierades och utvecklades av socialdemokratiska regeringar. 

Moderaterna hade sett strandskyddslagstiftningen som ett redskap för att 

genomdriva och värna ‖en i grunden felaktig prioritering av olika intressen: 

allmänhetens friluftsliv före den enskilda äganderätten och fritidshusboende.‖ 

(Segrell, 1995:120). Förslaget till ekologisering som kom upp som förslag redan 

till 1974 års riksdag och infördes 1994, innebar en tydlig skärpning av 

strandskyddet men det åtföljdes även av förslaget att strandskyddsbestämmelserna 

skulle kunna tillämpas mera differentierat på vissa håll i landet. 

Diffentieringsförslaget skulle tillämpas genom en av Naturvårdsverket utarbetad 

plan (prop. 229/1993/94, s 11-13) men utan att det skrevs in i lagtexten. De nya 

strandskyddsbestämmelserna trädde ikraft den 1 juli 1994 och differentieringen 

skulle kunna ses som en kompensation som moderaterna fick mot att de i gengäld 

gick med på ekologiseringen, i ett fortsatt generellt gällande strandskydd. 

Tendenserna under 1980-talet och inledningen av 1990-talen har varit att 
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riksdagspartierna närmat sig varandra i strandskyddsfrågan, menar Segrell. Detta 

har blivit synligt inte enbart i ett fortsatt accepterande av lagstiftningen från 

moderaternas sida, utan även att socialdemokraterna närmat sig moderata 

ståndpunkter (Segrell, 1995:122ff).   

 

 Emmelin & Lerman (2006) beskriver problematiken med att strandskyddets 

syften sedan 1994 är en kombination av biotopskydd och allemansrättslig 

tillgänglighet. Detta får till följd att avvägningar i dispensfrågor baseras på dels det 

expertbaserade kunskapsunderlag för biotopskydd som finns inom naturvårdens 

paradigm men också på ett kunskapsunderlag för markanvändningskonflikter som 

är mer osystematiskt baserat på enskilda tjänstemäns lokalkunskap eller ofta 

saknas helt, menar de (Emmelin & Lerman, 2006:66). Den pågående 

maktförskjutningen från ‖plan‖ till ‖miljö‖ som diskuteras i Emmelin (2009) 

skulle kunna tyda på en förskjutning mot en högre prioritet för strandskyddets 

biologiska syfte.  

 

Förändrad strandskyddslagstiftning 2009/2010 

I den förändring av strandskyddslagstiftningen som genomfördes i två steg 1 juli 

2009 och 2 februari 2010 blev differentieringen inskriven i lagtexten, liksom att 

samtliga kommuner då fick beslutanderätt om dispenser i samband med bygglov 

och upphävande av strandskydd i samband med detaljplaneläggning. 

Naturvårdsverket har efter lagändringen inte längre rätten att överklaga 

dispensbeslut. Ett flertal intresseorganisationer för naturvård och friluftsliv befarar 

att dessa förändringar kommer att medföra en försvagning av strandskyddet, både 

ur socialt och ekologiskt perspektiv (Petersson Forsberg et al, 2010; Alarik et al, 

2008). Friluftsorganisationer
78

 har dock i samband med lagändringen fått rätt att 

överklaga beslut som gäller strandskyddsdispens.  

 

De särskilda skäl som ska föreligga för att frågor om dispens och upphävande ska 

kunna prövas har numera preciserats i lagtexten, MB 7 kap 18c §, genom en lista 

med sex punkter;  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 

dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 

upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

                                                 

 
78

 Organisationerna ska i stadgarna ha som ändamål att tillvarata friluftsliv, ha minst 100 

medlemmar eller på annat sätt kunna visa att den har allmänhetens stöd och ha bedrivit verksamhet 

i Sverige i minst 3 år (MB 16 kap 13-14 §§).   
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. 

   I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl 

utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. 

Lag (2009:532). 

 

Samtliga punkter ovan ger utrymme för bedömningar av vad som kan anses sakna 

betydelse, vara väl avskilt, måste ligga vid vattnet eller inte kan tillgodoses utanför 

området, angeläget allmänt intresse eller annat mycket angeläget intresse. I 

synnerhet punkt 6 är intressant då den ger intryck av att kunna möjliggöra i stort 

sett vilket intresse som helst, bara det bedöms vara tillräckligt angeläget. Men 

lydelserna i lagtexten behöver en rättslig tolkning och kanske även ett 

prejudicerande fall för att det ska gå att säga något om dess styrande effekt i sin 

nuvarande lydelse. Jag har ännu inte sett något rättsfall där punkt 6 prövats men 

för punkt 2 har en vägs avskiljande effekt prövats bland annat i Mark- och 

miljödomstolens fall den 17 juni 2011 mål M215-11. Bedömningen har skett 

utifrån unika förutsättningar på platsen. Med bland annat detta fall som exempel 

har SKL formulerat ett PM (SKL, 2012-02-01) för att visa att tillämpningen av 

den nya strandskyddslagstiftningen i många fall är alltför restriktiv och att besluten 

är godtyckliga. Detta får negativa konsekvenser för kommuner med lågt 

exploateringstryck och mycket stränder, menar SKL. Som en illustration av de 

breda tolkningsmöjligheterna kan nämnas att vägen i fråga i SKLs PM beskrivs 

som ‖en asfalterad länsväg som bland annat trafikeras av bussar i linjetrafik och 

med tillåten hastighet om 70 km/h‖ (SKL, 2012-02-01) medan samma väg i 

domslutet efter syn på platsen beskrivs som ‖en förhållandevis smal asfalterad väg 

utan markerad mittlinje där viss vaksamhet krävs vid möte.‖ (Svea hovrätt, 2011-

06-17) Här syns alltså en betydande skillnad i framställningen av vägen och dess 

avskiljande effekt beroende på betraktarens syfte.  

 

Möjligheten att hävda ‖lucktomt‖ som ett särskilt skäl har tagits bort, medan 

möjligheten att hävda landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som ett 

särskilt skäl i vissa delar av landet, har tillkommit. Som synes ovan ingår detta 

dock inte i punktlistan utan nämns som ‖vanlig brödtext‖ efter den sjätte punkten 

och utvecklas sedan ytterligare under MB 7 kap. 18d-e §§. De områden som kan 

anses vara lämpliga för LIS är i viss mån redan bestämda och beskrivna genom 

lagstiftningen (MB 7 kap 18e §) och grovt utritade på en karta (Naturvårdsverkets 

hemsida, 2011-08-04). På en mer detaljerad nivå ska lämpliga områden pekas ut 

av kommunerna i översiktsplan, fördjupning av översiktsplan eller tillägg till 

översiktsplan vilka ska ge vägledning vid bedömningen i efterföljande planering 
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och lovgivning (MB 7 kap 18e §). Kommuner som varit tidigt ute med sin LIS-

planering är bland andra Olofström, Boden och Smedjebacken. 

 

Den grundläggande förutsättningen för att kommunerna ska kunna ge dispens från 

strandskyddet för bygglov eller upphäva strandskyddet genom en 

planbestämmelse vid detaljplaneläggning är dock att det aktuella området endast 

har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, att 

exploateringsintresset väger tyngre än strandskyddsintresset, att det inte råder 

stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, samt att det inte finns någon 

annan alternativ placeringsmöjlighet för den tänkta åtgärden. Flera av begreppen 

såsom liten betydelse, väger tyngre och stor efterfrågan är dock relativa till sin 

betydelse och tolkningsbara. Ytterligare ett sådant relativt begrepp är ‖fri 

passage‖. För att säkerställa fri passage för allmänheten ska strandskyddet kvarstå 

i ett lämpligt avstånd mellan tomt och vattenlinjen vid normalt vattenstånd, 

förutsatt att användningen av den tänkta åtgärden inte omöjliggörs (MB 7 kap 18f 

§). Vilket avstånd som ska anses lämpligt anges inte i lagtext, eller i den handbok 

som Naturvårdsverket och Boverket (2009) gemensamt tagit fram, utan ska 

anpassas från fall till fall. Vad som på sikt händer med denna fria passage i 

områden där vattennivån kan förväntas bli förhöjd till följd av klimatförändringar 

diskuteras dock inte i handboken.  

 

De nya strandskyddsreglerna upplevs dock som ingalunda entydiga och bland 

planerare framförs det osäkerhet om hur de nya reglerna ska tillämpas
79

. Enligt 

statistik från Naturvårdsverket
80

 är antalet strandskyddsdispenser hittills 

oförändrat, eller rent av något lägre än tidigare, möjligen beroende på längre 

handläggningstider till följd av osäkerheterna i tillämpningen av de nya reglerna. 

En länsstyrelse verkar också i något fall ha utövat sin rätt/skyldighet att granska 

samtliga kommunala dispensbeslut och funnit behov att pröva samtliga, för att 

vinna tid. Om detta ‖osäkerhetsskede‖ är tillfälligt är ännu för tidigt att uttala sig 

om.  

 

Det kan kanske tolkas som om jag menar att om man bara rensar upp i 

begreppsapparaten och gör definitionerna tydligare så skulle man också med 

automatik kunna planera bättre för friluftsliv. Det är inte min avsikt. Den 

kommunala fysiska planerings komplexitet gör att det krävs en betydligt mer 

nyanserad analys av problemet. Människors värderingar och aktörers olika makt i 

planprocesser är aspekter som i hög grad påverkar friluftslivets ställning i 

avvägningssituationer. Det ska dock inte bortses från att en mer distinkt 

begreppsapparat i vissa fall, exempelvis i tillämpning av lagstiftning, kan 

                                                 

 
79

 Bland annat uttryckt på strandskyddskonferens anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting i 

Stockholm 2010-10-22. 
80

 Nilsson, Per Naturvårdsverket, presentation vid strandskyddskonferens anordnad av SKL, 2010-

10-22, i Stockholm. 



107 

 

underlätta bedömningar och göra dem mer rättsäkra. En lättare och säkrare 

tillämpning av lagen behöver dock inte betyda att planeringen för friluftsliv blir 

bättre ur friluftslivsutövarens perspektiv.  Resonemanget ovan handlar också om 

att visa att det finns ett stort tolkningsutrymme i lagtexterna som gör att de vid 

första anblicken starka statliga styrsignalerna i själva verket är tämligen vaga vid 

implementering på lokal nivå.  Här kan hävdas att kommunernas relativt starka 

ställning visar sig men också att de politiska kompromisser som ligger till grund 

för planeringslagstiftningen har lett till formuleringar som ger detta stora 

tolkningsutrymme. En mer utförlig diskussion om detta förs i kapitel 8 Diskussion 

och slutsatser. 

 

5.2 Allmänintresset i den fysiska planeringen - exemplet 

rekreationsnatur 

Allmänintresset i planeringens lagstiftning  

Kort historik  

Principen att i det allmännas intresse rättsligt reglera bebyggelse har en lång 

tradition i Sverige (Ödmann, 1992); Blücher, 2006). Ödmann beskriver Magnus 

Erikssons stadslag från 1350-talet som i sin Byggningabalk innehåller såväl 

bestämmelser om allmänna intressen som om byggande med hänsyn till grannars 

välbefinnande. Ett exempel på allmänna intressen är bestämmelsen om gators 

bredd: ‖Alla allmänna gator skola vara åtta alnar breda, så att man kan på dem 

både åka och rida.‖ Exempel på bestämmelse om byggande med hänsyn till 

grannars trevnad är: ‖Ingen får bygga hemlighus bredvid sin granne eller vid 

allmän gata….‖ (Ödmann, 1992:27). Lagen var skriven i första hand för 

Stockholm. Ödmann beskriver även hur flera genomgripande förändringar för 

jordägande skedde under 1700- och 1800-talen. År 1789 var ett viktigt årtal genom 

tillkomsten av en författning, den så kallade förenings- och säkerhetsakten, som 

bland annat innehöll ett principuttalande om rättigheten till jord. Principen riktade 

sig emot det adliga jordmonopolet och var ett erkännande av böndernas äganderätt 

eller ärftliga besittningsrätt. Under senare delen av 1800-talet hade 

rättighetsbegreppet för jordägare stärkts ytterligare och mark hade blivit en vara 

som kunde säljas och köpas. Genom en ändrad jordpolitik och ändrad syn på den 

enskilda äganderätten lämnades fältet därmed fritt för privata vinstintressen och 

markspekulation (Ödmann, 1992:32). Behovet av att komma tillrätta med 

spekulationsproblemet men även den hygieniska misären och de stora 

brandriskerna i städerna ledde fram till vad som brukar kallas den första moderna 

bygglagstiftningen i Sverige, dvs 1874 års byggnadsstadga (Blücher, 2006:133-

134).  

 

Byggnadsstadgan 1874, som även brukar kallas Albert Lindhagens 

byggnadstadga, fick sina impulser, med exempelvis breda avenyer, bland annat 

från Hausmanns reglering av Paris (Ödmann, 1992). En annan impuls kom från 
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England med hygieniska och filantropiska strävanden att åtgärda den slum som 

industrialiseringen medfört (Ödmann, 1992:29). Enligt Blücher (2006) blev 

kritiken mot de undermåliga bostadsförhållandena för arbetarklassen intensiv 

under åren kring sekelskiftet 1800/1900. Idéer om hur detta kunde åtgärdas 

hämtades också från Tyskland och det ansågs viktigt för både konservativa och 

radikala politiker. De konservativa ville inte minst stoppa den omfattande 

emigrationen och minska risken för revolution. Från en stadsutställning i Dresden 

1903 hämtades bland annat åsikten att ‖förutsättningen för en harmonisk 

utveckling av en expanderande stad var, att staden skulle besitta äganderätten till 

den mark över vilken stadsutvecklingen borde gå.‖ (Blücher, 2006:135). Sandell 

(1997) återger också med hänvisning till Wiklund (1995:201) hur 

Lindhagenkommittén 1866 skrev följande om den växande staden Stockholm;  

 De stora städerna blir lätt härdar för fysiskt och sedligt fördärv, från vilket det 

onda sprides i den övriga samhällskroppen.‖… medlet för att ‖avlägsna mörker, 

trängsel, oren luft, onatur‖ och allt det i staden som ‖undergräver kroppens hälsa 

samt orenar och förslöar själen‖ är enligt kommittén att anlägga planteringar och 

parker i stor mängd. Genom parkerna skulle befolkningen bli delaktig av en lantlig 

naturs välgörande inverkan. (Sandell 1997:12 med hänvisning till Wiklund, 

1995:201) 

 

I en motion till riksdagens första kammare i samband med år 1907 års 

stadsplanelag framhölls att städernas hastiga utveckling medförde sociala, 

ekonomiska och hygieniska missförhållanden som till följd av spekulationsviljan 

blev svåra att kontrollera. Övergången från ett öppet till ett mer slutet 

byggnadssätt, hade också medfört ‖en brist på ljus och luft‖. Behovet av frisk luft 

och rörelse i det fria ansågs vara särskilt stort för ungdomen, särskilt för de 

trångbodda i de mindre bemedlades bostadskvarter. Investeringarna i fria platser, 

planteringar och offentliga lek- och rekreationsplatser skulle löna sig för samhället 

genom minskade kostnader för sjukvård, fattigvård och fångvård, menade man 

(Ödmann, 1992:39). Blücher (2006) framhåller den tröghet och kraftiga motstånd 

som härskade bland ledande politiker under denna tid mot vad som uppfattades 

som ingrepp i äganderätten. Trots ett, från vissa politiska kretsar, uttalat behov av 

ett formellt lagstöd var det först i samband med 1907 års stadsplanelag som 

stadsplanerna fick stöd av lagstiftningen (Blücher, 2006:136).  

 

Strömgren (2007) beskriver hur en samling utopiska planer med tecknade visioner 

att omforma samhällets fysiska gestaltning, ansågs vida överlägsna den 

bebyggelse som strukturerades spontant. Exempel på sådana tecknade 

idealsamhällen
81

 är exempelvis Ebenezer Howards ‖trädgårdsstad‖ och Le 

Corbusiers ‖La ville Radieuse‖ vilka förväntades lösa de problem som uppkommit 

                                                 

 
81

 För en mer utförlig beskrivning av dessa och andra ‖idealstäder‖ se exempelvis Svedberg (1988; 

2000)  
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som ett resultat av industrialismen. De nya städerna eller stadsdelarna motiverades 

av en högre samhällseffektivitet genom sin praktiska användbarhet och 

ekonomiska effektivitet jämfört med de oplanerade alternativen. Det är detta som 

utgör den tidens kollektiva goda, menar Strömgren (2007:36-38, 247). Efter andra 

världskriget insåg man dock att även om de tecknade idealsamhällenas fysiska 

form var möjliga att konstruera och styra så var det svårt att kontrollera hur staden 

faktiskt användes. Detta ledde, enligt Strömgren, till att man uppmärksammade 

problematiken med samhällets kontinuerliga förändring i relation till den över tid 

relativt stabila bebyggelsestrukturen. Strömgren skriver med hänvisning till Faludi 

(1973) och Lindblom (1959) att till detta kom även insikten om att fullständig 

rationalitet
82

 inom planeringen var en ouppnåelig idealbild och att planeringens 

och planerarens rationalitet egentligen var ytterst begränsad. Inom 

postmodernismen skedde en liknande brytning med upplysningstänkandets idéer 

om det kollektiva goda (2007:41, 53). Strömgren analyserar fem diskurser i 

akademisk plandebatt, planering som; fysisk design, rationell process, 

kommunikation, postmodernism respektive libertarianism. Han konstaterar att i de 

tre första finns en stark tilltro till det kollektiva goda (stark universalism) medan 

de två senaste domineras av det enskilda intresset (partikularism). Inom planering 

som fysisk design består det allmänna intresset i ekonomisk effektivitet och 

estetik. Inom planering som rationell process strävas det efter att främja 

mänsklighetens utveckling. Inom planering som kommunikation är det socialt 

framåtskridande och hållbar miljö som utgör allmänt intresse. Inom 

postmodernismen däremot finns bara ‖multipla allmänheter‖ och mångfald av 

kollektiva nyttigheter. Inom libertarianism definierar individen själv det som är 

eftersträvansvärt (Strömgren, 2007:60).  

 

Allmänintresset i PBL och MB 

Hur begreppet allmänt intresse används inom ramen för den svenska 

planeringsslagstiftningen diskuteras tämligen djupgående i Odelstad (2002). Bland 

annat ställs frågan om exploateringsmöjlighet är ett enskilt intresse för exempelvis 

ett bolag medan friytetillgång är ett allmänt intresse, eller om detta kan variera 

beroende på vilket ställningstagande som kommunen ifråga gör. För att förtydliga 

denna tanke beskriver Odelstad ett hypotetiskt fall där kommunen anser att ett 

naturområde inte är nödvändigt för att uppnå acceptabel friytetillgång och därmed 

är naturområdet inte av allmänt intresse utan kan exploateras. Odelstad gör 

tankeexperimentet att vid ett överklagande från de kringboende blir både 

exploateringsmöjligheter och friytetillgång enskilda intressen, det förra 

exploateringsbolagets och det senare de kringboendes. I så fall blir 

intresseavvägningen mellan olika enskilda intressen. I ett annat hypotetiskt fall 

anser en kommun att de stora friytor som naturområdet innebär i och för sig är ett 

                                                 

 
82

 Med rationalitet avses här i främsta hand tilltron till att kunna överblicka och pröva alla tänkbara 

planalternativ samt tanken på en av människan påverkbar framtid, voluntarism (Strömgren, 2007).  
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allmänt intresse men att markägarens/exploatörens enskilda intresse av 

exploatering väger tyngre och medger därför viss exploatering för bebyggelse. Vid 

ett överklagande sker avvägningen mellan ett allmänt och ett enskilt intresse. För 

att ytterligare belysa att begreppen allmänt och enskilt intresse inte är helt 

glasklara, föreslår Odelstad att friytetillgång, utöver ett allmänt intresse, också 

skulle kunna vara ett enskilt intresse för de kringboende och att 

exploateringsmöjlighet också skulle kunna vara ett allmänt intresse (Odelstad, 

2002:43-44).  

 

Inte ens om det kan sägas finnas ett eller flera allmänna respektive enskilda 

intressen synes klart. Odelstad lutar dock åt att i praxis förekommer följande 

tolkningar; 

1) det allmänna och det enskilda intresset 

2) de allmänna intressena och de enskilda intressena  

(Odelstad, 2002:47)  

 

Odelstad (2002:50f) beskriver ytterligare ett begrepp; ‖det allmännas intresse” 

och han påpekar att i byggnadslagstiftningen finns tendenser att behandla ‖det 

allmänna intresset‖ och ‖det allmännas intresse‖ som liktydigt. Det finns en stark 

koppling mellan kommunen och ansvaret för det allmänna intresset, där 

kommunens planering är ett verktyg. Odelstad uttrycker detta som att:  

• ‖Det allmänna intresset är planen.‖  

•  ‖Det viktiga är att man ser på den kommunala nivån. Vad det allmänna 

intresset egentligen är bestäms på den nivån.‖  

• ‖Kommunen förutsätts ha kompetens att definiera det allmänna intresset. 

Legitimitet i beslutet ligger i själva processen.‖ (Odelstad, 2002:92) 

 

Enligt Odelstad är det ingen tvekan om att PBL uttrycker att dagens fysiska 

planering ska syfta till att bevaka de allmänna intressena. Det anges att; ‖…för att 

en mark ska få användas till bebyggelse ska den vara från allmän synpunkt 

lämplig för ändamålet”. Vad detta innebär ska i sin tur prövas genom 

lämplighetsbedömning vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked (PBL 1 kap. 6 §
83

). PBL ger dock ingen anvisning om vilket 

intresse som vid avvägningen
84

 ska väga tyngst. I plantexten nöjer man sig med att 

skriva ”Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda 

intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.” (PBL 1 kap. 5 §)
85

. 

                                                 

 
83

 Kapitel och paragrafbeteckningarna avser i detta stycke PBL SFS 1987:10 eftersom det var vad 

Odelstad undersökte. 
84

 Odelstad (2002) beskriver ‖avvägning‖ och ‖sammanvägning‖ som delvis överlappande i 

betydelsen att i vissa sammanhang kan de användas synonymt men i andra inte (Odelstad, 2002: 

78). 
85

 I nya PBL (SFS 2010:900) har lydelsen ‖…, om inte annat är särskilt föreskrivet.‖ tagits bort. 

Detta kan ses som ett tecken på att proportionalitetsprincipen förtydligats i lagstiftningen. 
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Avvägningen mellan de olika intressena behöver därmed ske i planeringsprocessen 

och det är upp till de kommunala politikerna hur det ska ske (Odelstad, 

2002:10,45). Henecke (2006) skriver att det är av denna anledning som offentlig 

planering efterhand allt mer legitimerats som ett medel att lyfta fram och lösa 

konflikter, att koordinera och ge utrymme för förhandling. Med hänvisning till 

sina studier av olika plankontroverser menar Henecke att vad som utgör allmänna 

intressen tenderar att vara en omtvistad fråga. Dels kan detta bero på 

ramlagstiftningens otydlighet kring vad allmänna intressen egentligen omfattar 

och innebär (Henecke, 2006:67). Aktörernas tillhörighet till olika samhälleliga 

sfärer beskrivs också som en av orsakerna till plankontroverser. Enligt Henecke 

möts aktörer från olika samhälleliga sfärer inom planeringsprocessen. De olika 

sfärerna kan skiljas ut som byggherre, planansvariga och berörda. Dessa sfärer 

bär på olika institutionella logiker, som förklarar varför de olika parterna uppfattar 

projektets/ planens positiva och negativa konsekvenser på skilda sätt.  

Aktörerna agerar olika och gör olika bedömningar beroende på skilda mål och 

syften, institutionella attityder och traditioner samt sociala positioner. Den 

sociala positionen medför vissa möjligheter till resursmobilisering och 

möjligheter att genomdriva sin vilja trots motstånd, vilket leder till för positionen 

typiska strategier, taktiker och argument. (Henecke, 2006: 73-74) 

 

Aktörernas varierande syn på planens förväntade utfall och process leder till 

protester i olika planskeden och på olika grunder, menar Henecke (2006).  

 

I den rättsliga regleringen av allmänna och enskilda intressen i markanvändningen, 

har de allmänna intressena successivt utvidgats från början av förra seklet fram till 

och med 1987 års PBL (Ödmann, 1992). Från att i början av seklet endast omfatta 

gata, torg och allmän plats har de i PBL vidgats till att gälla en rad anläggningar, 

allmänna normer för den goda miljön och bevarandet av naturresurser samt 

kommunens planmonopol och rätt att bestämma över tillkomsten av all 

bebyggelse. En tablå över allmänna intressen i planlagstiftningen beskriver 

följande utveckling: 

1907: gata, torg eller annan allmän plats 

1931: samma som 1907 och dessutom parker, järnvägs-, hamn- och 

andra särskilda trafikområden, idrottsområden, begravningsplatser, 

vattenområden, skydds- och säkerhetsområden. 

1947: samma som 1931 och dessutom allmänna samfärdseln, 

försvaret och andra för riket gemensamma behov samt rätten att 

kontrollera tätbebyggelse. (Översiktlig planering i form av region- 

och generalplan skapades) 

                                                                                                                                      

 
Proportionalitetsprincipen innebär att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett 

beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen 

(Regeringen 2009b:157). 
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1987: samma som för 1947 och dessutom fritidsanläggningar, 

anläggningar för vatten, avlopp och energi; rätt att bestämma över 

glesbebyggelse (1972); riksintressen och prioriterade intressen enligt 

NRL; allmänna normer för den goda miljön (Ödmann, 1992:162). 

 

Det kommunala planmonopolet framställdes som ‖samhällets monopol‖ i 

planlagstiftningen från 1907 där man lade fast principen att markanvändningen 

skulle bestämmas av samhället (Blücher, 2006)
86

. Höjdpunkten för det kommunala 

planmonopolet nåddes under mitten av 1970-talet. Blücher beskriver med 

hänvisning till Per Borgs avhandling från 2004 att det efter 1975 inträdde ett 

‖systemskifte‖ då målen för den fram till dess mycket starka bostadspolitiken hade 

uppnåtts och miljonprogrammet avslutats
87

. Politiken övergick då till att ‖bli en 

produktionspolitik med sysselsättningen som överordnat mål.‖ (Blücher, 

2006:146). Genom PBLs införande startade en nedmontering av det kommunala 

planmonopolet. Detta påstående kan enligt Blücher själv ses som märkligt 

eftersom PBL ofta framställs som ‖kommunernas myndighetsförklaring‖ gentemot 

staten, men påståendet styrks genom att lagreformen även medförde vissa 

försvagningar i kommunernas ställning gentemot den enskilde fastighetsägaren
88

.  

Blücher menar också att de verktyg som i Sverige införts och successivt skärpts 

för att förhindra miljöproblem kan ses som en beskärning av kommunernas 

inflytande. Även planeringsinitiativet har förskjutits från kommunen till den 

privata sektorn. Problemet med detta är, enligt Blücher, att lagstiftningen 

fortfarande är formulerad för en situation där kommunen tar initiativet till 

bebyggelseplaneringen. Även de successivt stärkta kraven på information och 

samråd till intressenter och berörda kan ses som ytterligare tecken på kommunens 

försvagade ställning i planeringsfrågor (Blücher, 2006).  

 

Henecke (2006) pekar på möjligheten av en otydlig formulering av de allmänna 

intressena är medveten, dels för att samhälleliga mål hävdas vara svåra att 

specificera men också för att undvika alltför definitiva ställningstaganden som 

snabbt kan bli föråldrade. Henecke skriver vidare att det även saknas distinkta 

regler om hur olika motståenden intressen ska vägas mot varandra och vilken 

ställning som ska tillmätas vart och ett. I stället anges principer i lagstiftningen 

utifrån allmänna termer som lämplighet, rimlighet, skälighet, vägning av fördelar 

                                                 

 

86
 Enligt Blücher (2006) var det i planlagstiftningen från 1907 som planmonopolet introducerades i 

Sverige men att det oftast är förändringarna genom 1947 års lag som framträder i debatten om 

planmonopolet (Blücher, 2006:143-144). 
87

  Miljonprogrammet – Den politiska ambitionen att under ca tio års tid 1964-1975 producera en 

miljon nya bostäder i Sverige (Jan Jörnmark för Nationalencyklopedin). 
88

 Fastighetsägaren fick ekonomisk trygghet genom rätten till pågående markanvändning. 

Kommunens möjlighet att styra förändringar i befintlig bebyggelse genom byggnadsförbud och 

vägran att upprätta nya detaljplaner försvann därmed. Markägarens rätt till ersättning vid intrång i 

pågående markanvändning förstärktes också på riksdagens initiativ (Blücher, 2006:147). 
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mot kostnader, högsta tillåtna omgivningspåverkan etc. Henecke menar att 

tendensen att regelmässigt låta det bli en bedömningsfråga i varje enskilt fall 

överensstämmer med strävan om decentralisering till kommunal beslutsnivå. 

Genom lagstiftningens vaga utformning ges kommunen en viss handlingsfrihet att 

inom lagens ramar fastställa dess innehåll och att det därmed är naturligt att det 

förekommer skillnader i åsikter om vad de allmänna intressena består i. En 

problematik föreligger emellertid, enligt Henecke, då de allmänna målen emellanåt 

kan vara svåra att förena och i vissa fall står i konflikt med varandra. Generellt sett 

existerar ingen klar gräns mellan allmänna och enskilda intressen, menar Henecke 

(2006:64-65). Odelstad (2002) nämner även att det inte framgår i vilken grad de 

allmänna intressen som nämns i PBL kapitel 2 ska vara uppfyllda för att planens 

bebyggelseförslag ska anses som tillfredsställande. Härigenom föreligger en hög 

grad av bedömning vilket medför att det blir viktiga frågor vem som ska göra 

bedömningarna och hur dessa kan göras legitimt
89

.  Odelstad listar upp de 

allmänna intressena som ska beaktas enligt PBL och i MB. Det är dessa som 

Odelstad kallar för de initiala allmänna intressena;  

Från social synpunkt god;  

bostadsmiljö 

arbetsmiljö 

trafikmiljö 

fritidsmiljö 

Lämplighet vad gäller; 

hälsa 

jord- berg och grundvattenförhållanden  

samhällsservice 

Skydd mot; 

brand, trafikolyckor och andra olyckshändelser 

bullerstörning 

Skydd av; 

Jordbruksmark 

Skogsmark 

Hushållning med; 

 Energi 

 Vatten 

Hänsyn till; 

 Förändrings- och kompletteringsbehov 

 Handikappades behov 

 Civilförsvarets behov 

 Friluftslivet 

 Naturvärde och kulturvärde (Odelstad, 2002:105) 

                                                 

 
89

 För en djupare diskussion om legitimitet i planeringens beslut se exempelvis Emmelin & 

Lerman, 2006. 
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Utifrån listan ovan kan det sägas stå klart att det finns många allmänna intressen. 

De kan stå i strid med varandra och måste vägas mot varandra i den kommunala 

fysiska planeringen.  

 

Friluftslivet som allmänt intresse – social naturvård och olika syn på naturen 

Som tidigare diskuterats används begreppet ‖friluftsliv‖ i Miljöbalken men inte i 

PBL
90

. I propositionen ‖Framtidens Friluftsliv‖ från juli 2010 uttrycks dock kort 

och koncist att ‖Friluftsliv är ett allmänt intresse‖ (Regeringens proposition 

2009/10: 238, s 23). Friluftslivets ställning har som tidigare diskuterats varierat 

över tid och Segrell (1995) hävdar att det sociala naturskyddets framväxt
91

 var en 

mycket viktig del av förskjutningen i synen på naturskyddet i Sverige; det vill säga 

från ‖preservation‖ till ‖conservation‖, med hänvisning till Passmores (1974) 

begrepp. Segrell beskriver hur ‖[…] ‖preservationisterna” ville stoppa all 

mänsklig påverkan i vissa områden med motiveringen att dessa områden och dess 

resurser var alltför värdefulla för att utnyttjas och förstöras, medan 

”conservationisterna” förespråkade en förnuftig och långsiktig hushållning med 

naturresurserna, till förmån för allmänheten‖ (Segrell, 1995:61). Enligt Emmelin 

(2009) blir denna trend tydlig, från och till under naturvårdens historiska 

utveckling. I nutida internationell naturvårdslitteratur används begreppet ‖the new 

paradigm of protected areas‖ för att beskriva dagens motsvarande trend 

(Emmelin, 2009:128). När de första svenska nationalparkerna avsattes, efter att en 

naturskyddslag införts 1909, var det naturvetarna som gjordes till uttolkare av vad 

som skulle anses vara skyddsvärd natur även ur det kulturella perspektivet såsom 

fosterländskt och turistiskt intressant, storslaget och estetiskt tilltalande natur. 

Emmelin framhåller att de estetiska värden som lagstiftaren avsåg skydda visade 

sig vara liktydiga med de värden som en central, vetenskaplig överblick och 

kunskap om naturen ansågs ge. Skyddsvärd natur var den som vetenskapen pekade 

ut som unik, hotad eller vetenskapligt intressant (Emmelin, 2009:128ff). Ett 

trendbrott för det stärkta sociala syftet blev dock tydligt 1994 då strandskyddet 

‖ekologiserades‖ vilket diskuterats tidigare.  

 

De intressen som representeras av olika aktörer i planerings- och 

naturvårdssammanhang är ofta motstående och konflikterande. Genom den 

ekostrategiska begreppsramen (Sandell, 1997;2001;2005a) kan ett flertal olika 

förhållningssätt till naturens värde och brukande beskrivas som en fyrfältsfigur; 

 

                                                 

 
90

 Se fotnot 67. 
91

 Under naturvårdens och friluftslivets utveckling kan den sociala naturvården sägas ha fått sitt 

genombrott på 1930-talet och därefter stärkte den sina positioner jämfört med den 

estetiskt/kulturellt eller vetenskapligt motiverade naturvård som tidigare dominerat (Emmelin, 

2009; Sandell & Sörlin, 2000; Segrell, 1995). 
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Figuren skildrar fyra fält som benämns ‖Fabrik för produktion av aktiviteter‖, 

‖Museum för fjärrstyrd konsumtion‖, ‖Hembygdens nyttjande‖ respektive 

‖Hembygdens avnjutande‖. Figuren visualiserar den komplexa bilden av de 

motsättningar som ryms mellan de utvecklings- och bevarandekrafter som verkar i 

landskapet. Strategierna för användning och utveckling av landskapet 

karaktäriseras av de fyra fält som bildas av dels; den vertikala axeln som går 

mellan ett passivt betraktande och uppskattande av landskapet och ett aktivt 

nyttjande och förändrande av detsamma och dels; den horisontella axeln som 

beskriver spänningen mellan territoriell anpassning (utgår från det lokala 

landskapet) och funktionell specialisering (storskaligt dominerande). Underst i 

figuren visas också hur turism, friluftsliv och utomhuspedagogik förhåller sig till 

varandra och till den horisontella axeln. För en fullständig redovisning av den 

ekostrategiska begreppsramen se exempelvis Sandell (1997; 2001; 2005a). Under 

senare år har ‖den urbana fjärrstyrningen‖ av rurala områden ökat, i de fall då 
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dessa områden ses som attraktiva för rekreation av den urbana befolkningen. Detta 

kan bli ett problem då skillnaderna i intressen och synsätt på naturen och bruket av 

den varierar mellan den lokala permanentboende befolkningen och de urbana 

besökarna eller fritidsboende. Hur dessa skillnader i synsätt och värderingar 

påverkade och omöjliggjorde bildandet av flera svenska nationalparker har 

beskrivits av Sandell (2000, 2001, 2005a, 2005b), Fredman & Sandell (2005) och 

Segrell (1995). 

 

Begreppen ”intresse” och ”värde” 

Odelstad (2002:73-74) konstaterar att termen intresse ofta används synonymt med 

termen värde i planeringen. Enligt Emmelin (2009) kan dessa två begrepp också 

tillhöra två helt olika paradigm
92

, där intresse kan sägas tillhöra planparadigmets 

politiska och demokratiska avvägningsretorik och att värden hör till de 

expertbaserade bedömningar som görs inom miljö- och naturvårdsparadigmet. 

Inom planparadigmet anses beslut få legitimitet genom den deliberativa processen, 

medan det inom miljöparadigmet istället är experternas kunskaper som anses ha 

hög legitimitet (för en utförlig beskrivning av plan- respektive miljöparadigmen se 

Emmelin & Lerman, 2006). Emmelin (2009) framhåller att båda synsätten, miljö- 

respektive planparadigmen, behövs som grund för att legitima beslut ska kunna tas 

i syfte att styra markanvändning och miljö, men att de ofta leder till självblindhet 

inom respektive paradigm vilket kan vara till skada för processen. Emmelin 

beskriver också en pågående maktförskjutning från planering mot miljö- och 

naturvård, det vill säga från intresse mot värde. Maktförskjutningen blir, enligt 

Emmelin, tydlig bland annat i införandet av Natura 2000-områden genom EU-

direktiv, miljökvalitetsnormer som medel för statlig miljö/naturvård, det 

långsiktiga perspektivet och bedömningar om framtida potential i bland annat 

strandskyddsbedömningar och den allt oftare förekommande synen på planering 

‖som ett hinder för tillväxt‖. Även de tidigare beskrivna 

judikaliseringstendenserna, där domslut i miljödomstolarna används istället för 

planbeslut
93

, samt viljan att förvetenskapliga exempelvis naturvård och friluftsliv 

för att genom vetenskapliga argument öka dess inflytande, kan ses som tecken på 

denna maktförskjutning (Emmelin, 2009:127,130,142).  

 

Allmänintresset i kommunala planer 

Beskrivningar av allmänintresset kan också hittas i planeringens dokument. I den 

strategiska miljöbedömningen tillhörande Nyköpings kommuns översiktsplan från 

2003 uttrycker man att ‖Med allmänt intresse förstås ett intresse som är 

gemensamt för lokalbefolkningen eller för kommunens eller hela landets invånare 

och som således inte är knutet till ett visst fastighetsinnehav eller annan enskild 

                                                 

 
92

Emmelin (2009) använder paradigmbegreppen utifrån lärdomshistorikern Håkan Törnebohms 

(1983) diskussion om parallellt existerande, konkurrerande paradigm, och inte enligt Kuhns 

terminologi, vilket annars är vanligt (Emmelin, 2009:120).  
93

 Se fotnot 12. 
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rätt.‖ (Nyköpings kommun, 2003:4). I utställningsversionen av Gotlands 

kommuntäckande översiktsplan från januari 2010 uttrycks ‖Med ett allmänt 

intresse menas ett intresse som inte är knutet till en privat fastighet eller 

verksamhet, och som kommunen och dess invånare har ett gemensamt intresse av 

att utveckla, bevara eller skydda‖. Därutöver återger man lagtext från PBL 2 kap
94

 

(Gotlands kommun, 2010:6). Linköpings översiktsplan från 1998
95

 uttrycker att 

allmänna intressen är intressen som är gemensamma för många kommuninvånare. 

Sedan anges vad som uttrycks om allmänna intressen i PBL 2 kap. respektive NRL 

(Linköpings kommuns hemsida, 2011-12-29). Karlskrona kommun anger i sin 

översiktsplan från 2010 att allmänna intressen är naturen, cykelvägar, bilvägar, 

vattenförsörjning, bebyggelse och andra anläggningar som är av gemensamt 

intresse för alla kommuninvånare. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att 

medverka till en ändamålsenlig struktur av dessa intressen (Karlskrona kommuns 

hemsida, 2011-12-29). Tre av de fyra kommunerna kopplar alltså allmänintresset 

till den egna kommunens invånare, medan den fjärde kommunen uttrycker ett 

bredare begrepp som sträcker sig till att gälla hela landets invånare. Det vanligaste 

är annars att kommuner inte beskriver begreppet allmänt intresse utan använder 

det genom att rubricera ett kapitel Allmänna intressen och sedan ha underrubriker 

som tar upp flertalet av följande eller på ett likartat sätt formulerade teman; 

Befolkning, Bostäder och byggande, Service, Hälsa och säkerhet/krisberedskap, 

Kommunikationer, Rekreation och friluftsliv, Turism, Arbete och näringsliv, 

Energi- och teknisk försörjning, Natur- och kulturmiljö, Grönstruktur, 

Mellankommunala intressen. Ibland ingår Riksintressen som en underrubrik i 

kapitlet om Allmänna intressen, och ibland utgör det ett eget kapitel eller bilaga. 

 

5.3 Den täta staden - en planeringsdoktrin  

Hot mot närrekreationen? 

Under större delen av 1900-talet dominerades stadsbyggandet i Sverige av 

funktionalismens ideal. Åström (1993) använder begreppet funktionalismens 

doktriner för att beskriva tidstypiska kännetecken som rumslig 

funktionsseparering och trafikseparering vilket praktiserades från 1920-talet och 

fram till 1970- talet. Behovet att skilja på bostäder och arbetsplatser hade 

visserligen aktualiserats redan i samband med industrialismen, men det är i 

funktionalismen som principerna för det slås fast. Det bilberoende 

stadsbyggandets utglesade och funktionsseparerade miljöer har fått utstå stark 

kritik, inte minst för de segregerande krafterna och för den höga miljöpåverkan 

genom ett stort transportbehov. Som ett svar på kritiken råder det sedan några 

årtionden ett planeringsideal att bygga tätt och att förtäta redan befintlig 
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 PBL 2 kap. (SFS 1987:10) anger de allmänna intressen som ‖skall beaktas vid planläggning och 

lokalisering av bebyggelse, m.m.‖ 
95

 Linköpings kommun har en gemensam översiktsplan med Norrköpings kommun antagen i juni 

2010. 
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bebyggelse samt att blanda olika icke-störande funktioner och verksamheter med 

bostäder. Kritik mot och faktiska avsteg från funktionalismens ideal skedde i viss 

mån under hela efterkrigstiden, men det var först på 1970-talet som de nya 

tankegångarna slog igenom med inspiration från USA och rörelserna New 

Urbanism och Smart Growth (Burchell et al, 2005; Jacobs, 2004, Hall, 2002; 

Åström, 1993). Inom planeringskretsar går företeelsen under benämningen den 

kompakta blandstaden eller den täta staden. Tät bebyggelse och 

förtätningsåtgärder säljs med hållbarhetsargument där hållbarheten anses ligga i att 

tät och funktionsblandad bebyggelse sparar produktiv mark, ger möjligheter för 

människor att förflytta sig till fots och med cykel samt ger bättre underlag för 

kollektivtrafik, service och energieffektivisering. Ett flertal forskare menar dock 

att det är en alltför grov förenkling av problematiken att framhålla den kompakta 

stadens fysiska struktur som hållbar (Neuman, 2005; Breheny, 1997; Gordon & 

Richardson, 1997). Det finns också ett flertal mekanismer i mänskligt beteende 

som gör att en kompakt stad inte med automatik blir hållbar, menar de. Exempel 

på detta är den så kallade rebound-effekten, vilket till exempel innebär att man i en 

bränslesnål bil tenderar att köra mer (Azar, 2008). Det kan också innebära att 

människor som under vardagen arbetspendlar med kollektivtrafik, byter till 

energiglasfönster i villan, köper närproducerad mat och källsorterar duktigt känner 

ett ökat motiv att exempelvis resa på weekend-trip till New York med flyg. En 

annan mekanism är den höga graden av valfrihet. Som exempel kan nämnas 

föräldrars frihet att välja skola. Det betyder att barn inte nödvändigtvis går i den 

skola som kanske ligger på gångavstånd från där de bor utan måste skjutsas med 

bil till en annan skola som föräldrarna valt (Larsson & Jalakas, 2008). Flera 

undersökningar visar att drivmedelspriser och andra ekonomiska incitament för att 

stimulera till kollektivt resande, energieffektivisering och materialåtervinning med 

mera också är absolut nödvändiga för att åstadkomma hållbarhet i samhället 

(Ståhle, 2009; Neuman, 2005; Dieleman & Wegener, 2004; Dieleman et al, 1999; 

Breheny, 1997; Gordon & Richardson, 1997). Den kompakta staden som fysisk 

struktur kan alltså inte i sig självt ses som hållbar. Den ska snarare ses som en 

aspekt (om än nog så viktig) för att tillsammans med andra ekonomiska styrmedel 

ge förutsättningar för ett något mer hållbart samhälle än dagens. Förtätning av 

bebyggelse och infrastruktur innebär också ofta att bostadsnära och tätortsnära 

naturområden minskar i areal (SCB, 2008; Nordiska Ministerrådet, 1987) och det 

är dåligt känt vilken kvalitet och typ av mark som försvinner (Naturvårdsverket, 

2009:15; SCB 2008:5; Boverket, 2007:28). Den urbana och tätortsnära naturen är 

viktig ur flera perspektiv. I diskussionen om ekosystemtjänster (se kapitel 2) 

framhålls naturens betydelse exempelvis för lokal infiltration av dagvatten, LOD
96

 

och trädens skugga och filtrering av luftburna partiklar för att bara nämna några. 

Det förekommer också att människor möjlighet till naturvistelse och friluftsliv 

räknas till en av de sociala ekosystemtjänsterna (Bolund och Hunhammar, 1999). 
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 LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. 
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Gröna områden i staden kan också motiveras med ekonomiska argument. I ett 

flertal undersökningar visas att närhet till grönområden och/eller utsikt över 

grönska märkbart höjer värdet på bostäder (Donovan & Butry, 2010; Kumagai & 

Yamada, 2008; Crompton, 2001; Tyrväinen & Miettinen, 2000: Nordisk 

Ministerråd, 1987:17-18). Just detta fenomen kan dock ses som segregerande 

utifrån samhällets mindre bemedlade medborgares perspektiv. Ett allmänt högre 

marknadsvärde på mark i tätorter, föranleder ofta en exploatering för bebyggelse 

av urbana grönområden även om det förvisso finns oattraktiva områden även i 

[stor]stadsregionerna. Marknadskrafterna för exploatering är i många fall starkare 

än möjligheten att bevara urbana grönområden och som tidigare nämnts hävdas i 

Nordiska Ministerrådets rapport (1987) att marknadens mekanismer inte sörjer för 

tillgången på närrekreativa arealer utan snarare tvärtom
97

. Det är också en av 

svårigheterna i den fysiska planeringen att hitta, och kanske framför allt att kunna 

säkerställa, en optimal balans mellan bebyggelse och grönska i urbana miljöer. 

 

5.4 Avvägning mellan olika intressen och antagande om konsensus 

Att formulera riktlinjer för förändringar i användningen av mark och vatten och att 

avväga mellan intressen som konkurrerar om samma markområde hör till den 

kommunala fysiska planeringens viktigaste uppgifter. Som diskuterats tidigare 

omnämner planeringslagstiftningen olika intressen, både allmänna och enskilda, i 

mycket generella ordalag men reglerar inte avvägningen mellan dem. Lagen säger 

att företräde ska ges åt det intresse som från en allmän synpunkt främjar en 

långsiktigt god hushållning med mark och vatten. En sådan bedömning innefattar 

enligt förarbetena till miljöbalken såväl ekologiska som sociala, kulturella och 

samhällsekonomiska hänsynstaganden (Naturvårdsverket, 2005b:54-56). Även om 

det är en av de grundläggande principerna att bedömningar i olika frågor enligt 

PBL ska utgå från vad som är en från allmän synpunkt lämplig markanvändning, 

ska hänsyn även tas till enskilda intressen. Som tidigare nämnts är detta ett uttryck 

för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att det alltid ska finnas 

en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som 

beslutet får för motstående enskilda intressen vilket förtydligades i 

författningskommentarerna i regeringsproposition 2009/10:170 ‖En enklare plan 

och bygglag‖ (Regeringen, 2009b:413).  

 

Planeringslagstiftningen är i egenskap av process- och ramlagstiftning inte avsedd 

att styra resultatet av avvägningarna, utan det är i enlighet med planmonopolet 

kommunens politiska församling som ska göra detta baserat på politiska ideologier 

och utifrån lokala kunskaper i varje enskilt fall. De många bedömningar och 

delbeslut, som leder fram till det slutliga avgörandet, färgas dessutom av de 

delaktigas personliga ideologier och maktresurser (Odelstad, 2002:45; Henecke, 
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2006:30,67; Ödmann, 1992). Följder av detta blir bland annat att utfallet av en 

intresseavvägning inte går att förutsäga och det kan leda till att avvägningsbeslutet 

upplevs som godtyckligt och får bristande legitimitet (Odelstad, 2002). Enligt 

Blücher & Graninger (2006) skapar, vad de kallar, den svenska konsensuskulturen 

dessutom problem genom att inte till fullo erkänna den konfliktfyllda verkligheten. 

I styrningen av mark och miljö ‖döljs eller förnekas åsiktsskillnader och 

målkonflikter för att underlätta administration och beslutsfattande‖ (Blücher & 

Graninger 2006:198-199). Strömgren (2004) menar dock att det finns olika grader 

av konsensus där den första graden kan vara exempelvis generell acceptans av 

demokratiska regler. Denna grad av konsensus är närvarande i både rationalistisk- 

och kommunikativ planering medan högre grader av konsensus inte alltid är 

nödvändig, menar Strömgren (2004:28). 

  

Föreställningen om konsensus överhuvudtaget är möjligt att uppnå varierar i hög 

grad beroende på synsätt. Inom modernismen anses konsensus möjlig och 

önskvärd medan postmodernismen förnekar detta (Nylund, 1995) Inom den 

kommunikativa och kollaborativa planeringens tankeram finns det ett flertal 

teoretiker, exempelvis Innes (1996; 2004), Healey (2003) Sandercock (1998) som 

hävdar att planeringen i hög grad domineras av och bör domineras av en strävan 

efter konsensus. Konsensusbildande har djupa rötter i både teorier och praktik 

gällande avvägning mellan intressen (interest-based bargaining), förhandling 

(mediation) och alternativ lösning av dispyter (alternative dispute resolution) 

(Innes, 2004). För att ett konsensusbeslut ska kunna sägas vara taget krävs att 

beslutsprocessen tar hänsyn till att olika aktörer har olika makt och att 

processledaren vet hur detta ska hanteras. Det är, enligt Innes, väsentligt att skilja 

på makt vid förhandlingsbordet och makt utanför detsamma. Det är endast makten 

vid förhandlingsbordet som konsensusbildande processer kan hantera. Hur makten 

fördelas utanför diskussionen är en bakgrundsförutsättning som samtliga deltagare 

är medvetna om. Innes framhåller att flera vanligen förekommande föreställningar 

om konsensusbildande processer är felaktiga. Till dessa felaktigheter räknar hon 

föreställningarna att maktaspekterna är deterministiska för utfallet, att utfallet 

bestäms av en minsta gemensam nämnare, att värdefulla spänningar försvinner i 

processen och att överenskommelser inte blir varaktiga. 

Konsensusöverenskommelser är inte immuna mot detta, men det gäller även andra 

typer av överenskommelser. Innes framhåller också att konsensusbildning är 

tidskrävande och att det kräver både kunskap och erfarenhet. Det är inte värt 

besväret annat än i situationer där andra konventionella beslutsmodeller
98

 inte 

räcker till, exempelvis där kontroverser genom olika synsätt och värderingar gör 

sig gällande och där samtliga deltagare känner att de har något att vinna på att 

komma till förhandlingsbordet. Konsensus är endast eftersträvansvärt i situationer 

där nyckeldeltagare (key stakeholders) är delaktiga. Om nyckeldeltagare inte är 
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 Beslut tagna av folkvalda politiker eller tjänstemän (Innes, 2004:15). 
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delaktiga riskeras att det tas beslut som inte anses legitima utanför gruppen och 

därmed inte är robusta. Nyckeldeltagare kan vara enskilda eller organisationer med 

väsentligt intresse av beslutet, men också missgynnade eller marginaliserade 

grupper (Innes, 2004:10ff).  

 

Den situation som beskrivs som optimal för att uppnå konsensus kallar Innes för 

‖authentic dialogue‖. Denna situation har likheter med Habermas föreställning om 

kommunikativ rationalitet och dess ideala samtalssituation men också olikheter. 

Främst ligger skillnaden i, menar Innes, att ‖authentic dialogue‖ inte i främsta 

hand ska ses som ett epistemologiskt synsätt eller som en idealprocess utan som en 

praktiskt inriktad syn på vad som krävs för att uppnå robusta beslut om framtiden i 

en verklig situation, där det behöver tas hänsyn till olika synsätt, olika kunskaper 

och förståelse hos deltagarna. Konsensusbildande processer är inte ämnade att 

omfördela makt. Detta ska göras tidigare exempelvis genom att svaga grupper får 

tillgång till en företrädare som kan representera dem i processen. Enligt Innes ska 

konsensus inte ses som en slutlig situation där harmoni råder utan mer som ett 

ramverk för att diskutera och hantera skilda intressen. Även om de starkare 

aktörerna inte kan förväntas agera mot sitt eget intresse, har Innes och hennes 

medarbetare vid flera tillfällen sett att de starkare aktörerna efter den 

konsensusbildande processen tenderar att i någon mån ta större hänsyn till de 

svagare gruppernas intresse (2004:9ff).  

 

Även inom planeringsteoretiska positioner finns olika synsätt på konsensus 

respektive mångfald och denna skillnad inom positioner kan vara lika betydande 

som mellan olika positioner (Allmendinger, 2002:96). Enligt Vedung (2009) 

bygger planeringsmodeller där berörda och intressenter blir delaktiga i 

beslutsprocessen (de kommunikativa, kollaborativa och deliberativa 

planeringsteoretiska positionerna) på tanken att de främjar kompromisser. 

Församlingar av intressenter anses vara konsensusbyggande organismer, menar 

Vedung. De är verktyg för att skapa enighet i bedömningar av resultat av tidigare 

ansträngningar och/eller enighet om förslag för framtida handlande vilket i 

planering är ännu viktigare, anser han. Det som kan pekas ut som svårigheter i 

samband med beslutsfattande i grupp är att urvalet av vilka som ska ses som 

intressenter ofta är resultat av en diffus avgränsning, att alla intressenter är 

likställda när de väl valts ut och att det inte finns några regler för hierarki mellan 

olika intressenter. Vedung menar att det saknas en politisk teori om vilka berörda 

som är huvudmän, utförare eller spelar andra roller och hur dessa ska prioriteras. 

(Vedung, 2009). Synen på om beslut ska tas genom deliberation med intressenter 

där allmänheten räknas in eller av experter varierar också beroende på om 

vederbörande tillhör plan- eller miljöparadigmet (Emmelin & Lerman, 2006).  
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5.5 Friluftsliv och rekreationsnatur i annat planeringsunderlag  

Miljökvalitetsmål 

I skrivande stund (hösten 2011) finns 16 nationella miljökvalitetsmål (se 

exempelvis Miljömålsportalen, 2011-08-10) varav flera omnämner rekreation och 

friluftsliv eller påverkar förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Systemet är 

dock på väg att genomgå en större förändring (Naturvårdsverket, 2011c). 

Regeringen arbetar med att ta fram nya instruktioner för de myndigheter som fått 

en förändrad roll i det nya miljömålssystemet. Bland andra Naturvårdsverket har 

fått sina nya instruktioner, medan exempelvis Boverket inte har det 

(Miljömålsportalen 2011-08-11). Bedömningen av miljökvalitetsmålens 

uppfyllelsegrad är också på väg att förändras (Naturvårdsverket, 2011c). 

 

I Naturvårdsverket (2009) beskrivs att man har tagit fram ett förslag till delmål till 

miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv som heter Ett nytt delmål om 

tätortsnära natur. Förslaget till delmålet lyder;  

Senast 2015 har befolkningen tillgång till tätortsnära natur med höga 

frilufts- kulturmiljö- och naturvärden”. Det innebär att:   

o Den tätortsnära naturens frilufts- kulturmiljö- och naturvärden 

bevaras, vårdas och utvecklas, varav minst 150 000 hektar 

tätortsnära skog har en rekreationsinriktad skötsel 

o Den tätortsnära naturens värden och allemansrättens skyldigheter 

och rättigheter görs kända 

o Tätortsnära natur tillgängliggörs för befolkningen oavsett ålder, 

kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller tillgång till fordon 

o Lokal kunskap tas tillvara genom dialog med markägare och lokala 

aktörer vid bevarande, vård, utveckling och tillgängliggörande av 

tätortsnära natur. (Naturvårdsverket, 2009:17 med hänvisning till 

Naturvårdsverket, 2007)  

 

I Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (Naturvårdsverket 2011c), 

som beskriver de föreslagna förändringarna, finns dock inte just denna lydelse 

med, men friluftsliv föreslås uppmärksammas tydligare i flera av de nationella 

målen; Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 

Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Boverket 

är ansvarig myndighet för det femtonde nationella miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö som även har kopplingar till många av de andra 

miljökvalitetsmålen. I målet uttrycks bland annat att fysisk planering och 

samhällsbyggande ska ha program och strategier för hur grön- och vattenområden 

i tätorter och tätortsnära områden ska vårdas och utvecklas för natur-, kulturmiljö-, 

och friluftsändamål och hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer ska begränsas i 

framtiden. I de föreslagna förändrade lydelserna för miljömålet förtydligas bland 
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annat den tätortsnära naturens betydelse för människors rekreationsbehov och det 

poängteras att områden med låg bullernivå särskilt ska skyddas och utvecklas 

(Naturvårdsverket, 2011c:45-47). ). Även om det finns formulerade delmål och i 

flera delar av landet även regionala och lokala anpassningar kan 

miljökvalitetsmålen sägas vara en överordnande policy på retorisk nivå. I nästa 

avsnitt diskuteras metoder för kartering och analyser av värden på en mer konkret 

nivå. 

 

Metoder för kartering av naturområden och analys av upplevelsevärden 

I Naturvårdsverket (2009) konstateras att det idag generellt finns ett större intresse 

från myndigheter att få fram information om grönytors potential som 

friluftsområden, rekreationsområden och upplevelsevärden än vad som funnits 

tidigare (Naturvårdsverket, 2009:61 med hänvisning till Esseen m.fl, 2004). På 

regional nivå visar RTK (Regionplane- och trafikkontoret) och Länsstyrelsen i 

Stockholm behov av kunskap kring rekreation. Även på kommunal nivå är detta 

intressant, menar Naturvårdsverket, men där visar man också upp problemen kring 

grönytor som otrygga miljöer. Såsom diskuterades i kapitel 2 i denna avhandling 

beskriver också Länsstyrelsen i Stockholms län problemen kring grönytor då de  

kan verka som barriärer för människor (Naturvårdsverket, 2009).  

 

I Naturvårdsverket (2009) beskrivs att det finns några olika mer eller mindre 

beprövade metoder för att analysera upplevelsevärden i naturområden. Man 

framhåller att dessa kräver någon form av fältkontroll, eftersom det är mycket 

svårt att avgöra vissa platsrelaterade egenskaper, såsom vertikal struktur, 

besökstryck och ljud enbart genom tolkning av foton. Boverkets utredning 

Landskapets upplevelsevärden – vilka är de och var finns de? från 2007 har 

identifierat fyra indikatorer som på olika sätt avspeglar upplevelseaspekter. Dessa 

är närhet, välbefinnande, besök och skolans närnatur. Närhet innebär att man 

inom 300 meter från sin bostad har minst fyra av de elva områdestyper som har 

använts i utredningen. Varför man valt 300 meter respektive fyra kvaliteter som 

gränsvärden framgår dock inte ur texten
99

. Välbefinnande innebär att man inom 

300 meter från sin bostad har ett naturpräglat område som uppfyller ett antal 

kriterier som sammantaget innebär att området ska vara ostört, tryggt och ge 

möjlighet till återhämtning. Besök är hur många besökare ett visst område har och 

skolans närnatur undersöker om en skola har ett naturpräglat område inom 100 

meter (Boverket, 2007). 

 

 

 

 

                                                 

 
99

 Enligt Grahn & Stigsdotter (2003) är 300 meter en övre gräns för att naturområden ska bli 

mycket nyttjade, särskilt av barn och äldre. 
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I Naturvårdsverket (2009) framhålls att;  

Upplevelsevärden är naturligtvis till sin natur mycket personliga och det är 

omöjligt att i ett övervakningsprogram fånga upp något annat än det som 

bedöms vara befolkningsmajoritetens uppfattning – och det dessutom på ett 

tämligen grovt sätt. Detta är dock viktigt för att se trender i hur viktiga olika 

grönytor är för befolkningen, hur varierad utemiljö man har tillgång till, hur 

mycket friluftsaktiviteter man har möjlighet att bedriva osv. (Naturvårdsverket, 

2009:36) 

 

I Naturvårdsverket (2009) beskrivs även ett förslag över hur övervakningsmetoden 

NILS (Nationell inventering av Landskapet i Sverige) skulle kunna få en ökad 

betydelse i övervakningen av landskapsförändringar i tätorter. Förslaget går under 

arbetsnamnet TätortsNILS. Behovet av en ökad inventering motiveras av att flera 

miljömål och nya delmål
100

 nämner de tätortsnära miljöerna som viktiga. Idag 

täcks ca 3,8 % av den totala tätortsytan i Sverige av de befintliga landskapsrutorna 

i NILS (5 x 5 km). Inventeringen föreslås omfatta även upplevelsevärden, 

friluftsliv/rekreation och kvalitet hos naturtyper i tätorter. Exempel på nya 

indikatorer som föreslås är tillgång till grönytor av skiftande storlek, avstånd till 

tätortsnära skog för boende samt bullernivå. Enligt författarna kan 

flygbildstolkning och de inventeringsmetoder som idag används i NILS användas i 

tätorter, men det konstateras att det behövs ytterligare metodutveckling för 

rekreation, friluftsliv och upplevelsevärden. Det ses även som ett problem att 

tätorter ‖växer både inåt och utåt‖, vilket innebär att många grönytor kommer att 

försvinna medan nya tillkommer;  

Ofta är tätortsnära natur kommunalt ägd mark som är avsatt för framtida 

expansion av tätorten. Det innebär att tätortsgränsen flyttas när ytan ändras. När 

tätorter växer utåt kommer omkringliggande mark att tas i anspråk. Det kan leda 

till att grönytor i tätorten omsluts, orten blir större till ytan och får högre totalandel 

grönyta. Det har skett i till exempel Västerås (SCB 2002). (Naturvårdsverket, 

2009:11) 

 

Enligt Naturvårdsverket (2009) arbetar SKL tillsammans med SCB med att ta fram 

ett förslag till en indikator som undersöker avstånd från boende till grönytor med 

minst en hektars storlek. Varför man valt en hektar som gränsvärde framgår inte, 

men det sammanfaller med SCB:s definition av grönområde (se definitioner av 

begrepp i kapitel 2 i denna avhandling). Syftet är att utarbeta en metod för att 

kunna avgränsa grönytor i tätorter och tätorters närområde samt att kunna följa 

förändringar i dessa grönytor. På så sätt skapas ett underlag för att beräkna 

                                                 

 
100

 Här avses särskilt miljökvalitetsmålen God Bebyggd Miljö och Ett rikt växt- och djurliv i 

tätorter samt det föreslagna delmålet om tätortsnära natur (Naturvårdsverket, 2009:9). 
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tätortsbefolkningens tillgång på grönytor av skiftande storlek inom olika avstånd, 

menar man (Naturvårdsverket, 2009:54). 

 

5.6 Allemansrätten och planering för friluftsliv 

Allemansrätten är ytterligare en aspekt som starkt påverkar förutsättningarna för 

friluftsliv och naturturism (Kaltenborn et al, 2001; Sandell & Sörlin, 2000; 

Sandell, 1997) och därmed också planeringen för friluftsliv i Sverige. 

Allemansrätten innebär att alla har rätt att beträda naturområden oavsett om det är 

privat eller offentlig mark, förutsatt att man inte stör eller förstör (Sandell, 1997, 

2006a) och att det ligger utanför den så kallade hemfridszonen
101

.  

 

Kort historik 

Vissa företeelser som ingår i den svenska allemansrätten tros ha sitt ursprung i 

gammal hävd sedan medeltiden, när långa avstånd och dåliga kommunikationer i 

ett glest befolkat land gjorde det nödvändigt att vandrare fick lov att passera 

andras marker, stanna där tillfälligt exempelvis under natten, göra upp eld, plocka 

bär etc. Liknande traditioner sägs också vara dokumenterade redan i femte 

Mosebok (Ahlström, 2008) och Sandell (1997) finner i en empirisk studie av 

Svenska Turistföreningens årsskrifter att allemansrättens praktik verkar vara tagen 

för given vid friluftslivets start i slutet av 1800-talet. Det finns dock även en 

‖alternativ diskussion‖, ofta hänvisad till Wiktorsson (1996) som med bestämdhet 

framhåller att allemansrätten i stort sett inte existerade innan den konstruerades av 

Fritidsutredningen 1940. Segrell (1995) beskriver hur en fritidsutredning tillsattes 

1937 i syfte att ‖verkställa utredning och avgiva förslag rörande underlättande 

och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka 

friluftsliv m.m.‖ (Segrell, 1995:66) Utredningen gjorde bland annat en grundlig 

analys av allemansrättens innehåll och dess juridiska ställning. I utredningens 

slutbetänkande från 1940 (SOU 1940:12) framfördes bland annat förslaget om att 

inrätta friluftsreservat eller så kallade riksallmänningar som kunde liknas vid 

amerikanska ‖state parks‖. Det föreslogs att 90 olika områden skulle bli 

riksallmänningar, de flesta var relativt små och låg med få undantag i södra och 

mellersta delarna av landet baserat på tanken att invånarna i de befolkningstäta 

delarna av landet skulle få tillgång till närbelägna friluftsområden. Enligt Segrell 

uppmärksammade fritidsutredningen också konflikter mellan friluftsfolk och 

markägare, främst rörande skadegörelse och nedskräpning. Denna typ av 

konflikter skulle dock enkelt kunna avhjälpas med upplysning i skolor och genom 

massmedia, menade man. Ytterligare argument för fritidsreservaten var det 

allvarliga hotet från den expanderande fritidsbebyggelsen som redan skett och den 
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 Hemfridszon – den zon där det är uppenbart att boende ska kunna känna sig ostörda. 

Hemfridszon behöver inte sammanfalla med vare sig tomt- eller fastighetsgräns (Ahlström, 

2008:17-19).  
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expansion man befarade skulle komma att få fart igen efter kriget. I förslaget var 

det främst statlig och kommunal mark som skulle tas i anspråk men man 

presenterade också förslag på möjliga åtgärder på privatägd mark, genom servitut 

eller expropriation. Utredningen konstaterade dock att kostnaden för ersättning till 

markägare och det omfattande inköpet av mark som skulle komma att krävas inte 

var realistisk ur ett samhällsperspektiv. Segrell (1995) framhåller här det 

avgörande beslut som istället togs att föra fram allemansrätten som en alternativ 

lösning. Genom att ‖damma av denna gamla sedvanerätt, omtolka och anpassa 

den till det moderna industrisamhällets frilufts- och rekreationsaktiviteter på 

1930-talet gjordes stora områden tillgängliga för allmänheten utan några 

egentliga kostnader för stat och kommuner‖ (Segrell, 1995:74). Det är efter detta 

skede som den moderna allemansrätten införs (Sandell, 2001; Segrell 1995:74).  

 

Allemansrätt i några andra länder 

Allemansrätten är inte unik för Sverige. Sandell (2001) beskriver storleken på 

allemansrättens frirum i Sverige, Norge och Finland som närmast unikt stort och 

med likartade men inte identiska förhållanden. Det finns motsvarigheter till 

allemansrätt även i andra länder, även om de praktiska skillnaderna ofta är stora 

(Sandell, 2001) och till följd av skillnader i lagsystem och kulturer är det svårt att 

göra direkta jämförelser (New Zeeland Ministry of Agriculture and Forestrys 

hemsida, 2009-05-08). Skillnader mellan de europeiska länderna kan till viss del 

förklaras med skillnader i befolkningstäthet och mängden tillgänglig natur men 

också genom skillnader i rättsordning. Den germanska rätten, som tillämpas i 

Norden och Europas tysktalande delar, utgår från brukandet av marken, vilket 

innebär att allmänheten vanligtvis kan nyttja marken så länge markägarens 

intressen inte skadas. I den romerska rätten, som tillämpas i resten av västra 

Europa förutom Storbritannien, har markägaren däremot en nästan oinskränkt rätt 

till sin mark (Ahlström, 2008; Kaltenborn et al, 2001; Tordsson, 2000; Hammitt et 

al, 1992). Ahlström (2008) beskriver att man i Danmark inte anser sig ha någon 

allemansrätt. I början av 2000-talet tillsattes där en utredning för att undersöka 

möjligheterna att utvidga allmänhetens tillgång till naturen, men utredningens 

förslag blev inte antaget. I privat skog och på annan privat obrukad och inhägnad 

mark är det bara tillåtet att vistas dagtid, från klockan 6 på morgonen till 

solnedgången och inte närmare boningshus än 150 meter. Även Estland har denna 

typ av begränsning där tillträdesrätten endast gäller dagtid. Holland, Belgien & 

Frankrike, Italien och USA har, enligt Ahlström, ingen allemansrätt. En mängd 

länder har dock allemansrätt i varierad grad. Enligt Kaltenborn et al (2001:418) 

finns det exempelvis skillnader i synen på allemansrättslig tillgänglighet till natur 

mellan västra USA och de till större grad privatiserade östra delarna.  
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I Storbritannien kan tendensen beskrivas gå mot en ökad allmän tillträdesrätt till 

naturområden. På senare år har Skottland infört ‖full‖ allemansrätt
102

 (Mc Intyre, 

2000) och genom Land Reform (Scotland) Act 2003 har man numera vad som de 

själva hävdar vara världens bästa system för allemansrättsligt tillträde till natur 

(Dahlberg, Rohde & Sandell, 2010). I England finns sedan år 2000 ‖The 

Countryside and Rights of Way Act, 2000‖ (CROW) där man infört en ny 

lagstadgad rätt att i friluftslivssyfte tillträda bergsområden, hedar (moor), 

ljunghedar (heath), sanddyner (down) och registrerade allmänningar (registered 

common land). Även kustlandskap såsom stränder och klippor kan efter särskilt 

beslut sättas under allmän tillträdesrätt (Brittiska Tillsynsmyndigheten för 

planering, 2004; Welsh Assembly Governments hemsida, 2009-09-15; Ahlström, 

2008:101-102). Curry (2001) menar att denna utveckling har gett ett överskott på 

tillgänglig natur medan användningen av naturen inte med säkerhet kan sägas ha 

ökat sedan den första mätningen 1977. Denna utveckling kan ses som positiv ur ett 

tillträdesperspektiv med hänsyn till tidigare ordning, men jämfört med 

Skandinavien är tillträdesrätten fortfarande begränsad, menar Curry. Curry 

framhåller också att man bör diskutera om det är försvarbart ur ett 

resurshushållningsperspektiv att binda upp stora områden för rekreation och 

friluftsliv då tillgänglighet till dessa områden oftast tillfaller samhällets mer 

välbeställda medborgare (Curry, 2001). För en omfattande genomgång av ett 

flertal länders allemansrätt se Ahlström (2008:95-107) eller  Hammitt et al, (1992). 

 

Starkt stöd men också ifrågasättande  

Allemansrätten som idé har ett mycket starkt stöd bland svenskarna. Enkäten 

Friluftsliv 07 som utfördes inom ramen för forskningsprogrammet ‖Friluftsliv i 

förändring‖, visar att en majoritet (ca 75 %) av de svarande slumpvis utvalda 

privatpersonerna anser att allemansrätten är mycket viktig för deras 

utomhusaktiviteter och ännu fler (ca 95 %) anser att den är viktig att försvara 

(Fredman et al, 2008c) Motsvarande högt stöd visas även i Sandell (2006b) som 

beskriver hur en postenkät till privatpersoner under 2004 visade att 96 % av de 

svarande ansåg att allemansrätten var viktig att försvara. Diskussionen om en 

begränsning av allemansrätten (Bengtsson, 2004; Sandell, 1997; Wiktorson, 1996) 

är inte ny. Sandell (1997) beskriver hur krav på begränsningar i allemansrätten 

uppkom redan vid 1900-talets början i samband med den så kallade ‖bärfrågan‖. 

Det skedde bland annat i form av ett antal motioner i riksdagen från 1889-1937 

som behandlade allmänhetens rätt att plocka bär och andra naturprodukter, även 

för försäljning. Kraven på begränsningar avslogs dock särskilt med hänvisning till 

bärplockningens betydelse för fattigt folk (Sandell, 1997:13). Ett under vintern 

2009/2010 aktuellt rättsfall handlade om huruvida en kommun i mellansverige 

skulle få rätt att avgiftsbelägga de skidspår som anlagts på kommunens bekostnad 
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eller om de skulle vara allemansrättsligt tillgängliga utan avgift. En livlig debatt i 

media följde processen, där åsikterna och tolkningarna av det aktuella rättsläget 

varierade. Det talades om att avgifter skulle kunna vara frivilliga. Domslutet efter 

en laglighetsprövning enligt kap 10 i kommunallagen visade dock att kommunen 

fick rätt att avgiftsbelägga skidspåren och att avgiften inte strider mot 

allemansrätten eftersom det är fritt för allmänheten att använda terrängen bredvid 

spåren. (Svenska Dagbladets hemsida, 2010-04-28) Under sen höst 2011 fastslogs 

detta även i kammarrätten i Sundsvall. För en mer uttömmande diskussion om 

begreppen organiserat/oorganiserat respektive kommersiellt/ickekommersiellt 

bruk av naturen se Sandell, 2001.  

 

Den polarisering av åsikter om allmänna respektive enskilda intressen som blir 

tydlig i debatten om allemansrätten kan ses som ett uttryck för den otydlighet i, 

eller snarare frånvaro av, lagstiftning beträffande allemansrättens innehåll och 

behovet av att kunna ‖läsa landskapet‖ (Sandell, 1997) för att kunna avgöra vad 

som kan anses vara tillåtet. Att markägarens intresse i stora stycken skiljer sig från 

den friluftslivsutövande allmänhetens intresse blir tydligt. Bengtsson (2004) 

försöker reda ut var gränserna för allemansrätten går i förhållande till olika lagar. 

Det är detta som Sandell (2006a, 2006b) kallar ‖the left-over perspective‖ eller 

‖free space between restrictions‖. Den motsatsvisa tolkningen av lagar kan ge 

föreställningen att ‖det som inte är förbjudet i lagarna är tillåtet‖. Sandell 

(2001:14) och Ahlström (2008) beskriver hur lagarna ska ses som de yttersta 

gränserna och att det måste intolkas breda gråzoner med aktiviteter som 

visserligen inte är förbjudna men helt klart olämpliga. Diskussionen är synnerligen 

aktuell genom att kommersiell bärplockning i stor skala och flera fall av 

kommersiell och organiserat nyttjande av naturen, exempelvis för forsränning
103

, 

har fått lösas i domstol. För en utförlig genomgång av den svenska allemansrättens 

innehåll och historik se exempelvis Sandell & Öhman, 2010; Ahlström, 2008; 

Sandell, 2006a, 2006b; Bengtsson, 2004; Sandell, 2001; Sandell & Sörlin, 2000; 

Sandell, 1997; Segrell, 1995:73-74; Segrell & Lundqvist, 1993.  

 

Hänsynsområden i populära skärgårdsmiljöer 

För att försöka minska störningar från allemansrättsligt friluftsliv har 

Länsstyrelserna tillsammans med kustkommuner skapat så kallade 

hänsynsområden på särskilt utvalda platser. Åtgärden baseras inte på någon ny lag 

utan tanken bygger på att människor på eget initiativ förmår visa hänsyn och 
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 Det så kallade forsränningsmålet som avgjordes i Högsta Domstolen den 27 september 1996 

mellan en markägare och en dansk researrangör som i stor omfattning anordnade 

forsränningsaktiviteter i Ätran för danska ungdomar. I domen klargjordes att allemansrätten får 

åberopas för kollektiva och även i kommersiella syften men att verksamheten i detta fall orsakat 

markägaren större skada och obehag än vad han normalt måste tåla på grund av allemansrätten 

(Lantbrukarnas Riksförbund, 2003;Wiktorsson, 1996:212-219). Den danske researrangören blev 

dömd att vid vite upphöra med verksamheten i den stora omfattningen (Ahlström, 2008:14). 
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omtanke i fråga om, buller och oväsen, höga hastigheter och nedskräpning. 

Hänsynsområden bygger på respekt, sunt förnuft och frivillighet, menar man 

(Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida, 2011-03-17). I skrivande stund (mars 

2011) finns sju hänsynsområden i landet, fyra i Västra Götalands län, två i 

Stockholms län och ett i Blekinge län. Ytterligare områden planeras i 

Södermanlands och Östergötlands län. Att begränsa buller och andra störningar 

från båttrafik i särskilt känsliga skärgårds- och kustområden är ett delmål under 

det nationella miljömålet "Hav i balans och levande kust och skärgård". 

Regeringen gav år 2006 länsstyrelserna i landets kustlän i uppdraget att ta fram en 

handlingsplan med åtgärder för hur delmålet ska uppnås och hänsynsområden var 

en av åtgärderna. En undersökning i hänsynsområdena på västkusten under 

sommaren 2010 visade att nittio procent av besökarna är nöjda och nittio procent 

visar hänsyn (Länsstyrelsen i Västra Götalands läns hemsida, 2011-03-17). 

Hänsynsområde bygger på tanken att det råder konsensus om de värden som ska 

tas hänsyn till. Detta förhållande är dock inte helt klarlagt. I Emmelin et al (2010) 

förs en diskussion om människors förhållningssätt till regler och deras 

uppträdande i naturen. Emmelin et al menar att människor kan ha olika 

förhållningssätt till regler antingen för att de inte har kunskap, vilket företrädare 

för naturvården ofta tror, eller för att de har andra värderingar än regelstiftaren.  

 

Under perioden juni till november 2011 har det pågått en oberoende utredning om 

vad som behöver klaras ut beträffande allemansrätten och var det behövs 

fördjupade insatser och åtgärder framöver. Utredningen hinner alltså inte 

slutredovisas innan denna avhandling förväntas vara färdig, men den kommer med 

stor sannolikhet att påverka den pågående debatten om allemansrätten.  

 

Allemansrättens roll för graden av friluftsplanering 

Allemansrätten kan inte åberopas juridiskt för att hindra exploatering annat än i 

områden med strandskydd som ju kan sägas vara en förstärkt allemansrätt. Det är 

dock uppenbart att riklig förekomst av allemansrättsligt tillgänglig mark, som 

diskuterats tidigare, historiskt sett har minskat behovet av särskilt avsatt och 

säkerställd rekreationsnatur (Segrell, 1995). Enligt Nordiska Ministerrådets 

rapport (1987) hade de danska kommunerna vid denna tid kommit relativt långt i 

planläggningen av ett rekreativt gång- och cykelvägnät och det ansågs kunna 

kopplas till att man i Danmark inte har någon allemansrätt. Det konstaterades även 

att det i Skåne, där största delen av det öppna landskapet är brukat, och i andra 

tätbebyggda områden i Norden fanns fina exempel på stigar från tätortscentrum, 

genom tätorten och ut i landskapet (Nordiska Ministerrådet, 1987:63). Detta 

förhållande ger underlag för ett resonemang om att en begränsad tillgång på 

allemansrättsligt tillgänglig rekreationsnatur, vare sig det beror på att allemansrätt 

inte finns, en hög andel jordbruksmark eller tät bebyggelse, kan stimulera 

kommunerna till att i högre grad planera för och säkerställa natur för friluftsliv. 

Och omvänt kan det också ge underlag för tanken att en hög andel 
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allemansrättsligt tillgänglig mark kan vara en faktor som gör kommuner 

omotiverade till planering för friluftsliv. Att så kan vara fallet visar en fallstudie 

från Staffanstorp som är en kommun i det skånska jordbrukslandskapet med lite 

allemansrättsligt tillgänglig mark (Busck et al, 2009). 
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6. FRILUFTSLIVET I KOMMUNAL FYSISK PLANERING 

Detta kapitel syftar till att besvara avhandlingens andra fråga Hur beaktas 

friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering? I kapitlet förs också en 

diskussion om vilken ställning friluftsliv och naturturism har i avvägningen mot 

andra intressen. I kapitlet redovisas och analyseras resultat från den webbaserade 

enkät som riktades till samtliga Sveriges 290 kommuner under början av 2008 

‖Friluftsliv och naturism i kommunal planering‖. Denna enkät kallas 

fortsättningsvis kommunenkäten eller enkäten till kommunerna. Kommunenkäten 

utfördes i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Enkätens 

samtliga frågor och resultat i form av frekvenstabeller har redovisats i Petersson 

Forsberg (2009) och i detta kapitel redovisas och diskuteras därför ett urval av 

frågor och svar. I detta kapitel redovisas även vissa mer detaljerade analyser om 

likheter eller skillnader mellan datamaterialet från kommunenkäten och ett 

delsample som utgörs av de 19 kommuner som rankats högst i plandelen av 

Naturvårdsverkets enkät ‖Sveriges Friluftskommun 2011‖. Kommunerna i detta 

delsample kallas i fortsättningen Friluftskommunerna.  I detta kapitel redovisas 

även resultaten av de intervjuer och dokumentstudier som utförts i de tre 

fallstudieområdena Järvafältet utanför Stockholm, Blekinge skärgård och kustzon 

samt Söderåsen i Skåne. En mer detaljerad redogörelse om förutsättningarna för 

dessa undersökningar och för tillvägagångssättet vid jämförelserna mellan 

undersökningar samt en lista över de 19 kommunerna återfinns i kapitel 4. 

 

6.1 Enkätundersökning till Sveriges kommuner  

Redovisning och diskussion av resultat 

Om, och i så fall hur, friluftslivets och naturturismens intressen beaktas i den 

kommunala fysiska planeringen var huvudfokus för undersökningen. I detta 

kapitel prioriteras läsvänligheten varför redovisningen av procentsatser hållits 

medvetet sparsam. För den som önskar en mer detaljerad redovisning av 

svarsfrekvenser på varje fråga i enkäten hittar detta i Petersson Forsberg (2009). 

Hur svaren fördelades på de olika kommungrupperna redovisas i bilaga 4. 

 

Högt marknadsföringsvärde för friluftsliv 

Resultaten pekar på att friluftsliv och naturturism tillskrivs ett mycket högt 

marknadsföringsvärde i många kommuner. Svaren från enkäten visar att i en 
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övervägande majoritet (92 %) av de svarande kommunerna används möjligheten 

till friluftsliv och naturturism som argument i kommunens marknadsföring och i 

hög grad även i policydokument gällande regional utveckling. Svaren fördelar sig 

tämligen jämnt över samtliga kommungrupper
104

 förutom gruppen storstäder, där 

en utav de två storstäder som svarat på frågan inte anser sig använda friluftsliv i 

sin marknadsföring av kommunen. 

 

Viss splittring av ansvaret för friluftsliv  

Det finns också vanligen tjänstemän i kommunerna som har friluftsfrågor som sitt 

ansvar och det vanligaste svaret är att det är en fritidschef som har detta ansvar. 

Knappt hälften (46 %) av kommunerna svarar detta. I cirka 7 % av kommunerna är 

ansvaret för friluftsliv delat mellan flera förvaltningar men i cirka 8 % av de 

svarande kommunerna finns ingen tjänsteman med detta ansvar. En korstabulering 

antyder att det i högre grad är gruppen glesbygdskommuner som saknar ansvarig 

tjänsteman och att dessa kommuner i högre grad regeras av borgerliga 

majoriteter
105

. Det syns däremot ingen antydan till samvariation mellan förekomst 

eller avsaknad av ansvarig tjänsteman för friluftsliv och tätorters andel av 

allemansrättsligt tillgängliga grönområden
106

. Det skulle annars kunna ligga nära 

till hands att anta att kommuner med låg andel grönyta, och därmed ett större 

behov av att bevaka friluftslivets intressen, skulle i högre grad vara motiverade till 

att ha en ansvarig tjänsteman. Men materialet är litet och det behöver göras 

ytterligare undersökningar innan några slutsatser om eventuella samband kan dras. 

I svaren om ansvarig tjänsteman kan även ses en tämligen stor avvikelse gentemot 

Naturvårdsverkets undersökningar inför utnämningen av Sveriges Friluftskommun 

både 2010 och 2011. År 2010 uppgav cirka 47 % av kommunerna att det saknades 

tjänsteman med ansvar för friluftslivsfrågor och för 2011 var motsvarande siffra 

40 %. Båda åren angav cirka 2 % att kommunen dock var på gång att skaffa en 

ansvarig tjänsteman för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2010; Naturvårdsverket 

2011a). Jämfört med dessa svarsfrekvenser kan det tyckas ha skett en stor nedgång 

av antalet tjänstemän med ansvar för friluftsliv mellan de olika undersökningarna, 

från våren 2008 när enkäten till kommunerna skickades ut och till hösten 2009 när 

kommunerna inför 2010 års ranking av friluftskommuner besvarade motsvarande 

fråga, för att sedan stiga något igen till hösten 2010 när kommunerna besvarade 

frågan inför 2011 års ranking. Den stora avvikelsen kan dock även förklaras av 

olika formulering och ordval i både fråga och svarsalternativ. I Naturvårdsverkets 

enkäter efterfrågades ansvariga tjänstemän för verksamheten inom friluftsliv. 

Ansvarig tjänsteman specificerades som friluftsstrateg, friluftssamordnare eller 

motsvarande och svarsmöjligheterna bestod i ja, nej men på gång, nej eller vet ej. I 

forskningsprojektets enkät till kommunerna frågades efter vilken tjänsteman som 
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 Politisk majoritet avser perioden 2007-2010. 
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 Andel grönområde i förhållande till total landareal räknad på kommunens huvudort inklusive 3 

km omland (SCB, 2010b). 
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ansvarar för friluftsfrågor i kommunen och svarsmöjligheterna var fritidschef, 

turistchef, annan, ingen eller vet ej. Det var det öppna svarsalternativet som gav 

indikation på att ansvar för friluftsliv även kan vara delat mellan förvaltningar. 

Jämförelser mellan resultat från enkäten till kommunerna samt 

Friluftskommunerna visar att de båda grupperna har en eller flera tjänstemän med 

ansvar för friluftsliv i ungefär samma grad. Den stora avvikelsen mellan 

undersökningarna ligger alltså inte i Friluftskommunerna utan i resterande 

kommuner. Jämfört med övriga kommuner har Friluftskommunerna i högre grad 

FÖP:ar som behandlar friluftsliv och naturturism, de uppmärksammar oftare 

områden där en permanent höjning av vattennivån kan komma att försämra 

allmänhetens tillgänglighet till strandskyddat område och de har i något högre grad 

detaljplaner som åtföljdes av MKB där konsekvenserna för friluftsliv och 

naturturism blev utredda. De uppmärksammar dock tysta områden i sina 

översiktliga planer i något lägre grad än de övriga kommunerna. 

 

Begränsad förekomst av friluftsplaner 

Friluftsplaner finns i cirka 6 % av de svarande kommunerna. Det motsvarar i antal 

12 stycken varav cirka en tredjedel finns i gruppen varuproducerande kommuner. 

Endast en friluftsplan finns bland Friluftskommunerna, ingen i de svarande 

storstäderna, glesbygdskommunerna eller i övriga kommuner med fler än 25 000 

invånare eller färre än 12 500 invånare. Förekomsten av friluftsplaner kan sättas i 

relation till att ungefär en tredjedel av kommunerna har näringslivsplaner, 

grönplaner, naturvårdsplaner och/eller miljöplaner. En generalisering av resultatet 

skulle betyda att det år 2008 fanns 17 friluftsplaner i samtliga Sveriges 290 

kommuner. I Naturvårdsverkets undersökningar inför utnämningen av Sveriges 

Friluftskommun 2010 och 2011 var motsvarande förekomst av friluftslivsplaner 

betydligt högre; 12 % av kommunerna hade friluftsplan år 2010 respektive 13 % år 

2011 och i denna undersökning framgick det även att i ytterligare cirka 10 % av 

kommunerna är arbete med friluftsplan på gång (Naturvårdsverket, 2010; 

Naturvårdsverket 2011). Utifrån detta resultat har antalet friluftsplaner ökat rejält 

under de två år som gått mellan undersökningarna men likt diskussionen ovan (om 

frågan om ansvarig tjänsteman) finns skillnader i ordval och formulering av fråga 

och svarsalternativ. 

 

I drygt hälften av kommunerna satsas det särskilda medel för att människor med 

funktionshinder ska kunna komma ut i naturen men det är endast ungefär var 

tionde kommun som har ett formellt antaget program angående funktionshindrade 

människors möjlighet att utöva friluftsliv. Det visar på att möjligheter att utöva 

friluftsliv kan vara positivt för medborgarna även om frågan inte är synlig i planer 

och/eller program. Föreliggande undersökning säger dock inget om hur mycket 

dessa särskilda resurser motsvarar i pengar.  
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Friluftsliv i översiktliga planer 

En övervägande majoritet av kommunerna (86 %) anser att deras översiktliga 

planer tydligt visar friluftslivets nuvarande och/eller framtida lokalisering medan 

drygt en tiondel uppger att planen inte klargör detta. I de fall där översiktsplanen 

behandlar konflikter mellan friluftsliv och andra samhällsintressen gäller detta 

oftast bebyggelse eller verksamheter men även konflikter med infrastruktur (vägar, 

järnvägar, hamnar, flygplatser etc.) och system för teknisk försörjning (vindkraft, 

basstationer och master för mobiltelefoni, kraftledningar etc.) beskrivs. Konflikter 

mellan olika typer av friluftsliv beskrivs inte särskilt ofta.  33 % av kommunerna 

gör det och då gäller det oftast motorburet och bulleralstrande friluftsliv kontra 

tystnadssökande friluftsliv. Tysta områden behandlas i drygt en tredjedel av de 

svarande kommunernas översiktsplaner. Endast i var femte kommun finns 

fördjupningar av den översiktliga planen som särskilt behandlar 

friluftsliv/naturturism.  

 

Begränsad beredskap för klimatförändringringarnas konsekvenser för friluftsliv 

I ungefär en femtedel av de år 2008 gällande översiktsplanerna gör man 

bedömningen att människors vilja att vistas i naturen kan komma att öka till följd 

av klimatförändringarna medan ingen kommun gör bedömningen att viljan kan 

komma att minska. Bedömningen att tillgången på mark lämplig för friluftsliv kan 

komma att öka till följd av klimatförändringarna görs nästan lika ofta som 

bedömningen att tillgången på mark kommer att minska. Det vanligaste svaret från 

kommunerna är dock att ingen sådan bedömning görs i den översiktliga 

planeringen. Endast en femtedel av de kommuner där en permanent höjning av 

havets medelvattennivå kan komma att försämra allmänhetens tillgänglighet till 

strandskyddat område uppmärksammar detta i den översiktliga planeringen. Att 

kommunerna inte uppmärksammar konsekvenserna av ett förändrat klimat i sina 

översiktliga planer kan i viss mån förklaras med att när äldre översiktsplaner togs 

fram var inte klimatförändringar och dess konsekvenser vanligen förekommande 

på dagordningen.  

 

Många översiktliga planer inaktuella 

Många kommuner har år 2008 inte någon aktuell översiktsplan
107

. Cirka en 

tredjedel av de svarande kommunerna uppger att deras gällande översiktsplan har 

vunnit laga kraft år 1994 eller tidigare. Det är endast cirka 9 % av kommunerna 

som har kommuntäckande översiktsplaner från år 2007 eller senare. Endast 46 

kommuner har valt att fylla i datum för aktualitetsförklaring. De äldsta 

aktualitetsförklaringarna är från 1998 medan ca 22 % är från år 2007 eller senare. I 

Boverkets planenkät för 2006 uppgav länsstyrelserna att cirka hälften av Sveriges 

kommuner fortfarande bara hade gjort en kommunomfattande översiktsplan efter 
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 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 §). 
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att kravet infördes
108

. I drygt hälften av de 190 kommunerna som svarat på frågan i 

forskningsprojektets enkät har man dock startat en ny översiktsplaneprocess varav 

nästan 70 % befann sig i programskedet. Boverket (2010) noterar en ökad 

planeringsaktivitet under 2009 vilken tros fortsätta under de närmaste åren. 

Tidigare erfarenheter visar att planeringsaktiviteten stiger betydligt i slutet av varje 

mandatperiod, menar verket. Det är ändå 114 kommuner som fortfarande har en 

gällande kommunomfattande översiktsplan från 1990-talet varav 39 från år 1990 

(Boverket, 2010).  

 

Friluftsliv i detaljplaner och MKB 

Resultaten visar att det hör till ovanligheten att detaljplaner åtföljs av 

miljökonsekvensbedömningar där konsekvenserna för friluftsliv och naturturism 

blir utredda. I nästan hälften av de kommuner som svarat har ingen av de 

detaljplaner som antogs under 2007 åtföljts av en miljökonsekvensbedömning där 

detta blivit utrett. I vilken grad detaljplaner tar strandskyddade områden i anspråk, 

det vill säga kräver upphävt strandskydd, kan ses som ytterligare en indikator på 

friluftslivets ställning i kommunen. Det vanligaste svaret från kommunerna är att 

andelen detaljplaner som under 2007 tagit strandskyddade områden i anspråk var 

lägre än 25 % av det totala antalet detaljplaner. Det näst vanligaste svaret var att 

inga detaljplaner under 2007 tagit strandskyddade områden i anspråk. I majoriteten 

av kommunerna förekommer det att områden med lokalt intresse för friluftslivet 

skyddas av detaljplanebestämmelser och vanligast är då att det sker genom 

bestämmelsen för natur.  

 

Friluftsliv som skäl för nekade strandskyddsdispenser 

Hur kommunerna hanterar strandskyddsdispenser i samband med bygglovgivning 

kan också ses som ett uttryck för friluftslivets ställning i kommunen. Som 

diskuterats tidigare har strandskyddslagstiftningen förändrats sedan enkäten 

besvarades vilket i viss mån påverkar svarens relevans. I nästan hälften (48 %) av 

de kommuner som svarat på frågan hade kommunen vid denna tid alltid rätt att ge 

strandskyddsdispens vid bygglovsärenden. I cirka 35 % av kommunerna hade man 

rätt att ge dispens i vissa ärendetyper eller i vissa områden medan ca 15 % av 

kommunerna inte hade någon dispensrätt alls. Det vanligaste skälet för att 

kommunerna medger strandskyddsdispens är att ‖den aktuella platsen är redan 

ianspråktagen för privat nyttjande‖. Som skäl till nekad strandskyddsdispens 

används ‖skydd av allmänhetens tillgänglighet till strandzonen‖ nästan tre gånger 

så ofta som ‖skydd av biologiska mångfalden‖. Det kan därmed verka som om den 

sociala dimensionen i strandskyddet oftare har högre prioritet än den biologiska 

men en annan förklaring kan vara att den sociala dimensionen i strandskyddet, 

som diskuterats tidigare i kapitel 5, har en mycket längre historisk bakgrund, och 
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 Kravet på kommuntäckande översiktsplaner infördes i samband med tillkomsten av PBL 1987 

(Boverket, 1996).  
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därmed är kopplad till en större medvetenhet hos tjänstemän och politiker. Ett 

annat vanligt skäl till nekad strandskyddsdispens är att det saknas särskilda skäl 

för dispens enligt Naturvårdsverkets råd och riktlinjer
109

. Efter det att enkäten 

besvarades har strandskyddslagstiftningen ändrats vilket fått till följd att alla 

kommuner numera automatiskt har rätten att ge dispens från strandskyddet i 

samband med bygglovgivning och att upphäva strandskydd vid 

detaljplaneläggning om det anses finnas särskilda skäl. Länsstyrelsen ska dock 

granska besluten och kan då välja att pröva de beslut som anses vara tagna på 

felaktiga grunder.  

 

Allemansrätten som politisk diskussion  

Flera tidigare utförda undersökningar visar att allmänheten anser att allemansrätten 

är en mycket viktig förutsättning för friluftslivet
 
(Fredman et al, 2008c; Fredman 

& Sandell, 2005). Majoriteten av tjänstemännen, ca 71 %, uppger att det vid denna 

tid (våren 2008) inte förs någon politisk debatt om allemansrätten i kommunen. I 

de 11 % av kommunerna där det förs en sådan debatt framställs allemansrätten 

oftast (63 %) som en viktig förutsättning för att bevara/utveckla friluftslivet och 

för turismen. Mindre ofta framställs allemansrätten som ett hinder för exploatering 

(14 %) eller att missbruk av allemansrätten är ett problem (21 %). Endast 2 % 

anser att allemansrätten behöver preciseras i lag. 

 

Friluftsliv i juridiskt skyddade områden 

I enlighet med Miljöbalken har länsstyrelser och kommuner möjlighet att bilda 

naturreservat bland annat i syfte att tillgodose behovet av områden för friluftslivet 

(MB 7 kap § 4). Cirka 44 % av de kommuner som svarat på frågan uppger att det 

under de senaste 10 åren på kommunalt initiativ har bildats naturreservat i syfte att 

skydda och stärka friluftslivet. Det är intressant att konstatera att drygt 40 % av 

respondenterna i Friluftsliv 07 anser att naturreservat och nationalparker är viktiga 

för deras utomhusaktiviteter (Fredman et al, 2008c). Denna siffra kan sättas i 

relation till att betydligt fler, drygt 75 %, anser att allemansrätten är viktig för 

deras utomhusaktiviteter. Det är dock inte helt klart hur respondenter gör 

distinktion mellan allemansrättsligt tillgänglig natur och områden med juridiskt 

skydd enligt MB. Detta diskuteras ytterligare i kapitel 7. Det kan också noteras att 

cirka tre fjärdedelar av de svarande kommunerna i sina översiktsplaner redovisar 

områden som är intressanta för friluftsliv men som inte har någon typ av juridiskt 

områdesskydd. De naturområden som används för vardagens friluftsliv och 

rekreation ligger med fördel nära människors bostäder (Grahn & Stigsdotter, 2003; 

Hörnsten & Fredman, 2000), men de är ofta små och saknar formellt juridiskt 

skydd enligt MB. Som diskuterats tidigare är det därmed den bostads- och 
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 Förarbetena till miljöbalken anger ett antal omständigheter som kan utgöra särskilda skäl. 

(Naturvårdsverkets hemsida, 2009-01-26). Dessa särskilda skäl har sedan lagändringen i juli 2009 

förts in i strandskyddslagtexten i MB 7 kap. Skälen listas i denna avhandling i kapitel 5. 
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tätortsnära allemansrättsligt tillgängliga naturen som mest behöver 

uppmärksammas och säkerställas i detaljplanering och bygglovsbeslut.   

 

Mer kunskap efterfrågas 

Det kan också konstateras ett visst kunskapsbehov beträffande friluftsliv. I drygt 

60 % av kommunerna upplevde tjänstemännen att det finns behov av ytterligare 

kunskapsunderlag om friluftsliv och naturturism. En relativt hög andel, drygt 20 

%, valde dock svarsalternativet vet ej.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Resultatet från enkäten till kommunerna visar att möjligheter till friluftsliv och 

naturturism har en mycket hög ställning i kommunernas marknadsföring och i 

policydokument för regional utveckling men att denna höga ställning inte 

nödvändigtvis förs vidare i beslut i efterföljande planering och strandskyddsbeslut. 

Den förhållandevis låga andel av kommunerna som har en 

friluftsplan/friluftslivsplan i relation till exempelvis näringslivsplaner och det 

faktum att nästan var tionde kommun saknar tjänsteman med ansvar för friluftsliv 

antyder att friluftlivet som intresse har en ställning som varierar dels mellan 

kommuner men också mellan olika planeringsnivåer. Friluftslivets ställning i den 

kommunala fysiska planeringen kan också ses i att frågor om buller respektive 

tystnad, som visat sig vara viktiga värden för allmänhetens friluftsliv, inte är 

uppmärksammat i någon högre grad och endast en dryg tredjedel av kommunerna 

uppmärksammar så kallade tysta områden i sina översiktliga planer. Det hör 

dessutom till ovanligheten att detaljplaner åtföljs av miljökonsekvensbeskrivningar 

där konsekvenserna för friluftsliv och naturturism blir utredda. Kommunerna 

uttrycker inte i någon högre grad en beredskap inför de konsekvenser som ett 

förändrat klimat kan medföra för friluftslivet i sina översiktliga planer. Det är 

sällan det görs någon bedömning huruvida tillgången på mark lämplig för 

friluftsliv kan komma att öka eller minska till följd av ett förändrat klimat. Frågan 

om en permanent höjning av havets medelvattennivå kan komma att försämra 

allmänhetens tillgänglighet till strandskyddat område bedöms inte heller särskilt 

ofta. Det är dock värt att påpeka att jag här bara uttalar mig om de översiktliga 

planernas beredskap inför klimatförändringarnas konsekvenser för friluftslivet. 

Vilken beredskap kommunerna har för andra samhällsfunktioner, exempelvis ökad 

risk för översvämning av teknisk infrastruktur ingår inte i detta resonemang.  

 

Vid jämförelser mellan enkäten till kommunerna respektive Friluftskommunerna 

visar det sig att de båda grupperna i ungefär samma grad har en ansvarig 

tjänsteman för friluftsliv. Friluftskommunerna har dock en högre andel där 

ansvaret för friluftsliv är delat mellan förvaltningar. Friluftskommunerna har också 

i högre grad FÖP:ar som särskilt behandlar friluftsliv/naturturism. De beaktar även 

i klart högre grad de områden där en permanent höjning av havets medelvattennivå 

kan komma att försämra allmänhetens tillgänglighet till strandskyddat område. I 
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Friluftskommunerna åtföljdes i något högre grad detaljplanerna för 2007 av MKB 

där konsekvenserna för friluftsliv och naturturism blev utredda. 

Friluftskommunerna beaktar dock tysta områden i ÖP i något lägre grad än 

kommunerna i Sverige som helhet. Intressant att notera är att den kommun som 

rankats allra högst på plandelen återfinns först på 112:e plats i 

totalsammanställningen (Naturvårdsverket, 2011a). De två kommunerna som 

hamnade på andra respektive tredje plats i enkätdelen om planering hade dock 

mycket goda resultat även på de andra två enkätdelarna, varvid de hamnade 

mycket högt i totalsammanställningen. Det kan därmed hävdas att en god 

planering för friluftsliv kan påverka men inte nödvändigtvis är liktydigt med ett 

gott utfall för friluftslivet. 

 

Utifrån analysen av enkätsvaren kan konstateras att ambitionen för 

friluftslivsplanering varierar, inte bara mellan kommuner utan också mellan 

planeringsnivåer. Vad denna varierande ambitionsnivå mellan kommunerna beror 

på går inte att entydigt besvara utifrån föreliggande enkätdata. Enklare 

korstabuleringar har gjorts mot uppgifter om politisk majoritet och förekomsten av 

allemansrättsligt tillgänglig natur, vilka hämtats från andra datakällor. Den 

varierande ambitionsnivån mellan planeringsnivåer undersöks och diskuteras 

ytterligare i redovisningen av intervjuerna med planeringstjänstemännen och 

studierna av planeringsdokument nedan.  

 

6.2 Intervjuer med planeringstjänstemän  

Redovisning och diskussion av resultat 

I fallstudierna ingår tre geografiska områden; Järvafältet norr om Stockholm, 

Blekinge skärgård och kustzon och Söderåsen i Skåne. I de tre fallstudieområdena 

ingår totalt 11 kommuner. I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjuer med 

planeringstjänstemän och studier av plandokument. En metodologisk beskrivning 

av undersökningarna i de tre områdena återfinns i kapitel 4. De frågor som legat 

till grund för intervjuerna redovisas i bilaga 3. 

 

Syftet med intervjuerna var att få information om planeringstjänstemännens syn på 

begreppet friluftsliv, vilket typ av friluftsliv och friluftsområden som de anser att 

kommunerna kan och bör planera för samt hur detta i så fall vanligen går till i 

kommunen ifråga. Valet att intervjua planeringstjänstemän baseras på tanken 

planeringstjänstemannen utövar en inte oansenlig påverkan på planeringens utfall 

för friluftslivet. Redogörelsen nedan baseras på den information som var 

tjänstemännens spontana svar. De hade alltså inte haft möjligheten att förbereda 

sina svar. 
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Friluftsliv som begrepp  

Planeringstjänstemännens svar visar att begreppet friluftsliv förknippas med 

vistelse i skog och mark. Området ska inte vara alltför tillrättalagt såsom 

exempelvis parker. En av respondenterna uttryckte att friluftsliv ska ske på fritiden 

och vara oorganiserat. Friluftsliv är det som sker spontant och frivilligt utan krav 

på prestation. Det kan handla om aktiviteter som att vandra, ha en pick-nick, cykla, 

rida eller plocka bär och svamp. Var gränsen mot tävling går är oklar. Exempelvis 

nämndes Vasaloppet som en möjlig friluftslivsaktivitet. Att tvingas gå ut med 

hunden i ösregn eller tvingas ut [i naturen] för att röka anses inte vara friluftsliv. 

Inom planeringen används naturbegreppet oftast utan vidare 

precisering/definiering. En respondent tar upp dilemmat mellan kravet på god 

tillgänglighet (som är ett formellt lagkrav) och viljan att behålla områdenas 

naturlighet.  

 

Friluftsvärden och friluftslivets värde  

Flera respondenter framhåller att det är viktigt att området ifråga är relativt ostört 

av buller. Det behöver vara så pass stora sammanhängande områden att man kan 

känna sig ‖ett med naturen‖, alltså uppleva tystnad och ostördhet. Närhet till 

bostäderna nämns också som viktigt, inte minst för hundägare. På frågan om vad 

som konkret kan göras eller har gjorts i kommunen beskriver flera respondenter 

planeringens uppgift att avväga mellan konkurrerande intressen. Friluftsliv är 

viktigt men ofta inte det mest angelägna i en planeringssituation, menar de. En 

respondent uttrycker även att det saknas argument för friluftslivets värden 

gentemot exploateringsintressen vilka upplevs som starkare vid en 

avvägningssituation. Folkhälsoargumentet används på retorisk nivå. En respondent 

framhåller att kommunpolitikerna inte borde se gröna områden som 

‖exploateringsreserv‖. Det blir annars gärna så att beslutsfattare anser ‖att det 

finns så mycket grönt‖ så den exploatering man gärna vill tillåta inte anses göra 

någon större skada i en större helhet.  

 

Vad kommunen bör planera för 

Den kommunala fysiska planeringen bör ta en särskild hänsyn till barns behov av 

närbelägen, lugn och lekvänlig natur med exempelvis skalbaggar att studera. 

Nysvenskar kan behöva mer information om exempelvis var naturområden finns 

och om allemansrätten. Det anses vara kommunens ansvar att planera för ‖det som 

många vill göra ofta‖, alltså aktiviteter för vardagens friluftsliv. Som exempel 

nämns gångstigar och grillplatser. När det gäller störande aktiviteter såsom 

motoriserat friluftsliv eller skytte, behöver lokaliseringen av dessa planeras för att 

skaffa kontroll över störningen. Aktiviteterna försvinner ju inte för att vi inte 

planerar för det, menar en respondent. Att peka ut ett område i den fysiska 

planeringen kan minimera störningar och konflikter. 
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Lagstöd vid planering för friluftsliv 

PBL anses inte ge något särskilt stöd och det skulle vara önskvärt med bättre stöd i 

både PBL och MB, anser flera respondenter. En respondent anser att det finns 

dåligt med juridiska instrument för att kommunen ska ‖komma åt mark‖ för 

friluftsliv. Detta uttrycks som önskvärt från politiskt håll i en av kommunerna, 

menar respondenten. Samma respondent anser att expropriering är ‖för tufft‖ för 

att använda mot medborgarna och anläggningslagen anses inte fungera. Som ett 

gott exempel nämns ‖en cykelväg från Göteborg till Helsingborg på initiativ av 

Trafikverket‖.  

 

Planeringsunderlag 

Grönstrukturplaner nämns som viktiga för att få överblick över värdefulla 

naturområden, både för växt- och djurarter och friluftsliv. Översiktsplanen bör 

kunna ge helhetsgrepp och översikt, anser flera respondenter. Några respondenter 

anser att det finns väldigt lite kunskapsunderlag om friluftsliv och att de skulle 

behöva ha mer. Särskilt saknas nyttjandestatistik, hur människor använder eller 

skulle vilja använda områden. De skulle gärna se populärutgåvor av forskning som 

poängterar friluftslivets betydelse för hälsan. Här poängteras återigen det faktum 

att respondenten söker argument för att skydda och behålla natur i förhållande till 

de starka exploateringsintressena som kopplas ihop med mer kortsiktiga 

ekonomiska avkastningskrav. I en kommun anser respondenten att Länsstyrelsen 

inte verkar tillhandahålla kunskapsunderlag om friluftsliv. En annan respondent 

lovordar sin Länsstyrelse med avseende på kunskapsunderlag om friluftsliv, men 

att planerarna inte verkar använda sig av det som finns. En respondent uttrycker 

önskan om att få bättre tillgång till nätverk med människor som är kunniga i 

friluftsliv.   

 

Framtidens friluftsliv  

Rekreation och friluftsliv tros komma att få större betydelse för stressade 

storstadsmänniskor och ett ökat intresse för friluftsliv. En respondent ser en 

utveckling där fler danska och tyska besökare är att vänta i framtiden. 

Klimatförändringarna tros komma att påverka vinterturismen negativt. 

Klimatförändringarnas konsekvenser diskuteras dock inte i kommunerna kopplat 

till friluftsliv utan till ökade risker för skador på byggnader och infrastruktur, 

kostnader och skadestånd. En respondent talar om havsytans höjning i förhållande 

till badplatser och kravet på ‖fri passage‖ i samband med strandskyddsdispens vid 

bygglovgivning. Ny etablering av ‖fritidsbebyggelse‖ uttrycks vara mindre 

populärt från ett kommunalt perspektiv. Kommunen vill hellre ha 

permanentboende redan från början eftersom omvandling i efterhand medför krav 

på kommunal service exempelvis skolskjuts och mer frekvent sophantering, större 

kapacitet på VA - anläggningar etc.  Här är intressant att notera att ingen av 

respondenterna nämner några nya friluftslivsaktiviteter som de kan tänka sig i 

framtiden. 
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Planering för friluftsliv i strandskyddszoner 

De flesta av respondenterna anser att deras kommuner har en restriktiv hållning till 

strandskyddsdispenser, men att de har sett exempel från andra kommuner där man 

verkar vara mindre restriktiv. 

 

Exempel på konflikterande friluftslivsaktiviteter  

Här nämns ridning, motorcykelåkning och mountainbikeåkning som störande och 

konflikterande element, både med andra friluftsutövare men också mellan utövare 

och markägare. Nedskräpning upplevs också som ett problem stort nog för att 

nämnas i sammanhanget.  

 

Den sista frågan var formulerad som att respondenten skulle ta ställning till fem 

olika påståenden om allemansrätten och skyddade områdens betydelse för 

utomhusaktiviteter. Motsvarande fråga fanns även i enkäten till privatpersoner, 

Friluftsliv 07, som fråga 36 och svaren därifrån har redovisats i Fredman et al, 

(2008c:25).    

 

1. Allemansrätten är viktig att försvara. 

Samtliga respondenter svarade ja på detta påstående. Några förtydligade sig 

ytterligare med ‖ja, absolut‖, ‖ja, ingen tvekan‖ och ‖jätteviktig‖. 

 

2. Allemansrättens ställning har under senare år blivit allt starkare. 

En respondent svarar ja med hänvisning till den nya strandskyddslagstiftningen 

medan flera svarar nej med hänvisning till det gamla strandskyddet. Någon 

uttrycker att det finns en stor påhittighet för att medge bygglov i strandzoner. 

Några svarar nej med hänvisning till att jakten stärkt sina positioner i de aktuella 

områdena och att man ser en privatiseringstrend bland nyrika markägare. En 

respondent vet inte men anser att allemansrätten har allmänt varit väldigt stark. 

 

3. Naturens tillgänglighet har under senare år blivit allt bättre. 

Flera respondenter svarar ja med hänvisning till fler gångstråk och 

strandpromenader och någon menar att kunskapen om människors behov av 

friluftsliv och naturvistelse är bättre idag. En respondent svarar nej med 

återknytning till svaren på frågan innan om jakten och privatiseringstendenserna. 

 

4. Allemansrätten är viktig för utomhusaktiviteter 

De flesta respondenterna instämmer i detta påstående och några förtydligar sig 

dessutom med ‖ja, absolut‖.  En respondent påpekar att en reglering av 

allemansrätten borde diskuteras för att minimera störningar, nedskräpning och 

slitage. 
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5. Naturreservat och nationalparker är viktiga för utomhusaktiviteter. 

Detta påstående fick både ‖ja, absolut‖ - svar och nej-svar. Flera svarar tveksamt 

‖nja‖. En respondent påpekar att formellt skyddade områden ofta har tillkommit i 

växt- och djurskyddssyfte, vilket kan vara positivt även för friluftslivet men att de 

inte alltid ligger precis där människor bor. 

 

Sammanfattande kommentarer 

För de tillfrågade planeringstjänstemännen är friluftsliv något som sker på fritiden, 

spontant, frivilligt och oorganiserat i områden som helst inte ska vara alltför 

tillrättalagt men ändå tillgängligt för alla medborgare och aktiviteter som nämndes 

är vandring, vistelse i skog och mark, plocka bär, cykla och rida. Det är också 

viktigt att naturområdena är tillräckligt stora för att besökarna ska känna ostördhet, 

det vill säga relativt fritt från buller och trängsel. Tjänstemännen kan därmed sägas 

ha en syn på friluftslivet och de naturvärden som är viktiga för friluftslivet som 

ligger i linje med vad allmänheten gör och vill göra som friluftslivsaktiviteter på 

vardagar och helger samt de värden som de uttrycker som viktiga (se 

resultatredovisning i kap 7). Tjänstemännens syn kan också sägas ligga i linje med 

rapporten Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer, DS 1999:78, där 

det uttrycks att ‖Det är det enkla och mindre resurskrävande friluftslivet, t.ex. 

skid- och skridskoåkning, klättring, vandring och cykling som bör stimuleras. 

Sådana former av friluftsliv innebär minimal förbrukning av naturresurser och 

ställer som regel låga krav på utrustning och prestationer. Dessutom kan 

friluftsliv vara ett sätt att öka befolkningens förståelse för naturen.‖ 

(Kulturdepartementet, 1999: 41-42). Att planeringstjänstemän har denna 

föreställning om friluftsliv kan medföra att det organiserade friluftslivet och 

exempelvis skolans behovs av friluftsnatur hamnar i skymundan i den fysiska 

planeringen.   

 

Att som planeringstjänsteman kunna upprätthålla goda förutsättningar för det 

förhållandevis opretentiösa friluftslivet och dess upplevelsevärden uppfattas dock 

som dilemman i flera fall. Ett exempel är att i naturområden kunna åstadkomma en 

lagom balans mellan tillrättaläggande och orördhet, där det konstateras att god 

tillgänglighet är ett formellt krav som inte kan förhandlas bort. Ett annat 

planeringsdilemma som tjänstemännen ger uttryck för är det mellan områdenas 

närhet till bostäder och önskan om tystnad och ostördhet.  

 

Planeringstjänstemännens syn på planeringen som verktyg präglas av tankar om 

avvägning mot andra intressen och på möjligheterna att påverka lokalisering. 

Planerarna uttrycker en önskan om att i samband med diskussioner om 

intresseavvägning kunna komma med mer slagkraftiga argument att använda för 

friluftslivets räkning, då exploateringsintressena ofta verkar kunna tala för sig 

själva. Det uppfattas som kommunens ansvar att planera för ‖det som många vill 

göra‖, vilket ju är ett planeringsmässigt sätt att uttrycka sig. Det rymmer tankar om 
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ett allmänt intresse som kommunen ska trygga men ger också utrymme för 

framtida förändringar av vad det i sak kan innebära. Det som många vill göra idag 

är inte nödvändigtvis samma som det många kommer att vilja göra vid en framtida 

planeringshorisont. Omsorgen om friluftslivet som det svagare intresset visar på en 

syn på planerarens roll som ligger i linje med den så kallade advokatplaneringen 

(se tidigare genomgång av teoretiska förutsättningar). Lokaliseringsverktyget 

anses kunna användas för att minimera störningar och konflikter i samband med 

exempelvis skytte, motorflygning och i viss mån hästhållning och ridning. Det 

råder en tämligen varierad syn på vad den nya strandskyddslagstiftningen kan 

medföra med avseende på dispenser och fri passage. Denna stora variation kan 

bero på det stora tolkningsutrymmet i planeringslagstiftningen och variationen i 

möjliga utfall vid beslut, vilket tidigare diskuterats i kapitel 5.   

 

Planeringstjänstemännen uttrycker också ett stort behov av aktuella inventeringar 

av lokala naturvärden och upplevelsevärden. Det efterfrågas även mer 

bakgrundskunskaper om både friluftsliv generellt men helst vill man se 

undersökningar om vad människor i den aktuella kommunen tycker och tänker om 

friluftsliv och gärna ner på en detaljnivå som inbegriper specifika naturområdens 

besöksantal etc.   
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Järvafältet med undersökta kommuner och dess 

huvudorter 

Järfälla 

kommun 

Sollentuna 

kommun 

JÄRVAFÄLTET 

Naturreservat 

Sollentuna 

Järfälla 

Sundbybergs 

stad 
Sundbyberg 

Naturreservat 

Barkaby 

6.3 Studier av planeringsdokument  

Redovisning och diskussion av resultat 

Metoden för dessa dokumentstudier beskrivs mer detaljerat i kapitel 4. 

 

Järvafältet, norr om Stockholm 

 

I fallstudieområdet har studerats planeringsdokument från Sollentuna, Järfälla och 

Sundbybergs kommuner. Järvafältet utgör även ett av Stockholms läns större 

naturvårdsobjekt med ett stort antal värdefulla miljöer och ovanliga arter och delar 

av det tillhör klass II och III i Länsstyrelsen i Stockholms läns naturkatalog (FÖP 

Barkaby:61). RUFS
110

 2010 vann laga kraft i augusti 2010. 

                                                 

 
110

 RUFS - Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
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Sollentuna kommun 

Till ett av Sollentuna kommuns större naturområden räknas Östra Järvafältet. 

Sollentuna kommuns översiktliga plan ‖Kommunplan för Sollentuna‖ är antagen 

av kommunfullmäktige april 1998, aktualitetsförklarad juni 2002 och ligger ute på 

kommunens hemsida som den gällande i skrivande stund (mars 2011). En ny 

översiktsplaneprocess är dock startad. Denna process befinner sig i samrådsskedet 

och utställning planeras till senare i år (2011). På kommunens hemsida finns en 

samrådsversion daterad 2009-09-15 och det är, enligt ansvarig planarkitekt, det 

senaste dokumentet. Tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är daterad 2009-08-

27. Det här är alltså ett exempel på en tämligen gammal plan, där nio år gått sedan 

aktualitetsförklaringen, och den startade planprocessen befinner sig i 

samrådsskedet, alltså ganska tidigt i processen. I metodkapitlet beskrivs 

problematiken med att bestämma vilket dokument som bäst beskriver kommunens 

ställningstagande, i fall som detta. Jag gjorde bedömningen att här undersöka 

samrådsversionen från 2009, eftersom det gått så pass lång tid sedan 

aktualitetsförklaringen (2002). Samrådsversionen tar i sin tur intryck av RUFS 

2010, som även den befann sig i samrådsskedet vid denna tid.  

 

I samrådsversionen av Översiktsplan 2010 Sollentuna kommun poängteras att 

kontakten med grönområden och parker är viktig för människors välbefinnande 

och att detta framgår tydligt av dagens forskning. I samrådsversionen finns 

övergripande riktlinjer i punktform. Ett exempel på riktlinje är att ‖förtäta de 

centrala delarna samt i kommundelscentra med en hög grad av 

funktionsblandning‖ och att de tysta områdena i de gröna kilarna ska värnas mot 

buller men också att huvudvägnätet i kommunen ska vara kapacitetsstarkt med god 

framkomlighet. I övrigt berör riktlinjerna inte rekreationsnaturen. I kapitlet 

Allmänna intressen påpekas att även olika allmänna intressen kan stå i konflikt 

med varandra – en trafikled mot ett grönområde till exempel. För att avvägningen 

ska underlättas och ‖för att alla berörda ska veta hur de allmänna intressena ser 

ut‖, behandlas dessa i översiktsplanen. Själva avvägningen mellan intressen ska 

göras när en detaljplan eller annan juridiskt bindande plan upprättas, menar man.  

 

Den tillhörande MKB:n har studerat konsekvenserna för rekreation och friluftsliv. 

Det konstateras att de stora naturområdena i kommunen förblir orörda men att 

förtätning kan komma att innebära förlust av närrekreationsområden. Ny 

bebyggelse och utbyggnad av vägnätet ‖kan också skapa barriärer för tillgång till 

natur- och rekreationsområden.‖ I MKB:n konstateras att samrådsförslaget 

identifierar svårigheten att idag nå ut i naturen och ser det som angeläget att 

förbättra tillgängligheten till naturen. I kombination med förslag för spontanidrott 

och motionsspår integrerade i bebyggelsen bedöms planförslaget innebära positiva 

konsekvenser med avseende på möjligheter till rekreation och friluftsliv i 

kommunen. 
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Järfälla kommun 

Översiktsplanen för Järfälla kommun är antagen i september 2001 och 

aktualitetsförklarad i maj 2007. Här finns också en grönplan från 1997 och en 

fördjupning av översiktsplanen för Barkabystaden antagen augusti 2006 med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Översiktsplanen har en i hög grad beskrivande karaktär. Det finns också 

generella/tematiska rekommendationer för bebyggelsens utveckling och 

geografiska rekommendationer för kommundelar och särskilda områden. 

Förtätning inom nuvarande bebyggelse ska eftersträvas, men man uppmärksammar 

även risken att viktiga eller nära grönområden bebyggs. För rekommendationer 

gällande natur- och friluftsområden ska man även se avsnitten om Natur och 

rekreation samt Vatten samt Utvecklingsområde Barkabyfältet. 

Rekommendationerna för särskilda områden Natur- och friluftsområden är dock i 

form av beskrivningar av områdeskaraktärer, ägandeförhållanden och eventuell 

riksintressetillhörighet. Bland planens huvuddrag framhålls en utvecklad 

grönstruktur men kommunens ställningstaganden är insprängda i löptext fördelat 

på flera kapitel och kräver därmed läsning från pärm till pärm. 

 

Den FÖP som utgör exploateringsförslaget för Barkabystaden (2006) berör det 

som även kallas Barkabyfältet alldeles intill Järvafältet och som är ett ca 400 ha 

stort område. Järfälla kommun har köpt större delen av marken på fältet av staten 

efter att flygflottiljen F8 lades ner på 1970-talet. Kommunen framhåller att 

området ligger nära E18 och Mälarbanan och den framtida Förbifart Stockholm 

samt nära värdefulla friluftsområden på Järvafältet. Regionplanen (RUFS 2001) 

pekar ut Barkarby-Jakobsberg som en av tre framtida regionala kärnor utanför 

regioncentrum där det redan i dag ligger norra Storstockholms största handelsplats, 

menar man. Järfälla kommun planerar för ‖en spännande stadsbygd i rutnätsplan 

med bostäder, handel, verksamheter och högskola där närheten till naturen tas 

tillvara.‖ Igelbäckens naturreservat ligger inom planområdet. Säbysjön och Västra 

Järvafältets naturreservat ligger inom gångavstånd från Barkabystaden, men 

utanför planområdet. Kommunen framhåller att parker och naturområden har stor 

betydelse för människors livskvalitet och hälsa vilket kan hävdas av forskning, 

menar man. Det ska finnas en grön struktur sammanbunden av gröna stråk och 

gröna passager ska utformas så att de blir attraktiva och trygga. Bullerstörningar i 

bebyggelsen bedöms främst komma från trafiken på E18. Trafikbuller i naturen på 

Barkabyfältet uppmärksammas som ett av regeringens 11 nationella folkhälsomål. 

Målet berör bullerfria och säkra grönområden i närheten av bostadsområde
111

. Det 

                                                 

 
111 

I Folkhälsopolitisk rapport från 2005 anges som ett förslag från Statens folkhälsoinstitut att 

grön- och naturområden för friluftsliv och rörelse bevaras och utvecklas och att det är viktigt att 

satsa mer på ‖tysta‖ områden i tätorterna. I Folkhälsopolitisk rapport från 2010 nämns friluftsliv 
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framhålls att Världshälsoorganisationen rekommenderar gränsvärdet 55 dB (A) för 

buller och att detta värde också är det gränsvärde som riksdagen fattat beslut om. 

Som konsekvensmildrande åtgärder för grönstrukturen föreslås att i möjligaste 

mån ta hänsyn till de lokalt värdefulla partierna och inlemma dessa i framtida 

planering av området, menar man. Järnvägen, E 18, Norrviksvägen och flygfältet 

utgör även barriärer mellan befintlig bebyggelse i Barkaby och Järvafältet. I 

miljökonsekvensbedömningen konstateras att landskapsbilden radikalt kommer att 

förändras om förslaget genomförs med bebyggelse av bostäder och kontor vilket 

skapar en stadsmässig karaktär. Trots den genomgripande omvandlingen av 

landskapet bedöms påverkan inte som betydande då ett nytt landskap med andra 

kvaliteter ersätter det befintliga, menar man.  

 

Sundbybergs stad 

Järvakilen är en av Stockholms så kallade gröna kilar. Den går genom Sundbyberg 

och sträcker sig från Sigtuna in till Nationalstadsparken i centrala Stockholm. I 

Sundbybergs översiktsplan från 2010 framgår det att det mellan berörda 

kommuner pågår ett visst samarbete för att bevara och utveckla kilen ur natur- och 

rekreationssynpunkt. Vidare framhåller man att detta samarbete kan bli än 

viktigare i framtiden då trycket på marken i och kring Järvakilen är stort och nya 

exploateringar planeras. Man uttrycker också att det gröna sambandet mellan 

Sundbyberg och Stockholm bör förstärkas i samband med Kymlingelänkens 

ombyggnad
112

. Igelbäckens naturreservat, som är en del av Järvakilen inrättades 

2004 i både biologiskt och socialt syfte. Igelbäcken framställs som ett av de mest 

skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet och där finns den sällsynta fisken 

grönling. På Sundbybergs stads hemsida (senast uppdaterad 2011-03-04) 

framhåller man att Översiktsplanen är stadens viktigaste styrande dokument och 

den gällande planen är antagen i februari 2010. Dokumentet är välstrukturerat och 

innehåller även Länsstyrelsens granskningsyttrande. Parallellt med planarbetet 

görs en revidering av det befintliga park- och grönområdesprogrammet.  

 

Sundbyberg uttrycker att målet för planen är en samhällsplanering utifrån ett 

helhetsperspektiv med medborgaren i fokus. All planering ska ske utifrån social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet, menar man. I översiktsplanen beskrivs åtta 

områden som särskilt viktiga att ta hänsyn till i planeringen. De är:  

 Trygghet 

 Folkhälsa 

 Tillväxt och gott företagsklimat 

                                                                                                                                      

 
endast i samband med att öka kunskapen om fysisk aktivitet och hälsa hos vård- och skolpersonal. 

Man konstaterar att arbetet med stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet har gått långsamt.  

Rekommenderad åtgärd för målområde 5 ‖Miljöer och produkter‖ är bland annat att utverka råd 

och riktlinjer för hur de som tillämpar plan- och bygglagen bättre kan ta hänsyn till 

miljörelaterade hälsofrågor, exempelvis fysisk aktivitet och buller. 
112

 Kymlingelänken är en genomfartsled mellan Rinkeby och Kista. Länken är under ombyggnad.  
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 Trafik 

 Blandad bebyggelse 

 Kultur 

 Gröna ytor och idrott 

 Ökad integration 

 

Texten är i hög grad beskrivande både med avseende på historik, nuläge och 

framtida visioner. Insprängt i texten i några av kapitlen finns kortare stycken 

benämnda ‖Stadens avsikter‖. Detta bedömer jag kunna jämställas med 

kommunens ställningstagande.  

 

‖Möjlighet till rekreation och fysisk aktivitet” framhålls som viktigt i kapitel 10. 

Goda livsmiljöer.  

 

I kapitel 11. Den viktiga grönstrukturen finns dock inte rubriken ‖Stadens 

avsikter‖ utan diverse ambitioner, ställningstagande och ståndpunkter finns 

inblandat i löptexten. Här poängteras att människan generellt mår bra av att vistas i 

naturen och att naturkontakt leder till av vi drabbas av färre fysiska och psykiska 

sjukdomar, att stressen minskar och att koncentrationsförmågan ökar. Naturen 

bidrar även till att utveckla en förståelse för ekologi och fungerar som 

spridningskorridor genom exploaterade områden, menar man. Man framhåller att 

”nyexploateringar och verksamheter måste föregås av noggranna avvägningar 

mellan olika intressen och värden för att Sundbyberg, såväl som regionen, ska 

kunna erbjuda långsiktigt hållbara livsmiljöer.‖ Invånarna ska även i framtiden ha 

möjlighet till rekreation och friluftsliv i sin omedelbara närhet. Hänsyn till 

bostadsnära natur ska tas med redan i planarbetet och den bör räknas som en del av 

ny bebyggelse. Naturen ska kopplas till stråk och inte avskärmas av barriärer. 

Även träd i stadsmiljön och parker anses mycket viktiga.  

 

En tillhörande MKB är senast uppdaterad december 2009. I MKB:n har 

‖Naturmiljö och rekreation‖ en egen kapitelrubrik och bedömningsgrunderna är de 

nationella miljömålen ‖Ett rikt växt och djurliv‖ och ‖Levande skogar‖ och delar 

av ‖God bebyggd miljö‖, tre regionala miljömål för Stockholms län
113

 och 

grönstrukturpolicyn om de tio gröna kilarna som definierats av Stockholms 

Regionplane- och Trafikkontor. Det framhålls att planens intentioner bedöms 

medverka till förstärkta möjligheter för friluftsliv och rekreation. Detta kan 

                                                 

 
113

 - ‖Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog ska bevaras och förstärkas till 

år 2010‖. 

   - ‖Skogens betydelse för naturupplevelse och friluftsliv ska tas till vara‖. 

   - ‖Senast år 2010 grundas fysisk planering och samhällsbyggande i Stockholms län på program 

och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, 

vårdas och utvecklas för friluftsändamål. I miljömålet heter det ursprungligen att ‖för såväl natur- 

och kulturmiljö- som friluftsändamål‖.  
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Blekinge med undersökta kommuner och dess huvudorter.  

 

Riksväg 

E22 

Riksväg 

E22 

Karlskrona kommun 
Ronneby 

kommun Karlshamns 

kommun 

Sölvesborgs 

kommun 

Karlskrona 
Ronneby 

Karlshamn 

Sölvesborg 

BLEKINGE SKÄRGÅRD OCH KUSTZON 

åstadkommas genom att ”[...] skapa goda kopplingar mellan olika stadsdelar samt 

att bevara viktiga grön- och naturområden [...]”. Det uttrycks också att 

Sundbybergs stad kan minska de negativa konsekvenserna av en ökad 

befolkningsmängd genom att sätta upp riktlinjer med tydlig inriktning mot 

förtätning och utveckling av befintliga bebyggelseområden. Viss oexploaterad 

mark kan dock behöva tas i anspråk för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, 

verksamheter, infrastruktur m.m. Den förtätning och komplettering som kan 

utföras i befintliga stadsdelar medför att områden som kan vara värdefulla ur 

rekreations- eller naturmiljösynpunkt bibehålls och förhindras från att störas 

genom till exempel fragmentering, menar man. Genom att ta fram exempelvis en 

grönplan och att tidigt koppla särskilt viktiga frågor till planbestämmelser kan 

värdefulla områden för rekreation och naturmiljö säkerställas. Den samlade 

konsekvensbedömningen är samma text som utgör sammanfattning och man 

konstaterar avslutningsvis att ‖hur väl miljömålen slutligen uppfylls beror av hur 

planförslagets strategi genomförs i praktiken vid exempelvis planläggning och 

bygglovshantering‖.   

 

Blekinge skärgård och kustzon  

 

 

I området ingår Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner  

 

Sölvesborgs kommun 

I Sölvesborgs kommun har studerats en utställningshandling av den översiktliga 

planen daterad april 2010. Den tidigare gällande översiktsplanen var från 1991. En 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är daterad februari 2010. Det finns också 

en pågående process att ta fram en Grönstrukturplan Sölvesborg men processen 

har ännu inte nått så långt att det gått att analysera något dokument. 
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I Sölvesborgs utställningsversion av den översiktliga planen (2010) finns 

‖Kommunens ställningstaganden‖ som insprängda stycken, ibland flera stycken på 

samma sida. Ställningstagandena är ibland mycket kort formulerade, ibland längre 

och mer uttömmande. Kommunens ställningstagande till Grönstruktur och 

tätortsnära rekreationsområden hör till de mer uttömmande men kommunen 

konstaterar att det behövs kunskap om tillgången på närströvområden i olika 

bostadsområden. Samtidigt framhåller man att tillgången till rekreations- och 

strövområden i anslutning till kommunens tätorter är god. Med hänvisning till 

Statens folkhälsoinstituts ‖Grönområden för fler‖ från 2009 framhåller man att 

möjligheterna att vistas i en grön omgivning i bostadsområdena i städerna 

generellt har minskat under de senaste decennierna och att närgrönområden är 

viktiga för äldre och vissa funktionshindrade. Det är också viktigt att grönområden 

har en låg bullernivå och är säkra och upplevs trygga. 

 

Sölvesborgs utställningsversion (2010) har även ställningstaganden gällande 

‖aktivt bevarande‖. Till dessa områden räknas de som märks med F på kartan, 

Mark- och vattenområden där rekreation och rörligt friluftsliv prioriteras. Man 

framhåller att F-områdena är en stor tillgång för kommunens invånare och deras 

möjlighet till friluftsliv och av strategisk betydelse för turismen och friluftslivet. I 

stycket finns flera riktlinjer i punktform men som inte fått rubriken ‖kommunens 

ställningstagande‖. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen nämner bara med två punkter de områden inom 

kommunen som utgör riksintresse för friluftsliv. I en jämförelse mot de nationella 

miljökvalitetsmålen förväntas planen inte medföra några konsekvenser för 

friluftsliv och rekreation. 

 

Karlshamns kommun 

Karlshamns gällande översiktsplan är från 2007 och kommunen håller på att starta 

upp en ny planprocess. Tillhörande miljöbedömning är daterad 2007. Kommunen 

har en grönstrukturplan för de två tätorterna Karlshamn och Asarum som är 

framtagen av Parkenheten 2006 och en Vindbruksplan antagen juni 2010 som ett 

tillägg till Översiktsplan 2007. 

 

I översiktsplanen (2007) görs på flera ställen ställningstaganden som berör 

förutsättningar för friluftsliv. Intressekonflikter och förslag till avvägningar mellan 

intressen finns i kapitel 9 och 10 Regleringar. I kapitel 9 handlar det om 

riksintressen och i kapitel 10 om natur- och kulturmiljöer. I kapitel 10 redogörs 

för principen om kompensation och ersättningsytor vid ianspråktagande av mark 

för exploatering i områden med höga naturvärden. Kommunen framhåller att 

denna kompensationsprincip har stöd i miljöbalken och skall tillämpas vid 

detaljplanering och bygglovgivning.  
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Närhet till natur anges vara kärnan i kommunens attraktionskraft och det baseras 

på resultat av en Fritidsvaneundersökning från 2004. Grönstruktur och 

närrekreationsområden beskrivs som viktiga, liksom skärgårdens värden. 

Marknadsföringsvärde nämns. Många utvecklingsområden redovisas för bostäder, 

förskolor och verksamheter. Under rubriken Natur och kulturvärden redovisas om 

det planerade området berör eller ligger inom riksintresse eller annat område med 

skydd däribland ‖populära närrekreationsområden och strandskyddsområden‖. Det 

har gjorts en mycket noggrann och omfattande redogörelse för landskapets 

karaktärer och det uttrycks att ”Levande landsbygd kan uppnås genom samspel 

mellan naturvård, turism, friluftsliv och areella näringar”. Flera av synpunkterna 

har förvaltningsfokus där man exempelvis uttrycker att planeringen bör kunna; 

skapa stimulerande utemiljöer vid särskilda boenden, men också att planeringen 

ska tillskapa trygga och säkra grönområden nära bostäder och skolor och 

motverka fragmentering av grönstrukturen. I övrigt säger man att antalet 

tilläggsplatser för småbåtar skall öka. Samtliga strandskyddszoner i 

utvecklingsområdena föreslås bli upphävda. Begreppet naturturism förekommer 

en gång på s 83. Där uttrycker man att ‖Naturmiljöerna längs kusten och i 

skärgarden samt övriga vattendrag skapar förutsättningar för naturturism särskilt 

for fiske- båt- och kanotintresserade.‖  

 

I Grönstrukturplanen (2006) redovisas drygt 80 objekt med karaktär, värden och 

riktlinjer för skötsel. Det redogörs starkt för argument för friluftsliv och 

naturvistelse, exempelvis folkhälsa och stressreduktion och behovet av närhet till 

grönområden. Man poängterar dilemmat med strävandet att förtäta vilket ‖ofta 

görs på grönskans bekostnad‖, menar man. Rekreationsvärden struktureras enligt 

åtta naturkaraktärer
114

. Det görs en del ställningstaganden och riktlinjer för 

efterföljande planering, men tonvikten ligger på skötsel. Tysta områden nämns 

inte i denna plan. En inventering av tysta områden efterfrågas dock i ÖP som 

antogs året efter, 2007. Grönområden är mycket centrala för hur Karlshamnsborna 

uppfattar sin hemort och för hur de spenderar sin fritid. Den allra vanligaste 

fritidssysselsättningen är promenader för motion, säger man. Som en grund för 

detta påstående har man använt sig utav två enkäter riktade till medborgarna.  

 

Vindbruksplanen antogs 2010 som ett tillägg till ÖP 2007. Planen beskriver bland 

annat de företeelser som man anser ska hindra vindkraftsetablering eller i vart fall 

kräva särskild utredning och hänsyn. Det handlar om villor, vägar och särskilda 

värden. Till de särskilda värdena räknas natur- och kulturmiljöer, anläggning för 

elöverkänsliga, tätortsnära rekreationsområden och riksintresseområden för 

infrastruktur, energiproduktion, naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Även 

primära rekreationsområden för turism och friluftsliv enligt MB 4 kap, Natura 

                                                 

 
114

 Naturkaraktärerna är Stillhet (serene), Rymdkänsla (space), Naturlikhet (nature), Artrikedom 

(rich in species), Skydd (refuge), Kulturell (culture), Möjligheter (prospect) och Social (social) 

(Grahn & Stigsdotter, 2010). 
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2000-områden, Ramsarområden, Naturreservat, biotopskyddsområden, 

djurskyddsområden samt riksintressen för värdefulla ämnen eller material samt 

gamla förordnanden av landskapsbildsskydd räknas upp. Kring flera av dessa 

uppräknade områden förespråkar kommunen skyddszoner på 500-1000 m. 

 

 

Ronneby kommun 

Ronneby kommuns gällande översiktsplan är antagen november 2006. En 

beskrivning av planens konsekvensanalys ingår som kapitel 11, där rekreation och 

friluftsliv är en underrubrik.  Kommunen har ett Miljöprogram som bland annat 

formulerar mål för ‖en grön fritid‖. En Grönstrukturplan finns i samrådsversion 

daterad 2010-05-07, men på kommunens hemsida finns uppgift om att den 

kommer att revideras omfattande innan den ställs ut. 

 

Den översiktliga planen (2006) är i hög grad beskrivande av historik, visioner och 

förutsättningar. Kommunen uttrycker stor tilltro till nationella och regional 

miljömål och redogör noggrant för dess tillämpning i översiktsplanen. Kommunen 

uttrycker även sina övriga mål och åtgärdsstrategier i varje geografiskt område. I 

kapitel 4 redovisas Allmänna intressen inklusive riksintressen. I kommunen finns 

inga helt opåverkade eller tysta områden kartlagda. Det finns dock flera större 

områden som erbjuder ostörd rekreation, menar man. Under rubriken Avvägning 

och ställningstagande uttrycker kommunen ambitionen att skydda dessa områden 

mot exempelvis etablering av vindkraft och telemaster. I kommunen finns även 

flera riksintressen för natur- kultur och det rörliga friluftslivet. Kommunens 

inställning är att det idag finns starka skäl att prioritera de bevarandeintressen som 

berör kust- och skärgårdsområdena. Ronneby kommun har också riksintresse för 

luftfarten, Ronneby flygplats, vars avgränsning man accepterar. Kommunen 

påpekar dock att det finns sekretessbelagda uppgifter angående militär 

flygverksamhet som inte kan offentliggöras i planen. Kommunen konstaterar att 

bullermattan från flyget innebär att stora delar av kommunen är störda. Bullret från 

flygtrafiken är ett problem men kommunen hävdar att en viss komplettering av 

bebyggelsen i tätorterna ska vara möjlig då särskilda krav på bullerskyddsåtgärder 

behandlas i byggloven.  

 

I planens konsekvensanalys beskrivs hur föreslagna bebyggelseområden kan 

komma att påverka större befintliga rekreations- och friluftsområden. Kommunen 

upplever att de saknar en strategi för den gröna planeringen, varvid en grönplan 

ska upprättas. Grönstrukturplanen i samrådsversion daterad 2010-05-17 ska enligt 

uppgift revideras omfattande innan utställning varför någon egentlig analys av 

detta dokument inte har gjorts. 
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Karlskrona kommun 

Karlskrona kommuns översiktsplan är antagen i augusti 2010, och går under 

benämningen Översiktsplan 2030. En MKB ingår i plandokumentet. På 

kommunens hemsida kan man läsa att ‖Översiktsplan 2030 fokuserar på 

förtätning och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service 

utnyttjas optimalt. Detta sker naturligtvis med respekt för bevarande av 

tätortsnära rekreationsområden och natur.‖ I plandokumentet blir fokus på 

förtätning och komplettering av befintliga orter mycket tydlig, men man 

framhåller att nya områden på sikt kan behöva tas i anspråk. Kommunen 

poängterar att Karlskronas största friluftsområde består av vattnet inom hela 

skärgården och vid insjöarna och att det i skogsbygden bedrivs ett utspritt 

friluftsliv. Tätortsnära rekreation har stor betydelse i människors vardag och är av 

stor vikt ur ett folkhälsoperspektiv. Grönstrukturen beskrivs som en ekologisk 

ryggrad för varje ort och kommunen ska arbeta för att bibehålla samband och 

stärka länkar som saknas. De tre naturområdena Bastasjö, Mörtsjöåsen och 

Dackestugan förslås bli sammankopplade med leder för att skapa ett stort 

sammanhängande friluftsområde.  Vid nyplanering ska de gröna inslagen i 

stadsmiljön prioriteras som en del i stadens kvarters- och gatustruktur. I nya större 

bostadsområden ska det finnas gröna ytor för spontanidrott och rekreation, säger 

man. I miljöbedömningen ligger fokus på konsekvenserna för hälsa och säkerhet, 

riksintressen, naturvård, klimat och transporter. Kommunen framhåller att det vid 

strandnära bebyggelse är viktigt ‖att vid en mer detaljerad planering lägga stor 

vikt på allmänhetens tillgänglighet till strandnära områden.” I jämförelse med 

miljökvalitetsmålet ‖God bebyggd miljö‖ menar man att förtätning och 

funktionsblandning bidrar till en förädling av befintlig bebyggelse och offentliga 

miljöer, men att detta också aktualiserar bullerfrågan. Som ett folkhälsomål räknas 

ökad fysisk aktivitet vilket ska uppnås genom att människor kan gå eller cykla mer 

och genom att säkra framtida närrekreationsområden. Kommunen konstaterar att 

naturmiljön och tystnaden framöver kommer att vara faktorer som lockar turister, 

men att även upplevelser och evenemang kring hälsa och idrott är sådana faktorer. 

Karlskrona kommun vill värna om tillgängligheten till stränder utmed sjöar och 

kust och även vid inlandsvatten ska stor restriktivitet gälla för ianspråktagandet av 

stränder, menar man. 

  

Det finns en Grönstrukturplan från 2008, som även uppmärksammar den blå 

strukturen. I planen finns beskrivning av dagens situation, värdering av dagens 

grönstruktur (bland annat med hjälp av brukarvärderingar) och åtgärdsförslag. I 

planen beskrivs bland annat de intressekonflikter som kan uppkomma mellan olika 

typer av användning av grönytor, men här görs inget förslag till avvägning.  
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Klippans kommun 

Åstorps 

kommun 

Bjuvs 

kommun 

Svalövs kommun 

 

Svalöv 

Bjuv 

Nationalpark 

SÖDERÅSEN 

Söderåsen med undersökta kommuner och dess huvudorter 

Söderåsen, Skåne 

 

I området ingår Åstorps, Klippans, Svalövs och Bjuvs kommuner. Dessa 

kommuner har tillsammans tagit fram en fördjupning av en översiktsplan 

‖Fördjupad översiktsplan för Söderåsen‖ senast omtryckt 2004-02-20. Hela åsen 

är av riksintresse för naturvården och för det rörliga friluftslivet. 

Områdesavgränsningen är gjord av Naturvårdsverket och beskrivs i Klippans 

kommuns översiktsplan som väl tilltagen eftersom flera byar och annan 

bebyggelse nedanför åsen hamnat inom riksintresseområdet. Söderåsens 

nationalpark i Skäralid invigdes 2001. En del av vandringsleden ‖Skåneleden, från 

ås till ås‖ passerar över Söderåsen. 

 



155 

 

Den fördjupade översiktsplanen för Söderåsen (2004) har ställningstaganden, 

åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivning av dessa. Fokus ligger i stora drag på 

hur kommunerna ska organisera sitt samarbete och vad som kan göras för att 

underlätta samverkan mellan olika aktörer och intressenter på Söderåsen. De 

värden som man identifierat, och som redovisas i planen, ska bibehållas. Turism 

och friluftsliv ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling med hjälp av 

kommunala satsningar på bland annat miljövänliga kommunikationer. Stora delar 

av dokumentet beskriver Söderåsens unika geologi och naturförhållanden. 

Kommunerna konstaterar att Söderåsens natur är av nationellt värde och att de 

arealer som för närvarande är säkerställda inte är tillräckliga i förhållande till de 

nationella miljömålen och andra policydokument som berör naturvården. 

Kommunerna ska därmed verka för att avsätta fler naturreservat eller annat skydd 

enligt miljöbalken. Vidare säger man att ”en tänkbar långsiktig 

planeringsinriktning är att utveckla den sydöstra delen av åsen som ett ”tyst” 

område där nationalparken och angränsande områden i allmän ägo utgör en 

kärna i en långsiktig inriktning mot att erbjuda natur, bristvaran i en tätbefolkad 

region. ‖. Det uttrycks också att i de fall där någon kommun fattar beslut eller 

upprättar ny plan som i sina ställningstaganden avviker från den fördjupade 

översiktsplanen ska denna kommun samråda med de övriga kommunerna. I de 

aktuella kommunerna förs en diskussion om att aktualisera fördjupningen för 

Söderåsen
115

. 

 

Åstorps kommun 

Åstorps gällande översiktsplan är antagen 2002. En planprocess är startad och en 

ny översiktsplan förväntas bli färdig mot slutet av 2012. Översiktsplanen från 

2002 har till följd av sin ålder inte analyserats och det dokument som studerats 

mer ingående är en grönstrukturplan för tätorterna Åstorp, Nyvång, Hyllinge och 

Kvidinge. Detta dokument är också under framtagande. Samrådsversionen från 

november 2010 ligger ute på kommunens hemsida i mars 2011 och en kortversion 

håller även på att tas fram. Båda grönstrukturdokumenten förväntas bli antagna 

innan sommaren 2011. Valet att inte studera den gamla översiktsplanen från 2002 

baseras på att kommunen tydligt uttrycker att grönstrukturplanen ska utgöra 

underlag för arbetet med den nya kommuntäckande översiktsplan. I 

samrådsversionen av grönstrukturplanen beskrivs grönstrukturens viktiga 

funktioner för; folkhälsa (vila, rekreation, lek och socialt umgänge), stadens 

identitet (kulturhistoria, stadsbild, attraktivitet mm) och stadens hälsa och klimat 

(luftrening, dammbindning, temperaturutjämning, lä, biologisk mångfald, 

kretsloppsteknik mm). Det konstateras att det till följd av stor andel högkvalitativ 

jordbruksmark och andra platsspecifika förutsättningar kommer att vara intressant 

att studera förtätning för flera av samhällena. Grönstrukturen är ofta det som tas i 

anspråk vid en förtätning och grönstruktur av god kvalitet är ännu viktigare för en 
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 Rönning, Lena Stadsarkitekt i Åstorps kommun, telefonsamtal 2011-03-28. 
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stad som växer och förtätas, menar man. Grönstrukturplanens syfte är att ge den 

helhetsbild som behövs för att kunna överblicka och säkerställa befintliga värden 

men också se vilka ytor som skulle behöva utvecklas eller finna ytor som är 

möjliga att bebygga. Målet är att med grönstrukturplanen som stöd för kommande 

översiktsplan och detaljplaner kunna uppnå en god och långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling. Avsikten är att planen ska kunna läsas från början till slut, 

eller användas som uppslagsbok. Min bedömning är att detta möjliggörs genom en 

tydlig struktur och relevant rubriksättning och texten är kortfattad men distinkt i 

sin beskrivning av budskapet.  

 

I grönstrukturplanen beskrivs den befintliga grönstrukturen utifrån de tre 

aspekterna: tillgång, nåbarhet och kvalitet i en inventering av de fyra tätorterna. 

Grönstrukturplanen har en hög grad av inventering av rekreativa, sociala, 

kulturella och ekologiska värden. Dokumentet har en god balans mellan 

ekologiska och sociala aspekter på grönstrukturen. En särskild tonvikt läggs på 

grönstrukturens betydelse som mötesplatser, en betydelse som dessutom tros 

komma att öka. Barn och ungdomars syn på och användning av grönstrukturen har 

en egen rubrik och det poängteras att denna grupp särskilt måste prioriteras i 

grönstrukturplaneringen. Det har gjorts intervjuer med skolbarn där det 

framkommer att de helst leker och rör sig nära hemmet, att man främst är ute i 

närområdet på egen hand tillsammans med kamrater och att vistelse i parker och 

natur som familjeaktivitet inte är särskilt vanligt. Man konstaterar att stereotypa 

lekplatser och gräsytor på många platser behöver utvecklas för att bättre passa till 

en högre grad av lekvärden och inspiration till spontanidrott. Även de äldres och 

besöksnäringens behov av grönska uppmärksammas. 

 

I grönstrukturplanen görs även en jämförelse mellan tätorternas tillgång på allmänt 

tillgänglig rekreativ grönstruktur. Orten Hyllinge har högst tillgång med ca 150 

kvm per person medan Kvidinge har minst med ca 85 kvm per person
116

. Mängden 

parkmark varierar mellan ca 90 kvm per person (Hyllinge) och ca 30 kvm per 

person (Kvidinge). Till parkmark räknas här kommunägd mark som i sin tur delas 

in i de fyra underkategorierna gröning, park, grönstråk och torg. Med stöd av 

uppgifter från Regions Skånes ‖Markanvändning i Skåne ‖ från 2009 skriver man 

att i Åstorp, i likhet med många andra skånska kommuner i jordbrukslandskapet, 

är mängden allemansrättsligt tillgänglig mark endast 10-20 % av den totala 

markarealen att jämföra med ca 90 % i riksgenomsnitt.  För att grönstrukturen ska 

upplevas som nåbar bör den finnas inom 300 meter från bostaden (hänvisning till 

Grahn & Stigsdotter, 2003) för park och 1000 meter till natur (hänvisning till 

Fredman, 2005). I inventeringen av värden använder man sig bland annat av 
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 Dessa uppgifter kan sättas i relation till de siffror för två danska tätorter som tidigare nämndes i 

kapitel 2; Vesterbro (del av centrala Köpenhamn) med ca 2 kvm friareal per invånare respektive 

Lyngby (förort till Köpenhamn) med ca 26 kvm per invånare (Nordiska Ministerrådet, 1987). 
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sociotophandboken för Stockholms stad och miljöpsykologiforskning vid SLU 

(här med referens till åtta naturkaraktärer, se fotnot 114). Grönstrukturplanens 

samrådsversion framhåller bland annat följande kommunala ställningstaganden 

och riktlinjer för Åstorps tätort; utveckla närnaturområdena, öka grönytornas 

värdeinnehåll och förbättra gröna kopplingar mellan samhället och Söderåsen,  

 

Klippans kommun  

Klippans gällande översiktsplan är antagen i maj 2002. En ny planprocess är 

startad och på hemsidan (senast uppdaterad 2011-03-04) kan man läsa att ett första 

allmänt möte ska hållas den 13 april 2011 i Stidsvig. En karta visar kommunen i 

låg detaljeringsgrad med ovaler i olika färger utritade. Ovalerna symboliserar 

”lämpligt för bostäder?‖, ‖lämpligt för verksamheter?‖, ‖lämpligt för vindkraft?‖ 

respektive ‖Natur, Rekreation?”.  Natur/rekreationsovalerna är förhållandevis 

stora men från kartan går det inte att utläsa hur stora de är, dess innehåll eller hur 

de förhåller sig till Söderåsen. Det utlovas att man via hemsidan ska kunna följa 

arbetet med planen. Även om översiktsplanen från 2002 bedömts vara inaktuell 

genom att en ny planprocess startats har jag valt att analysera den. Till stor del 

beror detta val på att det inte finns något annat dokument med motsvarande 

relevans att studera, vilket var fallet med exempelvis Åstorps kommun som också 

har en inaktuell plan.  

 

Översiktsplanen från 2002 uttrycker kommunens mål för 16 olika teman varav 

Friluftsliv, satsning på friluftsliv och turism är ett. Där poängteras att kommunen 

är rik på vackra och stora strövområden och terrängen lämpar sig väl för hästsport. 

Dessa områden ska tas tillvara. Särskilt gäller detta för natur- och grönområden 

med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet så att behovet av lek, 

rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses utan behov 

av bil och vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Flera större 

opåverkade områden finns markerade i kartbilagan. Söderåsen är ett av dessa. 

Under rubriken ‖Friluftsliv och turism‖ beskrivs miljöbalkens lagtext om 

friluftsliv och områden för friluftsliv nära tätorter och dess betydelse för 

människors känsla av frihet, välbefinnande och hälsa. En kartbilaga beskriver 

riksintresse, intresse för närströvområden och övriga friluftsområden. Även 

befintliga kanotleder, vandrings- och cykelleder, skjutbanor och en motorbana 

visas. Områdesavgränsningen för riksintresset är gjord av Naturvårdsverket och 

beskrivs i Klippans kommuns översiktsplan som väl tilltagen eftersom flera byar 

och annan bebyggelse nedanför åsen hamnat inom riksintresseområdet. 

Kommunen har dock som riktlinje att inga exploateringsföretag som strider mot 

friluftslivet bör tillåtas. Detta innebär att endast kompletteringsbebyggelse och 

bebyggelse för friluftslivet bör tillåtas. Tillgängligheten till området med bil 

bedöms som god men det framställs som önskvärt att möjligheten att åka 

kollektivt bör förbättras. Behov av ridstigar föreligger. Naturen anses vara den 

främsta turistattraktionen. Konflikter mellan olika intressen redovisas i ett eget 
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kapitel. Bland annat nämns här flygverksamheten vid Ljungbyhed och dess 

påverkan på bebyggelse med buller och avgaser. Påverkan på friluftslivet nämns 

dock inte. Det myckna kanotandet i Rönne å anses ge upphov till slitage på 

stränder och i näraliggande områden samt att ett dåligt uppträdande hos ett litet 

antal individer gör att boende längs vattendraget kan känna sig störda. Som förslag 

på lösning framhålls bättre information om skyddsvärdena kring ån och att antalet 

övernattnings- och rastplatser bör utökas. Eventuellt kan landstigningsförbud 

emellan dessa bli aktuellt att föra in i den kommunala ordningsstadgan om slitaget 

förvärras ytterligare. Konflikten mellan slitage och störning från ridning och 

markägare samt mellan hästhållning och boende bedöms kunna hanteras genom 

vedertagna godkända ridstråk som pekas ut genom avtal med markägare och att ett 

skyddsavstånd på minst 200 meter bör hållas till hästanläggning vid nyplanering. I 

en konsekvensanalys konstateras fyra olika strategier för friluftsliv i 

exploateringsområden; det planeras inga ytterligare rekreationsområden, 

exploateringen påverkar inte något rekreationsområde, närströvområden kan 

skapas eller att tillgänglighet till naturen kan förbättras. 

 

Under de senaste 10 åren har kommunen haft en befolkningsminskning men om 

ett antagande görs att befolkningstrenden vänder behövs ett bostadstillskott om ca 

600 under de närmaste decennierna. Denna efterfrågan är starkt inriktad på 

centrala lägen och en stor del av nyproduktionen torde även i fortsättningen ske 

genom förtätning av befintliga orter, menar man. 

 

Klippans kommun har i ett dokument ‖Strövstigar och – slingor‖ konstaterat att 

strövstigar och – slingor används mer och mer av allmänheten men att de har 

skiftande kvalitet. Ambitionen är att förbättra framkomligheten, ha tydligare 

markeringar, förbättra skyltningen, ta fram 

kart- och informationsmateriel m.m. Syftet med förbättringarna är att: 

o Göra strövstigar väl kända för både boende och besökare. 

o Göra naturbesöken mer tilltalande för att förbättra folkhälsan. 

o Locka till alternativa motionsformer, till exempel promenader utan 

prestationskrav i någon form       

o På sikt ska slingorna även användas som en väg till kunskapsökning om 

flora och fauna. 

 

Det finns också i remissversion ett omfattande Naturvårdsprogram som beskriver 

målsättningarna för Klippans naturvårdsarbete under perioden 2008 till och med 

2015. Programmet syftar till att bevara kommunens storslagna och variationsrika 

natur med utgångspunkt i de nationella miljömålen och intentionerna i Agenda 21. 

Dokumentet ska kunna ligga till grund för den fysiska planering, och 

ställningstaganden i miljö- och naturvårdsfrågor.  
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Svalövs kommun 

Svalövs kommuns översiktsplan är antagen i maj 2007. Riksintressena har 

hanterats som en kompletterande bilaga. Texten har koncentrerats till att gälla 

förslag till ställningstaganden samt de konsekvenser som planens genomförande 

förväntas få. Det faktaunderlag som legat till grund för planen finns sammanställt i 

ett antal temahäften vilka uppges finnas tillgängliga på kommunen. Temahäftena 

ska redovisa förutsättningar för ett flertal sektorer samt en bedömning av en 

utveckling med olika scenarier som utgångspunkt. Temahäftena finns inte på 

kommunens hemsida (mars 2011). Den kartbilaga som finns på kommunens 

hemsida är tyvärr mycket svårläst till följd av dess låga upplösning. 

 

I översiktsplanen från 2007 har kommunen formulerat flera strategiska 

målområden varav Miljö och natur är ett. Den generösa miljön och naturen vill 

kommunen vårda för kommande generationer och därför satsar de på att 

säkerställa naturen och tillgängligheten till denna.   Arbetet med översiktsplanen 

genomsyras i hög grad av de nationella miljökvalitetsmålen. Översiktsplanen 

anger nya områden för bebyggelse och medger även en förtätning av samhällen, 

där levande centrum ses som viktiga som mötesplatser och för ortsidentifikation. 

Cykel- och gångstigar ska vara utformade så att de känns trygga även kvälls- och 

nattetid. Kommunen har för avsikt att ta fram ett grönstrukturprogram.  

 

Kommunen har också kvalitetsgaranti på sin parkskötsel gentemot sina 

medborgare. Det innebär att;  

o Tömning av hundlatrintunnor och papperskorgar sker en gång var fjortonde 

dag eller tätare vid behov/anmälan. 

o Kommunala lekplatser säkerhetsbesiktigas en gång per år. 

o Anmälda skador på lekredskap som innebär faror för barn åtgärdas 

omedelbart. 

o Maskinklippta gräsytor klipps minst en gång var åttonde arbetsdag. 

Människor kan lämna eventuella klagomål på kommunens hemsida eller genom att 

portofritt skicka in en förtryckt blankett som kan skrivas ut från hemsidan. 

 

Bjuvs kommun 

Den gällande översiktsplanen för Bjuvs kommun är antagen i maj 2009 och har en 

miljökonsekvensbeskrivning som ett eget kapitel. Det finns ett miljö- och 

naturvårdsprogram antaget 1998 med tonvikt på naturmiljön och åtgärder för att 

skydda denna. Bjuvs kommuns översiktsplan är ett exempel där friluftsliv och 

rekreationsvärden nämns i stort sett inom varje kapitel och under flera delrubriker. 

Friluftsliv har dock ingen egen rubrik i innehållsförteckningen.  

 

I Bjuvs kommuns översiktsplan ses kommunens målsättning i färgade rutor för 

varje delavsnitt. Kommunen hänvisar också ofta till den gemensamma 

fördjupningen för Söderåsen (2004) som man framhåller ska fortsätta att gälla. 
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Kommunen har målsättningen att fortsätta utveckla Söderåsen till ett regionalt 

centrum för natur, turism och rekreation. Den viktigaste utgångspunkten för 

planeringen har varit att bibehålla och tillskapa det goda boendet. Möjligheten till 

rekreationsnatur ingår som en viktig del i detta goda boende. Kommunen uttrycker 

att goda arbetsplatser, bra skolor, vackra utsikter, natur att ströva i, platser att 

mötas på och en trevlig närmiljö med vackra hus bara är några av aspekterna. I 

planen ryms också ambitionen att ytterligare förbättra tillgängligheten till naturen 

och knyta samman strövstigar.  

 

Beträffande vindkraft uttrycker kommunen en ambition att inte tillåta etablering av 

större vindkraftverk inom kommunen. Vad större innebär framgår dock inte. 

Kommunen redovisar riksintressen för naturvård, bland annat Söderåsen. 

Riksintressets geografiska utbredning på jordbruksmark ifrågasätts dock av 

kommunen och det konstateras att Länsstyrelsen stöder kommunens åsikt. 

Järnvägen utgör en kraftig barriär i landskapet och är därmed en naturlig gräns för 

riksintresset, menar man. Granplantering bör inte tillåtas på Söderåsen eftersom 

det inte kan anses vara ett naturligt trädslag i området och att det motverkar 

friluftslivets intressen. Söderåsen är också riksintresse för friluftsliv. Inte heller här 

accepterar kommunen hela områdets utbredning över jordbruksmark, utan vill 

sätta gräns vid skogens kant och Vegeån. Man anser att jordbruksmarken inte är 

lämpad som riksintresse för friluftsliv då den är allemansrättsligt tillgänglig endast 

begränsad del av året. I detta avseende är kommunen och Länsstyrelsen inte 

överens varvid länsstyrelsens åsikt ska gälla, framhåller man.  

 

Angående den planerade utvecklingen för centralorten Bjuv vill kommunen få mer 

stadsbild med värnad miljö och småskalighet. Förutom ombyggnader och 

förtätningar inne i tätorten har även nya områden på jordbruksmark för både 

bostäder och verksamheter diskuterats. Dessa områden ligger dock i direkt 

anslutning till redan detaljplanelagda områden och man vill motverka det 

splittrade intryck som orten har idag. Ett rekreations- och grönstråk utmed 

Boserupsbäcken framhålls som viktigt ur miljö- och trivselsynpunkt. Denna punkt 

står dock inte inom rutan med kommunens målsättning. Som kommunens 

målsättning uttrycks att ‖Bjuvs centrum utvecklas till en inbjudande väl 

fungerande samlingsplats för såväl kommersiell som offentlig service‖. Behovet av 

grönstruktur motiveras med att det kan göra Bjuv mer attraktivt. Detta kan göras 

med grönstråk längs Vegeån och Boserupsbäcken, som båda rinner genom Bjuv, 

med flora och fauna av ej alldagligt slag, rofyllda platser och andra platser för lek 

och idrott av olika slag. Som kommunens målsättning nämns här att behovet av 

grönområden skall beaktas vid detaljplanering och att tippen i Gunnarstorp 

utvecklas till en park när den läggs ner.  

 

Kommunen konstaterar att flera utredningsområden har oklar markanvändning 

vilket bör utredas innan de kan ta ställning till vilken typ av exploatering som ska 
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föreslås. Vidare uttrycker kommunen att den centrala landsbygden är framtidens 

utvecklingsområde. Detta motiveras med kommunens ständiga arbete för god 

infrastruktur i form av transporter, omsorger och skolor. Det prisvärda boendet och 

lätt tillgänglighet till service och kulturutbud i Öresundsregionen ses som andra 

styrkor för den centrala landsbygden. Kommunens målsättning är att bibehålla 

andelen boende på landsbygden på minst samma nivå som idag. Man uttrycker 

dock att förtätning av befintliga byar eller bostadsgrupper är bättre än att bygga 

nytt utanför tätorten men att kommunen ändå ska ha en positiv inställning till 

avstyckning av upp till två fastigheter för enbostadsändamål per jordbruksfastighet 

och att understödja nyexploatering av hästgårdar då detta kan innebära både 

arbetstillfällen och fritidsaktiviteter.  

 

Strandskyddets sociala syfte beskrivs dels under rubriken Vattenresurs och dels 

under rubriken Natur och kulturmiljöer. Kommunens målsättning är här att 

utvidga strandskyddet till fler bäckar och att verka för skyddszoner utmed 

vattendragen (från jordbrukets näringsläckage och barriäreffekt).  ‖Naturen som 

friluftsresurs‖ ingår som en delrubrik i kapitlet Natur- och kulturmiljöer. Där 

uttrycks att tillgången till allemansrättslig mark i Bjuvs kommun får betraktas som 

relativt god, dock koncentrerat till Söderåsen. Cirka 16 % av Söderåsen är 

dessutom granplantering som inte kan anses vara tillgänglig. Tillgången till 

närnatur i tätorterna kan dock inte anses vara tillfredställande i alla delar, 

exempelvis delar av Bjuvs tätort. Kommunens målsättning blir här att öka 

tillgängligheten till rekreationsområden och att ta fram enkelt informationsmaterial 

om värdefull natur i kommunen.  

 

Naturen runt bostaden har en egen delrubrik under kapitlet Bostadsförsörjning. 

Här beskrivs de goda naturliga förutsättningar som boende i Bjuvs kommun kan 

sägas ha men att dessa kan förbättras ytterligare genom att promenadvägar knyts 

samman. Naturvårdsverkets riktlinjer för bullernivåer i friluftsområden på max 40 

dB (A) ska efterlevas vid till exempel detaljplaneframställning. 

Konsekvensbeskrivningen fokuserar på planens påverkan på social-, ekonomisk-, 

kulturmiljö- och miljösynpunkt. Den senare är även miljökonsekvensbeskrivning, 

MKB där fritid/rekreation/grönytor är bedömningsaspekter under rubriken sociala 

konsekvenser för varje föreslaget utbyggnadsområde. I MKB:n konstateras även 

att påverkan på riksintressena rörligt friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård blir 

ytterst marginella. 

 

Sammanfattande kommentarer  

I samtliga av de undersökta översiktliga planerna uttrycker kommunerna något om 

hur friluftsliv ska beaktas i efterföljande planering och lovgivning. Kommunens 

intentioner för friluftsliv kan dock återfinnas under olika begrepp som riktlinjer, 

ställningstaganden, målsättningar, ambitioner, ståndpunkter eller viljeinriktning. 

Intentionerna återfinns dessutom inte alltid inom därför avsedda särskilda rutor 
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eller rubriker utan istället vara invävt i löptexten på ett mer anonymt sätt. Det är 

inte heller ovanligt att friluftsliv och rekreationsvärden nämns på ett stort antal 

olika ställen i plandokumenten. Även inom dokumenten kan skönjas skillnad i 

friluftslivets ställning som intresse. I den (vanligtvis inledande) delen av det 

översiktliga plandokumentet som beskriver generella/tematiska riktlinjer 

framställs friluftslivet som mycket viktigt. Kommunerna använder gärna ord som 

antyder att friluftsliv ‖måste‖ eller ‖bör‖ beaktas och skyddas på ett generellt plan. 

I den del som beskriver riktlinjer för särskilda geografiska områden är det dock 

inte ovanligt att det föreslås upphävt strandskydd och exploaterad närnatur, 

jordbruks- eller skogsmark. Det framgår tydligt att friluftsliv och rekreationsnatur i 

princip är viktigt, men att det i en faktisk avvägningssituation kanske inte måste 

ske just där man vill exploatera. En relevant fråga är om natur och 

rekreationsvärden upplevs som viktigare ju oftare det upprepas i plantexten, eller 

om effekten för läsaren blir det motsatta till följd av fragmentering av budskapet? 

Ett dokument där friluftsliv och rekreationsvärden tas upp på ett varierat sätt på 

många ställen ger visserligen en högre sannolikhet att läsaren får ögonen på 

budskapet, men kräver samtidigt läsning från pärm till pärm för att få grepp om det 

fulla budskapet om friluftsliv, vilket kan ses som en nackdel för intresset. En sådan 

fragmentering kan bana vägen för tolkningen att det finns många områden där 

friluftslivet beskrivs som viktigt, och den kan också leda till föreställningen att det 

finns många områden tillgängliga för rekreation, och att exploatering därmed kan 

ske utan någon märkbar negativ konsekvens i en större helhet.  

 

I de översiktliga plandokument, fördjupningar av översiktliga planer, grönplaner, 

MKB-dokument etc. som studerats kan också skönjas en tendens till att friluftsliv 

och rekreationsmöjligheter i natur uppmärksammas mer i de nyare dokumenten än 

i de äldre. Ofta handlar det i de nyare planerna om friluftslivets och rekreationens 

betydelse för folkhälsa med avseende på fysisk aktivitet och stressreduktion. 

Grönkilars stora betydelse för stadsregioner beskrivs utifrån både sociala och 

ekologiska/biologiska faktorer. En av de undersökta kommunerna framhåller 

mycket tydligt både närnaturens och de skyddade naturområdenas betydelse för 

det goda boendet, vilket alltså kan ses som en omsorg om befintliga medborgare 

men också som en förhoppning om att locka fler nya medborgare och 

skattebetalare till kommunen. Det är dock inte entydigt att dessa formuleringar i 

sig kan tydas som om friluftsliv och rekreation är viktigare nu än tidigare. Även 

strävanden efter förtätning av bebyggelse, verksamheter och infrastruktur 

framhålls ofta som kommunala mål och riktlinjer. En intressant fråga är vad det 

egentligen betyder att en ÖP innehåller ställningstaganden då de inte är juridiskt 

bindande. Översiktsplanerna innehåller också ofta ställningstaganden och riktlinjer 

gällande en mängd olika teman/intressen och flera av dessa kan stå i konflikt med 

varandra. Det är inte alltid som avvägning mellan dessa konkurrerande intressen 

sker i den översiktliga planeringen utan detta förväntas då ske senare i 

efterföljande planprocess eller lovgivning. Friluftslivets verkliga ställning blir inte 
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fastställd förrän om och när en avvägning mot andra intressen görs i ett av 

kommunens juridiskt styrande dokument, exempelvis detaljplan och/eller bygglov 

och dispensgivning från strandskydd. 

 

Flera av de kommunala dokumenten beskriver problematiken med att vissa 

naturområden blir kraftigt utnyttjade av besökare vilket leder till slitage och 

störningar. Ibland förekommer även störningar för friluftslivet i form av 

flygverksamhet och även från andra friluftsaktiviteter vilket beskrivs i 

dokumenten. I vissa fall, exempelvis gällande hästanläggningar och ridstråk, 

förutsätts planeringen kunna fungera som verktyg i kombination med särskilda 

överenskommelser med markägare medan det i andra fall, exempelvis där ett fåtal 

kanotister står för ett dåligt uppträdande, konstaterar kommunen att det kan 

behövas åtgärder i den lokala ordningsstadgan. Båda dessa exempel rör dock 

aktiviteter som, i måttlig mängd, faller inom ramen för allemansrätten, vilket gör 

dem svårreglerade. I de undersökta dokumenten finns flera exempel där 

kommuner och länsstyrelser uttrycker olika syn på utbredningen av de utpekade 

riksintresseområdena för friluftsliv, men att kommunerna i princip säger sig ha 

ambitionen att skydda friluftslivets intressen. Som diskuterats tidigare i kapitel 5 

hör det till vanligheten att riksintressen är grovt utritade och generellt uttryckta 

och det finns utrymme för olika tolkningar beträffande riksintressenas innehåll, 

tillämpning, när de i praktiken blir fastställda och vilken roll kommunen har i detta 

fastställande. Skilda synsätt i dessa frågor kan leda till en dragkamp mellan 

kommun och länsstyrelse om tolkningsrätten. Denna dragkamp ställs dock inte på 

sin spets i den översiktliga planeringen utan först när något juridiskt bindande 

planbeslut som berör frågan ska tas.  

 

De MBK-dokument som undersökts uppmärksammar konsekvenser för friluftsliv 

och rekreation. Utgångspunkterna för några av konsekvensanalyserna har varit 

nationella och regionala miljökvalitetsmål samt nationella folkhälsomål där 

tillgång på och tillgänglighet till rekreationsnatur tas upp.   

 

Det kan också konstateras att det är friluftsliv och naturvistelse som allmänintresse 

som oftast behandlas i de översiktliga planerna. Några av planerna nämner 

visserligen naturens betydelse för besöksnäringen men begreppet naturturism har 

jag inte påträffat i någon av de undersökta översiktliga planerna.  

 

Förtätning av bebyggelse omnämns som planeringsstrategi i majoriteten av de 

undersökta dokumenten. Huruvida konsekvenserna av förtätning kan förväntas bli 

positiva eller negativa för friluftslivet beror på i vilken skala förtätningen antas ske 

och vad som finns på platsen innan. I några av dokumenten uppges att föreslagna 

bebyggelseområden kommer att ta rekreationsområden och/eller jordbruksmark i 

anspråk, medan det i andra kommuner mest handlar om att exploatera brunmark 

för ny bebyggelse. 
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7. ALLMÄNHETENS ATTITYDER TILL FRILUFTSLIV OCH 

UPPFATTNINGAR OM PLANERING FÖR FRILUFTSLIV 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultat från enkätundersökningen 

Friluftsliv 07 som togs fram gemensamt inom forskningsprogrammet Friluftsliv i 

Förändring och från den tillhörande översamplingen i Blekinge skärgård och 

kustzon som gjordes med ytterligare 800 enkätutskick. Kapitlet syftar till att 

besvara avhandlingens tredje och fjärde forskningsfråga; Vilka förväntningar har 

allmänheten på möjligheterna att utöva friluftsliv och Vilken syn har de på 

kommunalt och statligt ansvar i friluftslivets planeringsfrågor? Vidare förs ett 

resonemang om hur allmänhetens förväntningar på friluftsliv och syn på 

kommunalt och statligt ansvar överensstämmer med den fysiska planering för 

friluftsliv som sker i kommunerna, utifrån den analys och diskussion som skedde i 

kapitel 6. 

 

För ett antal utvalda frågor görs även en jämförande analys mellan det nationella 

datamaterialet från Friluftsliv 07, översamplingen från Blekinge skärgård och 

kustzon samt respondenter bosatta i Friluftskommunerna (som beskrivits tidigare i 

kapitel 4 och 7). I den löpande texten används begreppen Friluftsliv 07, 

Blekingerespondenterna samt Friluftslivsrespondenterna. En mer detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet finns i kapitel 4. Friluftsliv 07 finns i sin helhet 

redovisad i fyra rapporter (Fredman et al, 2008a-d) och resultat från 

översamplingen redovisas mer detaljerat i bilaga 1 i denna avhandling. 

 

7.1 Friluftsliv 07- en nationell enkätundersökning till allmänheten   

Redovisning och diskussion av resultat 

Med utgångspunkt i avhandlingens tredje frågeställning beskrivs och diskuteras 

allmänhetens förväntningar på möjligheterna att utöva friluftsliv. Detta har gjorts 

utifrån frågor om vad människor gör, vad de vill göra, var de är, var de vill vara, 

hinder de upplever för utövandet etc. Denna typ av bakgrundskunskap ger i sin tur 

underlag för diskussion om vilken typ av områden som planeringen bör 

tillhandahålla, lämplig lokalisering eller motiven för skydd etc.  
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Planeringen bör tillhandahålla bostadsnära, allemansrättsligt tillgänglig natur 

som lämpar sig för fysisk aktivitet, avkoppling och naturmöte 

Ett flertal frågor ställdes i enkäten för att få en indikation om vad människor gör 

när de idkar friluftsliv, var de är och hur ofta. Resultaten visar att de 

friluftsaktiviteter som är vanligast att ägna sig åt ofta är nöjes- och 

motionspromenader, cykla på vägar, arbeta i trädgården, ströva i skog och mark 

och promenera med hund. Nästan alla uppfattar skogar, fjäll, sjöar och hav som 

‖natur‖ men det är inte alls lika självklart med till exempel badstränder, trädgårdar 

och elljusspår. Mer än hälften av de svarande är ute i naturen ganska ofta, eller 

mycket ofta, under vardagar. Under längre ledigheter ökar denna andel till 89 %. 

Knappt hälften av de svarande har på något sätt tillgång till fritidsboende. Det är 

framför allt fjäll- och kustkommuner som är populära för fritidsbostäder och 

många tillbringar en stor del av sin tid i fritidsbostaden.  

 

Så mycket som 94 % av de svarande är helt eller delvis eniga med påståendet att 

allemansrätten är viktig att försvara och 77 % anser att allemansrätten är viktig för 

deras utomhusaktiviteter. Det kan jämföras med betydelsen av naturreservat och 

nationalparker som uppges viktiga för utomhusaktiviteterna av 43 % av de 

svarande. Angående strandskyddet anger en majoritet av de svarande (69 %) att 

tillgängligheten till strandnära områden/stränder är god.  

 

Med avseende på planeringens framåtblickande syfte är det också relevant att 

undersöka allmänhetens förväntningar på framtida friluftsliv. På frågan om var de 

svarande vill kunna ägna sig åt utomhusaktiviteter i framtiden (om ca 5 år eller 

mer) framträdde ett mönster. Majoriteten vill kunna utöva sina aktiviteter på 

samma platser som idag, men för vardagsaktiviteter ville många kunna utöva dem 

närmare hemmet medan aktiviteter som utförs under helger och längre ledigheter 

gärna kunde få ske längre bort från hemmet än vad som var fallet idag. Betydelsen 

av närnatur understryks också av att endast ca 15 % instämde helt eller delvis i 

påståendet att det är viktigt att resa bort från den vanliga omgivningen för att utöva 

friluftsliv medan nästan 60 % ställde sig helt eller delvis oenig till detta påstående. 

Cirka 40 % av respondenterna ansåg att möjligheter till friluftsliv påverkat deras 

val av bostadsort eller bostadsområde. 

 

Resultaten visar också att de tre viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i 

natur- och kulturlandskapet är att utöva fysisk aktivitet, uppleva avkoppling och 

att vara nära naturen. De svarande är mycket positiva till bullerfria områden (ca 90 

%). Buller är näst efter skräp i naturen den faktor som mest påverkar utbytet av 

friluftsliv i negativ riktning. Möjligheter till friluftsliv har helt eller delvis påverkat 

valet av boende för fyra av tio svarande. Brist på tid är ett dominerande hinder för 

att ägna sig åt friluftsaktiviteter men ungefär var sjätte svarande upplever att de 

saknar tillgång till lämpliga platser/områden för de aktiviteter de vill ägna sig åt 

såväl på vardagar som helger och längre ledigheter.  
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Utifrån avhandlingens fjärde frågeställning beskrivs och diskuteras allmänhetens 

syn på kommunalt och statligt ansvar i friluftslivets planeringsfrågor. 

 

Friluftsliv är allmänintresse men begränsad kännedom om planering  

Några av frågorna i Friluftsliv 07 visar på allmänhetens syn på planeringen som 

kommunalt ansvar. Det finns bland respondenterna ett starkt stöd för tanken att det 

ska vara ett offentligt ansvar att skydda markområden för friluftsliv och att det ska 

vara statens ansvar att genom lagstiftning skydda områden för friluftsliv. En stor 

majoritet av de svarande (81 %) anser att det är viktigt att samhället satsar resurser 

för att underlätta människors möjligheter till naturupplevelser. Föreställningen hos 

medborgarna om att friluftsliv ska vara ett prioriterat allmänintresse understryks 

också av att drygt 40 % av de svarande är helt eller delvis eniga till påståendet att 

det är viktigt att friluftslivets behov prioriteras högre än behovet av ny bebyggelse, 

gator och vägar medan knappt 30 % ställer sig neutrala och ca 20 % helt eller 

delvis oeniga till detta påstående. Det anses dock att friluftslivets behov inte ska 

prioriteras högre än traditionella näringar såsom jord- och skogsbruk, då knappt 20 

% instämde helt eller delvis i detta påstående och närmre 40 % ställde sig helt eller 

delvis oeniga till påståendet. Det finns även ett visst stöd för att kommunerna bör 

få större inflytande över strändernas skydd
117

, om än inte hos en majoritet av de 

svarande.  

 

Kommunens arbete med friluftsliv på planerings- och policynivå samt naturskydd 

är dock mindre tydligt för många av respondenterna. På frågan om de svarande 

anser att allmänheten i deras kommun är delaktig i planeringen av mark och 

vattenområden svarar drygt 40 % vet inte. Bland de respondenter som har en åsikt 

instämmer knappt 20 % helt eller delvis i påståendet, drygt 20 % ställer sig 

neutrala medan knappt 20 % anser sig helt eller delvis oenig till påståendet. 

Svarsalternativen medger en neutral mittpunkt (se kapitel 4 Metod för resonemang 

om sammanslagning av neutral mittpunkt och vet ej-alternativ). En 

sammanslagning av svarsalternativen vet inte och neutral i denna fråga ger därmed 

en svarsfrekvens på ungefär 60 % för dessa alternativ. Den höga svarsfrekvensen 

av vet inte och neutrala svar kan bero på flera tänkbara orsaker. Dels kan de bero 

på att kommunerna inte i någon högre grad planerar för naturvård och friluftslivets 

behov, att de är dåliga på att informera om den planering som sker eller att 

allmänheten inte är särskilt intresserade av den planering som sker.  Ur 

diskussionen ovan framstår det tydligt att allmänheten utrycker ett mycket starkt 

intresse för möjligheten att utöva friluftsliv medan planering för friluftsliv inte 

                                                 

 
117

 Denna enkät genomfördes innan förändringen av strandskyddslagstiftningen 2009/2010. 

Numera har kommunerna rätten att avgöra dispens från strandskydd vid bygglovgivning och 

upphävande av strandskydd i samband med detaljplanering. Tidigare låg denna uppgift på 

Länsstyrelserna och kommunerna kunde få dispensrätt på delegation. Förändringarna i 

strandskyddslagstiftningen diskuteras i kapitel 5. 
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röner någon större uppmärksamhet. För friluftslivet som intresse är det en nackdel 

om allmänheten inte engagerar sig i planeringen då det kan innebära att intresset 

förlorar i avvägningssituationer redan i planeringsskedet. Intresseorganisationernas 

kunskapsnivå och resurser för att medverka i planeringen på lokal nivå blir då mer 

viktiga. En hög andel vet inte- och neutrala svar (tillsammans nästan 50 %) fick 

även frågorna om de svarande anser att deras kommun är bra på att skydda mark 

för naturvård och för friluftslivets behov medan ungefär 40 % instämmer helt eller 

delvis i dessa påståenden. Ett möjligt antagande är att respondenterna i detta 

sammanhang åsyftar förtätningsåtgärder där bostadsnära rekreationsnatur blivit 

exploaterad, men problemet behöver inte nödvändigtvis hänföras till den 

kommunala planeringen utan istället kopplas till kommunens arbete med att 

avsätta naturreservat.   

 

7.2 Enkätundersökning i Blekinge skärgård och kustzon  

- översampling av Friluftsliv 07 

Redovisning och diskussion av resultat 

Som ett komplement till den nationellt täckande enkäten Friluftsliv 07 gjordes 

även en översampling av Blekinge skärgård och kustzon där ytterligare 800 

enkäter sändes ut. I analysen nedan jämförs resultaten från 

Blekingerespondenterna med dem från Friluftsliv 07 som diskuterades ovan. 

Blekingeenkäten var något modifierad jämfört med den nationella enkäten. Det 

betyder att några svarsalternativ lades till, några helt nya frågor tillkom och några 

frågor togs bort för att enkäten bättre skulle passa för delprojektets specifika 

intressen och inriktningen mot kommunal fysisk planering. I detta kapitel 

redovisas och diskuteras resultaten från de modifierade och unika frågor som 

ingick i översamplingsenkäten. Även denna redovisning och diskussion utgår från 

avhandlingens tredje och fjärde forskningsfråga. Ett urval av 

översamplingsenkätens frågor och resultat som frekvenser redovisas även mer 

detaljerat i bilaga 1. Översamplingsenkäten i sin helhet återfinns i bilaga 2. För 

några av frågorna har även gjorts en jämförelse med resultat från respondenterna 

från Friluftskommunerna.  

 

Blekingeborna relativt ointresserade av kommunal planering för friluftsliv 

Blekingeborna är i relativt låg grad insatta i kommunernas arbete med att skydda 

mark för friluftsliv och de har en begränsad kännedom om kommunernas 

planering av mark och vatten. Endast en tredjedel av Blekingerespondenterna 

anser att deras kommun är bra på att skydda friluftsnatur medan fyra av tio i 

Friluftsliv 07 och respondenterna i Friluftskommunerna svarade detsamma. 

Resultaten kan jämföras med att 36 % av respondenterna i samtliga tre undersökta 

grupper ställer sig eniga till påståendet att deras kommun är bra på att skydda 

mark för naturvård. En klar majoritet av de svarande i samtliga tre grupper anser 

att det är kommunens ansvar att skydda markområden för friluftsliv, att det är 
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statens ansvar att genom lagstiftning skydda dessa markområden samt att det är 

viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till 

naturupplevelser. Det är dock endast ett mindre antal, cirka 15 %, som anser att i 

deras kommun är allmänheten delaktig i planeringen av mark och vatten. Likt 

respondenterna i Friluftsliv 07 har förhållandevis många Blekingerespondenter på 

samtliga frågor om kommunens planering och ansvar valt att ställa sig neutrala 

eller valt svarsalternativet vet ej.  Som exempel kan nämnas att på frågan om 

allmänhetens delaktighet i planeringen ställde sig nästan 30 % neutrala och nästan 

40 % valde vet ej- alternativet. Detta kan bero på flera tänkbara orsaker vilket 

diskuterades ovan i samband med redovisning och diskussion av svaren från 

Friluftsliv 07.  

 

Blekingeborna väljer boende efter rekreationsmöjligheter 

Möjligheter till friluftsliv påverkar Blekingerespondenternas val av bostadsort i 

högre grad än respondenterna i Friluftsliv 07. Nästan hälften av 

Blekingerespondenterna valde detta svarsalternativen vilket kan jämföras med 

cirka 40 % av respondenterna i Friluftsliv 07. Respondenterna från 

Friluftslivskommunerna valde dock i ännu lägre grad detta svarsalternativ, cirka 34 

%.  

 

Blekingebor saknar inte friluftslivsnatur men efterfrågar mer bullerfri natur 

Huvudkaraktären för Blekingerespondenternas viktigaste naturområde är mest 

skog medan karaktären mest skärgård kommer på andraplats. I dessa områden har 

de mestadels ägnat sig åt att ströva i skog och mark och tagit nöjes- och 

motionspromenader av annat slag.  Att Blekingerespondenterna är mindre nöjda 

med kommunernas arbete för att skydda friluftsnatur, som diskuterades ovan, kan 

sättas i relation till att de anser sig ha god tillgång på rekreationsnatur. Andelen av 

Blekingerespondenterna som anser sig sakna lämpliga områden för friluftsliv är ca 

1 av 20 vilket kan jämföras med Friluftsliv 07 där motsvarande siffra var ca 1 av 6. 

Blekingerespondenterna anser inte heller i någon högre grad att det behövs fler 

naturområden på gångavstånd från hemmet, att naturområdena behöver bli större 

eller att det behövs ett mer varierat utbud av naturtyper. De är däremot mycket 

eniga om att det behövs fler naturområden som är fria från buller. Det är buller 

från trafik, industriverksamheter eller liknande som upplevs som mycket negativt 

för en övervägande majoritet av de svarande (drygt 90 %) Blekingerespondenter 

och i Friluftsliv 07. Buller från motorbåtar, snöskotrar och musik upplevdes också 

som negativt av många (65 %), men inte i lika hög grad som buller från trafik etc. 

Skräp i naturen är den enda aspekt som upplevs som mer negativ än buller (ca 98 

%). Blekingerespondenterna anser även i mycket hög grad (drygt 80 %) att det är 

viktigt att samhället satsar resurser för att skydda bullerfria naturområden. 

Motsvarande påstående finns inte i Friluftsliv 07. Blekingerespondenterna kan 

därmed sägas vara relativt nöjda med tillgången på rekreationsnatur men de anser 

att det är viktigt att planeringen skyddar tysta naturområden och tillskapar fler 
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naturområden som är fria från buller. Detta kan sättas i relation till att det endast är 

ungefär var tredje kommun som uppmärksammar tysta områden i sin översiktliga 

planering, vilket redovisades i kapitel 7. Endast en av Blekingekommunerna har 

svarat positivt på denna fråga och de uppger att de behandlar tysta områden i 

plantexten men att de inte är utritade på karta. 

 

Ett frågeblock, som helt saknades i Friluftsliv 07, vittnar om att 

Blekingerespondenterna gärna ser att fler naturområden blir tillgängliga med 

kollektivtrafik (drygt 50 %), med personbil (ca 40 %) och att fler naturområden 

blir tillgängliga för människor med olika funktionshinder (ca 75 %), för familjer 

med barnvagn (drygt 60 %) och för människor med olika ohälsotillstånd (ca 50 

%). Nästan hälften av Blekingerespondenterna tar sig till sitt viktigaste 

naturområde med bil/mc medan ca en tredjedel tar sig dit till fots eller med cykel. 

På frågan om hur man skulle vilja färdas till sitt viktigaste naturområde i framtiden 

svarar ca 35 % att man skulle vilja färdas till fots och ca 31 % med bil/mc medan 

ca 18 % uppger att de skulle vilja ta sig dit med cykel. Jämfört med idag vill alltså 

något fler kunna gå till fots och använda cykel medan något färre vill kunna 

använda bil/mc.  

 

Ett annat frågeblock, som även det saknades i Friluftsliv 07, visar att 

Blekingerespondenterna i hög grad (nästan 50 %) befarar att klimatförändringar 

märkbart negativt kommer att påverka de naturområden som de brukar besöka. 

Nästan var tredje tror att naturen till följd av klimatförändringarna kommer att bli 

farligare att vistas i men knappt var tionde tror att de som en följd av detta 

kommer att vistas mindre i naturen. Det finns alltså en oro bland allmänheten om 

klimatförändringarnas konsekvenser för rekreationsnaturen som behöver mötas av 

framförhållning och beredskap i den kommunala planeringen. Detta kan jämföras 

med att det, som redovisades i kapitel 7, i de flesta kommuner inte görs någon 

bedömning om klimatförändringarnas konsekvenser för friluftslivet och endast en 

femtedel av de kommuner där en permanent höjning av havets medelvattennivå 

kan komma att försämra allmänhetens tillgänglighet till strandskyddat område 

uppmärksammar detta i den översiktliga planeringen. Ingen av 

Blekingekommunerna har svarat positivt på den senare frågan. 

 

Närliggande rekreationsområden mycket viktiga  

Nästan 30 % av Blekingerespondenterna har mindre än 700 meter till sitt 

viktigaste naturområde. Närnaturens betydelse poängteras ytterligare eftersom en 

klar majoritet av de svarande, nästan 70 %, är oeniga till påståendet att det är 

viktigt att resa bort från den vanliga omgivningen för att utöva friluftsliv. 

Respondenterna i Blekinge väljer detta svarsalternativ i ännu högre grad än 

respondenterna i Friluftsliv 07 där motsvarande siffra var 57 %. Det kan också 

konstateras att Blekingerespondenter är mer friluftsaktiva än respondenter från 

Friluftsliv 07 och att de besöker närnatur oftare. Det är många av 
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Blekingerespondenterna, nästan fyra av tio, som känner till att deras viktigaste 

naturområde är ett skyddat område. Denna fråga fanns inte med i Friluftsliv 07 

men svaren kan sättas i relation till att nästan hälften av Blekingerespondenterna 

ställer sig helt eller delvis eniga till påståendet att naturreservat och 

nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter medan ungefär var fjärde 

förhåller sig neutral. Resterande drygt 20 % av respondenterna är helt eller delvis 

oeniga till påståendet. Motsvarande siffror för Friluftsliv 07 är att ca 43 % ställer 

sig helt eller delvis eniga och ca 15 % förhåller sig neutrala. Blekingeborna anser 

därmed i något högre grad att naturreservat och nationalparker är viktiga för deras 

utomhusaktiviteter.  

 

Blekingeborna besöker främst tätortsnära naturområden  

Respondenterna i Blekinge tillfrågades om sin besöksfrekvens under det senaste 

året till 52 listade naturområden i Blekinge skärgård och kustzon (Se listan i sin 

helhet i bilaga 2). Områdena tillhör tre kategorier; naturreservat, 

fågelskyddsområde eller annat område. Den nationellt kända Ronneby 

Brunnspark
118

 är det område som uppvisar flest antal besök med 2675 besök 

fördelat på 197 respondenter (2 respondenter står för 600 av besöken). Därefter 

kommer Ekenäs i Ronneby kommun (1168 besök/75 respondenter) och Skärvfa i 

Karlskrona kommun (1049 besök/109 respondenter). De områden som är 

fågelskyddsområden har i de flesta fall ett lågt eller måttligt antal besök. Det 

fågelskyddsområde som avvek från detta var Kristianopels skärgård med 1046 

besök fördelat på 91 respondenter. Även om 2 personer står för 745 av besöken är 

det förhållandevis många som besökt området. Det fågelskyddsområde som 

bortsett från Kristianopels skärgård hade flest besök var Östre fjorden/Garnanäs 

skärgård i Ronneby kommun med 58 besök fördelat på 20 respondenter. Det finns 

naturliga förklaringar till ett lågt eller måttligt antal besök i fågelskyddsområden. 

Dels finns restriktioner för besök under delar av året, och områdena är mer 

avlägsna och svårtillgängliga än flera av de andra områdena. Ytterligare ett 

förvånande resultat framkom i svaren från enkäten. Det förhållandevis välkända 

Eriksberg i Karlshamns kommun (Fredman, 2011) fick en anmärkningsvärt låg 

besöksfrekvens med endast 77 besök under det senaste året fördelat på 49 

respondenter. Eriksbergs stränder, som också är naturreservat, listades för sig och 

fick endast 59 besök fördelat på 17 respondenter varav en respondent står för 30 

av dessa besök.  

 

De respondenter som har uppgett en hög besöksfrekvens till de listade 

naturområdena (fler än 100 besök under de senaste 12 månaderna) har även i 

högre grad uppgett att de anser att deras kommun är bra på att skydda natur för 

friluftsliv jämfört med dem som uppgett en låg besöksfrekvens till dessa områden 

                                                 

 
118

 Ronneby Brunnspark har anor sedan 1700-talet och blev år 2005 utsedd till ‖Sveriges vackraste 

park‖ bland 10 nominerade svenska parker (Ronneby kommuns hemsida, 2011-12-12).  
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(färre än 20 besök). Det bör dock uppmärksammas att i denna korstabulering blir 

flera grupper små, även efter att kollapsning av svarsalternativ skett, varför 

resultatet inte bör generaliseras. Cirka 44 % av respondenterna inom 

högfrekvenskategorin är helt eller delvis eniga med påståendet medan ca 27 % i 

lågfrekvenskategorin svarar detsamma. Cirka 30 % av lågfrekvenskategorin har 

valt ‖vet ej‖- alternativet vilket är markant högre än de övriga kategorierna där 

motsvarande alternativ varierade mellan 15-19 %. En förhållandevis hög andel av 

respondenterna i samtliga besökskategorier har valt det neutrala svarsalternativet 

varken enig eller oenig. För detta svarsalternativ varierar svarsfrekvensen mellan 

25-32 %.  

 

Även på frågan om möjligheten till friluftsliv har påverkat valet av bostadsort har 

respondenterna i stigande grad svarat att de ställer sig helt eller delvis eniga till 

påståendet ju högre besöksfrekvens de har. Cirka 66 % av respondenterna med hög 

besöksfrekvens anger att de ställer sig helt eller delvis eniga till påståendet medan 

cirka 45 % inom lågfrekvensgruppen svarar detsamma. Även här är flera grupper 

små varvid resultaten bör tolkas med försiktighet. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Friluftsliv är mycket viktigt för respondenterna från Blekinge. Jämfört med 

Friluftsliv 07 väljer de i högre grad sin bostadsort och sitt bostadsområde utifrån 

möjligheterna att utöva friluftsliv. De är i högre grad också nöjda med sin tillgång 

på rekreationsnatur, bortsett från att de önskar fler tysta områden och 

naturområden som går att nå med kollektivtrafik.  

 

På frågorna om kommunens planering för friluftsliv uppger 

Blekingerespondenterna i ungefär samma grad som respondenterna i Friluftsliv 07 

att de inte vet eller väljer det neutrala svarsalternativet. Däremot är de mindre 

nöjda med kommunernas ambitionsnivåer att skydda natur för friluftsliv än 

respondenterna från både Friluftsliv 07 och Friluftskommunerna. Vad detta beror 

på har inte gått att få fram ur datamaterialet men det kan konstateras att 

Blekingerespondenterna med höga besöksfrekvenser till de 52 listade 

naturområdena (se bilaga 1) är något mer positiva till kommunernas sätt att skydda 

friluftsnatur jämfört med de som har låga besöksfrekvenser. Hur kopplingen 

mellan dessa variabler ser ut kan dock diskuteras. Det skulle kunna vara så att 

vissa respondenter har en högre besöksfrekvens för att de är nöjda med 

kommunernas skydd av friluftslivsnatur generellt eller så kan det kopplas till just 

det området eller det fåtal områden som respondenten ofta besöker, eller så finns 

det andra variabler som påverkar besöksfrekvensen mer, exempelvis närhet, 

hundägande etc. En annan möjlig tolkning är att eftersom Blekingerespondenterna 

sätter så stor vikt vid möjligheterna att utöva friluftsliv så har de därmed högre 

förväntningar på kommunernas skydd av friluftsnatur. Detta antagande motsägs 

dock av att Blekingerespondenterna samtidigt i mindre grad anser sig sakna natur 
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som är lämplig för friluftsliv. Det finns också en möjlig tolkning att 

respondenterna inte alls kopplar samman kommunernas ambitionsnivå i skyddet 

av friluftslivsnatur med de områden som de besöker ofta. 

 

Blekingerespondenterna skiljer sig inte nämnvärt från Friluftsliv 07 med avseende 

på utbildningsnivå eller könstillhörighet (se bilaga 1). Det kan inte heller sägas 

föreligga någon större skillnad i hur de kommuner som undersökts i Blekinge 

skärgård och kustzon i sina planeringsdokument beaktar friluftsliv jämfört med de 

andra kommunerna som undersökts. Vid tiden för enkäternas utskick (vintern 

2007/2008) hade tre av de fyra undersökta kommunerna aktuella översiktsplaner 

och två av de fyra kommunerna har antagit nya översiktsplaner sedan dess. 

Orsaker till den högre graden av missnöje bland Blekingerespondenterna i frågan 

om kommunernas sätt att skydda friluftsnatur behöver inte hittas i planeringen 

utan kan höra till plangenomförande och/eller avsättande av naturreservat enligt 

MB. Detta finns anledning att undersöka ytterligare. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera hur friluftsliv och 

naturturism
119

 beaktas
120

 inom kommunal fysisk planering. Detta sätts i relation till 

myndigheters uttalade policys och allmänhetens attityder till friluftsliv och deras 

uppfattningar om planering för friluftsliv. Syftet är också att beskriva, diskutera 

och problematisera de förutsättningar som finns för att den fysiska planeringen ska 

kunna fungera som verktyg för att främja friluftsliv och naturturism. I detta kapitel 

diskuteras resultaten av undersökningarna utifrån de inledningsvis presenterade 

forskningsfrågorna;  

 

1. Vilka statliga styrsignaler såsom lagstiftning, propositioner, politiska 

policys etc. finns om att friluftslivet är en fråga för den kommunala fysiska 

planeringen?  

  

2. Hur beaktas friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering?  

 

3. Vilka förväntningar har allmänheten på möjligheterna att utöva friluftsliv?  

 

4. Vilken syn har allmänheten på det kommunala och statliga ansvaret för 

friluftslivets planeringsfrågor? 

 

8.1 De statliga styrsignalerna för friluftsliv  

Starkt skydd vid första anblicken 

Vid första anblicken kan det framstå som om friluftslivet som intresse har ett starkt 

skydd i planeringslagstiftningen, här främst PBL och MB, då det omnämns
121

 i 

PBL som allmänt intresse och i MB som riksintressen och som ett av 

strandskyddets två syften. Friluftlivet fick dessutom en egen proposition i slutet av 

                                                 

 
119

 Definitioner av begreppen friluftsliv och naturturism samt hur begreppen används i denna 

avhandling beskrivs i kapitel 2.   
120

 Begreppet beakta som användes i gamla PBL (SFS 1987:10) bland annat i 1 kap 5 § har i 

nuvarande PBL (SFS 2010:900) 2 kap 1§ bytts ut mot ta hänsyn. En mer detaljerad beskrivning av 

begreppet beakta sker i kapitel 2. 
121

 Se fotnot 67. 



176 

 

2010, Framtidens friluftsliv (2009/10:238) vilket många anser är en framgång för 

intresset.  

 

..... men vagt vid närmare granskning 

Planeringslagstiftningens process- och ramlagskaraktär och flertalet tolkningsbara 

begrepp och formuleringar i lagtexterna som diskuteras i denna avhandling gör att 

tolkning och tillämpning av lagstiftningen ingalunda är självklar. Lagstiftningen 

uttrycker generella värderingar och målsättningar och hur exempelvis friluftsliv 

ska värderas och avvägas gentemot andra intressen utrycks inte i lagtexten utan det 

är upp till varje kommun att bestämma från fall till fall. Varje aktör, med makt att 

påverka, kan sätta sin prägel på utfallet av en mångfald beslutssituationer med 

relevans för friluftsliv och naturturism. Aktörernas olika synsätt kan struktureras 

efter bland andra följande modeller; aktörernas olika paradigmtillhörighet 

(Emmelin & Lerman, 2006) olika drivande institutionella och personliga logiker 

(Henecke, 2006) och varierad syn på lämpliga ekostrategier (Sandell ur Emmelin 

et al, 2010).  De skilda synsätten kan i sin tur vara påverkansfaktorer för olika 

utfall av beslutssituationer. Att statens signaler angående friluftsliv i 

planeringslagstiftningen kan upplevas som vaga eller oklara kan bero på att de är 

resultat av politiska kompromisser, såsom diskuterats i samband med 

strandskyddslagstiftning och PBL:s tillkomst och ändringar. Vagheten ger i sin tur 

möjligheter till tolkningar om lagstiftningens betydelse och tillämpning. 

Strandskyddslagstiftningen som infördes 2009/2010 är ett exempel på hur 

tvetydigt uttryckta statliga intentioner leder till osäkerhet vid tolkning och 

tillämpning. Strandskyddslagstiftningen strävar efter ett differentierat strandskydd 

för olika delar av landet, men har också ett krav på fri passage för allmänheten. 

Många befarar en kraftig ökning av dispenser (Alarik et al, 2008) medan andra ser 

det som en möjlighet för kommunerna att tillskapa boende och verksamheter i 

attraktiva vattennära lägen. Det är ännu för tidigt för att säga något om det 

differentierade strandskyddets utfall för friluftslivet, men även denna lagtext 

öppnar upp för bedömningar och kommunens egna definitioner exempelvis 

beträffande vad som ska anses vara landsbygd och det ska avgöras från fall till fall 

hur bred den fria passagen bör vara. Lagtexterna om geografiska riksintressen 

uttrycker ett tydligt skyddssyfte men öppnar samtidigt för 

exploateringsmöjligheter i samband med utveckling av befintliga tätorter och 

lokalt näringsliv. Miljökvalitetsmål och hänsynsregler är ytterligare exempel på 

statliga styrsignaler som uttrycker önskemål om hänsyn till friluftsliv, men även 

dessa är otydliga genom abstrakt formulering och att avvägning mot andra 

intressen är möjlig.  

 

Allmänintresset ett mångtydigt begrepp 

Begreppet allmänt intresse är av stor vikt för diskussionen om planering för 

friluftsliv och utgör en bärande tanke för friluftslivets och rekreationsnaturens 

förekomst i PBL. Men begreppet är mångtydigt och det används ofta utan att 
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särskilt definieras. Bevarandet av ett allmänt intresse gentemot enskilda intressen 

sägs vara det som rättfärdigar offentlig inblandning i planering och förvaltning 

(Moroni, 2006; Klosterman, 2003; Campbell & Marshall, 2002). Diskussionen om 

allmänintresset som förts i denna avhandling visar på begreppets bredd och de 

varierade synsätt om vad det allmänna intresset står för, om det överhuvudet taget 

finns, om det finns ett allmänt intresse eller om det finns flera allmänna intressen 

som kan konkurrera med varandra. Med hänvisning till PBL blir svaret att det 

finns flera allmänna intressen och att människors möjlighet att vistas i 

naturområden är ett av dessa. Friluftsintresset ska därmed helt legitimt konkurrera 

med bostadsbebyggelse, infrastruktur och satsningar för näringslivet som är andra 

allmänna intressen. Ödmann (1992) beskriver hur de allmänna intressena generellt 

stärkt sina positioner i planeringslagstiftningen från 1907 års stadsplanelag till och 

med 1987 års PBL. Strömgren (2007) menar att föreställningen om ett allmänt 

intresse, eller det kollektiva goda som han uttrycker det, i varierande grad har 

funnits närvarande i de fem planeringsdiskurser som han studerat från 1940-talet 

och framåt; planering som fysisk design, rationell process, kommunikation, 

postmodernism och libertarianism, men att synen på vad det kollektiva goda är har 

varierat mellan diskurserna.  

 

Det enskilda intresset stärker sina positioner? 

Strömgren konstaterar också att i de tre första diskurserna som nämndes ovan 

finns en stark tilltro till det kollektiva goda men att det enskilda intresset stärkt 

sina positioner i de två senare
122

 (2007:60). Ett stärkt enskilt intresse är kanske en 

pågående trend. Tecken på detta kan sägas vara de pågående förändringar inom 

offentlig förvaltning som betecknas ekonomism med tydliga strävanden efter 

privatisering och governance (Lundqvist, 2010; Pierre, 2010; Blücher, 2006) där 

makten förskjuts från demokratiska fora till de aktörer och intressenter som ingår i 

särskilda nätverk. Tendensen kan även ses i nya PBL, som infördes 2 maj 2011, 

där de enskilda intressenas ställning förtydligas genom att de tas med i rubriken i 

PBL 2 kap som numera lyder ‖Allmänna och enskilda intressen‖.  Tidigare togs 

endast de allmänna intressena upp i rubriken. Även de förändringar i PBL 

(2010:900) som kan hänföras till proportionaliseringsprincipen
123

 kan ses som 

tecken på ett stärkt enskilt intresse (Regeringen, 2009b:157). Den intensifierade 

diskussionen om allemansrättens eventuella begränsningar beträffande 

kommersiella och organiserade aktiviteter (Lantbrukarnas Riksförbund, 2003) kan 

också ses som ett steg mot ett stärkt enskilt intresse, i detta fall markägarens.  

 

Definiering av begrepp 

Det har tidigare i avhandlingen diskuterats att det i vissa fall finns fördelar med 

breda definitioner, men det breda begreppet friluftsliv hjälper varken planerarna 
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eller de beslutsfattande politikerna i sina bedömningar eftersom definitionerna 

rymmer en stor del av de aktiviteter som sker utomhus. Enligt 

planeringslagstiftningens formuleringar om möjligheten till naturvistelse som ett 

allmänt intresse och baserat på resultat från intervjuer med planeringstjänstemän 

kan dock tolkas som att det är aktiviteter som den breda allmänheten vill utöva 

som ska säkerställas i den kommunala fysiska planeringen. Att göra friluftslivets 

och planeringens definitioner mer distinkta kan dock i juridiska sammanhang leda 

till en lättare och mer rättsäker process. Exempel på detta är 

strandskyddslagstiftningens särskilda skäl för dispens som kommer att bli föremål 

för juridisk tolkning.  En mer utförlig diskussion om detta förs nedan i kapitel 8.6 

Diskussion om tänkbara åtgärder. 

 

Översiktlig planering svag som styrmedel men på väg att få ökad betydelse 

I avhandlingen har studerats översiktliga planer och planeringsunderlag 

exempelvis miljökonsekvensbedömningar och sektorsplaner för grönstruktur. 

Flera kommuner anger på sina hemsidor eller i inledningen till plandokumenten att 

de lägger stor vikt vid sina översiktliga planer. En kommun menar till och med att 

det är deras allra viktigaste styrdokument. Men översiktlig planering är inte 

juridiskt bindande, bara vägledande. Det går att frångå den översiktliga planens 

intentioner om motiven finns, vilket kan inträffa exempelvis vid ett byte av 

politisk majoritet i en kommun. Det finns kommuner som är mycket ambitiösa 

med sin översiktiga planering, medan många inte är det. Här ligger föreliggande 

forsknings resultat i linje med Boverkets undersökningar (Boverket, 2011;2010). 

En svag översiktlig planering kan bero på resursbrist men också på att kommuner 

upplever bristande nytta med översiktlig planering. Här kan dock skönjas en 

tendens att översiktliga planer får en ökad betydelse för miljöprövningar i 

synnerhet gällande så kallade LIS-områden
124

 och vindbruk. Studierna av 

planeringsdokument i de kommuner som ingår i fallstudieområdena visar att 

många kommuner uttrycker någon form av intentioner för att friluftsliv ska 

beaktas i efterföljande planering och lovgivning. Intentionerna återfinns under ett 

flertal olika begrepp; riktlinjer, ställningstaganden, målsättningar, ambitioner, 

ståndpunkter eller viljeinriktning. Intentionerna för friluftsliv kan också stå i 

målkonflikt med riktlinjer som i samma dokument har formulerats för andra 

intressen räkning. Dessutom är text om friluftsliv ofta utspritt på flera ställen i 

planeringsdokumentet. Ett dokument där friluftsliv och rekreationsvärden tas upp 

på ett varierat sätt på många ställen ger visserligen en högre sannolikhet att läsaren 

får ögonen på budskapet, men kräver samtidigt läsning från pärm till pärm för att 

få grepp om det fulla budskapet om friluftsliv, vilket kan ses som en nackdel för 

intresset. En sådan fragmentering kan bana vägen för tolkningen att det finns 

många områden där friluftslivet beskrivs som viktigt, och den kan också leda till 

föreställningen att det finns många områden tillgängliga för rekreation, och att 
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exploatering därmed kan ske utan någon märkbar negativ konsekvens i en större 

helhet.  

 

Vissa möjligheter att främja friluftsliv i planinstituten 

Inom ramen för den kommunala fysiska planeringens institut finns vissa 

möjligheter att främja friluftslivet som intresse. Kommunerna kan både offensivt 

och defensivt värna friluftslivets intresse genom att i de fysiska planerna säkra 

mark som är attraktiv för friluftsliv och naturvistelse (Nordiska Ministerrådet, 

1987), göra den fysiskt tillgänglig och åtminstone i viss mån skydda dess 

rekreationsvärden, exempelvis tystnad, genom restriktioner även utanför området 

ifråga. Uppenbart blir det här olika problem beroende på vilka friluftsaktivitet som 

avses. En uppgift för planeringen, som flera av de intervjuade 

planeringstjänstemännen anser vara viktig, är att aktivt planera för att minimera 

störning från vissa aktiviteter, exempelvis skytte och motocross-körning, genom 

att styra lokaliseringen av dessa aktiviteter till mindre störningskänsliga platser. 

Denna typ av aktiviteter kan inte hävdas med hjälp av allemansrätten utan dess 

lokalisering kan kontrolleras. Naturområden kan i viss mån säkras i detaljplanering 

och områdesbestämmelser genom planbestämmelser, men dessa går att kringgå 

om den tänkta åtgärden kan klassas som en mindre avvikelse från planens syfte. 

Detaljplaner kan dessutom ha en begränsad livslängd genom att de kan ändras, 

upphävas eller ersättas av en ny plan. Om ett naturområde långsiktigt ska säkras 

för friluftslivets räkning så är det en klassning som naturreservat eller nationalpark 

som ger det bästa skyddet. Även dessa institut kan dock förändras i sin geografiska 

utbredning men det är hittills tämligen ovanligt att så sker. I förvaltningen av 

naturområden kan lokala ordningsregler eller MB 12 kap 6 § (anmälan för samråd 

för organiserat friluftsliv) vara alternativ. Exempelvis störningar från glidflygning 

med motor, ridning, mountainbike-åkning eller jet-skis, som är aktiviteter som går 

att hävda genom allemansrätten, är svårare att kontrollera. På senare tid har 

hänsynsområden etablerats på vissa platser där friluftsutövarna frivilligt förväntas 

visa hänsyn mot varandra med avseende på buller, fartfyllda aktiviteter och 

nedskräpning.  

 

Behov av stärkta argument 

De intervjuade planeringstjänstemännen hävdar att argumenten för friluftsliv 

behöver stärkas. Andra intressen såsom bostäder, ekonomisk tillväxt, 

näringsverksamheter etc. upplevs ha starkare förespråkare i planeringen och 

planeringstjänstemännen uttrycker därför en önskan om att kunna kvantifiera 

friluftslivets värden och de efterlyser ett tillskott av kunskapsunderlag beträffande 

friluftsliv och naturturism i den fysiska planeringen.  Behovet, som de intervjuade 

planeringstjänstemännen upplever, av att stärka argumenten för friluftsliv kan 

även förklaras av att det inte alltid finns tydliga företrädare i kommunen eller i 

planeringen. Frågan om vem eller vilka som inom planeringen företräder 

friluftsliv, naturturism eller möjligheten till naturvistelse i största allmänhet blir då 
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intressant. Resultat från enkäten till kommunerna visar att det inte är ovanligt att 

ansvaret för friluftslivets intressen delas på flera kommunala förvaltningar och 

nämnder och i nästan var tionde kommun finns ingen tjänsteman med ansvar för 

friluftsfrågor. Detta kan sättas i relation till att en stor andel av allmänheten anser 

att det ska vara samhällets ansvar att skydda markområden för friluftsliv och att 

detta intresse bör vara överordnat exploatering för hus, gator och vägar.  

 

Andra faktorer påverkar friluftslivet 

Friluftslivet som intresse är känsligt för påverkan från andra faktorer inom den 

kommunala planeringen. Exempel på en sådan påverkansfaktor är det rådande 

planeringsidealet om förtätning av bebyggelse och infrastruktur, 

planeringsdoktrinen om en tät blandstad, vilket marknadsförs med 

hållbarhetsargument. Drivkrafterna som verkar för förtätning inom tätorter och i 

städer är ofta ekonomiska och marken blir dyrare i centrala lägen (Nordiska 

Ministerrådet, 1987), ofta alltför dyr för att hållas oexploaterad. I utopiska urbana 

modeller ser man därför ofta vertikal grönska på skyhöga fasader och takterrasser 

som tar tillvara olika tänkbara ytor för grönska och odling. Men denna typ av 

miljöer ligger inte i linje med det friluftsliv som många människor utövar och vill 

utöva, det vill säga nöjes- och motionspromenader med eller utan hund i områden 

ostörda av buller, bär- och svampplockning eller kajakpaddling en stilla 

höstmorgon. Urban grönska kan dock hävdas med flera argument. 

Ekosystemtjänsterna, dit även friluftsliv kan räknas (Bolund & Hunhammar, 

1999), uppmärksammas ibland i myndigheters officiella dokument och i 

planeringsdokument. Som diskuterats kan den täta staden som fysisk struktur inte 

av egen kraft hävdas leda till ett hållbart samhälle, utan det krävs även politiska 

styrmedel som påverkar människors livsstilar. Det råder även delade meningar om 

hur tät och hur grön den optimala kombinationen av bebyggelse och grönska bör 

vara.  En förtätning utan reflektion över var gränsen mellan hållbar kompakthet 

och en god livsmiljö går, kan medföra att staden visserligen blir mer kompakt men 

att grönytor lämpliga för rekreation försvinner. Var en eventuell optimal gräns går 

mellan täthet och grönhet i den urbana miljön är dock oklart och olika aktörer har 

olika syn på detta. Gröna urbana miljöer upplevs även som attraktivt för 

köpare/säljare och det har konstaterats att bebyggelse i gröna miljöer får ett högre 

pris (Donovan & Butry, 2010; Crompton, 2001; Tyrväinen & Miettinen, 2000). Ett 

högt prisläge på bebyggelse i gröna urbana miljöer verkar dock segregerande och 

det är en aspekt som sällan eller aldrig diskuteras i planeringsdokument.  

 

Planeringens framåtsyftande perspektiv 

Planering har ett framåtsyftande perspektiv men att planera för framtidens 

friluftsliv är inte någon lätt uppgift. Människors framtida preferenser för aktiviteter 

och rekreationsmiljöer är svåra att förutsäga. De trender som dagens forskning tar 
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fasta på består i både konkurrens från andra fritidsaktiviteter men också i hög grad 

av specialisering
125

, dekontextualisering
126

 och ökad motorisering (Fredman & 

Tyrväinen, 2010; Sandell, 2006a). En berättigad fråga är då i vilken grad dessa 

trender bör påverka kommunernas planering för friluftsliv. Det ligger nära till 

hands att hävda att planeringen måste ligga i framkant med att främja behoven för 

dessa kommande aktiviteter, men med hänsyn till föreställningen att det är 

säkerställandet av friluftsliv som allmänt intresse som motiverar planering bör 

detta inte vara fallet. Flera av de intervjuade planeringstjänstemännen uttrycker att 

planeringen istället bör beakta det som en stor del av befolkningen vill ägna sig åt 

ofta, enligt föreliggande forskning är det nöjes- och motionspromenader, och att 

kunna kontrollera och minimera störningar från vissa aktiviteter. Att 

klimatförändringarnas konsekvenser kan komma att skapa förändrade 

förutsättningar för friluftsliv oroar en stor del av respondenterna i Blekinge (denna 

fråga fanns inte i den nationella enkäten Friluftsliv 07). Därmed behöver frågan 

uppmärksammas i den fysiska planeringen, men detta görs endast i begränsad 

omfattning i dagsläget. För markanvändningsplanering i strandnära zoner kan 

framtidens klimat med höjning av havets nivå och ökade risker för erosion bli 

ytterligare en planeringsfaktor att räkna med. Utifrån de prognoser som anger 

havets beräknade höjning i ett framtida klimat riskerar den fria passage som 

regleras av strandskyddet, och som idag bedöms vara lagom för att säkra 

allmänhetens tillträde, att bli uppslukad av havet tillfälligt eller permanent några 

decennier fram i tiden.  

 

8.2 Hur friluftslivet beaktas i kommunal fysisk planering 

Generellt relativt svagt som intresse 

I Nordiska ministerrådets rapport (1987) konstaterades att vid mitten av 1980-talet 

var friluftslivets ställning låg i kommunal planering i Norden generellt. Detta 

ansåg man kunna bero på att de nationella regleringarna för friluftsliv vid denna 

tid ställde få krav på kommunerna, friyteplanering saknade normer, de 

ekonomiska resurserna i kommunerna var knappa, friarealer förknippades med 

kostnader för skötsel och underhåll samt att de sågs som förlorade för bebyggelse. 

Friluftsliv var dessutom ett relativt nytt politikområde som inte uppmärksammades 

i kommunernas planering och ansvaret för friluftslivet var ofta splittrat inom den 

kommunala organisationen, vilket ansågs negativt. I Sverige kan en lågnivå för 

myndigheternas intresse för friluftslivet sägas ha varit under 1980- och 1990-talen. 

År 1991 försvann friluftslivsfrågorna ur Naturvårdsverkets uppdrag, trots att det 

funnits med sedan starten 1967, för att sedan återkomma år 2002 (Emmelin, 

2009:41). Sedan början av 2000-talet har intresset för friluftsliv på myndighetsnivå 
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Specialisering - En aktivitet splittras upp i flera mer specialiserade aktiviteter, exempelvis 

utförsåkning på skidor blir snowboard, slalom, off-piståkning etc. 
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 Dekontextualisering - Aktiviteter plockas ur sin ursprungliga naturmiljö, exempelvis artificiella 

badlandskap och klätterväggar, eventuellt inomhus (Sandell, Arnegård & Backman, 2011). 
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åter ökat (Fredman et al, 2008 a-d), mycket beroende på den starka tilltron till att 

det finns en koppling mellan friluftsliv och folkhälsa, mellan friluftsliv och 

miljöhänsyn samt mellan naturturism och regional utveckling (Se exempelvis 

Regeringen, 2009c; Friluftsrådet, 2007; Naturvårdsverket, 2005a; Regeringen, 

2002, Kulturdepartementet, 1999). Den period då friluftslivet saknade ansvarig 

myndighet tros ha varit mycket skadlig för friluftslivet som intresse (Almstedt, 

1998) och det ligger nära till hands att tro att arbetet med att åter höja dess 

ställning bara är i sin början. I ett flertal myndighetsdokument framhålls att den 

kommunala fysiska planeringen ska kunna fungera som verktyg för att främja 

friluftslivets intressen (Se exempelvis Regeringen, 2009c; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2009; Nordisk Parkkongress, 2005; Regeringen, 2002; 

Kulturdepartementet, 1999; Nordiska Ministerrådet, 1987). Det uttrycks alltså en 

hög tilltro till den fysiska planeringen som verktyg men föreliggande forskning 

visar att nästan var tionde kommun saknar tjänsteman med ansvar för friluftsliv 

och endast i var femte kommun finns fördjupningar av den översiktliga planen 

som särskilt behandlar friluftsliv/naturturism. Endast cirka 6 % av kommunerna 

har en friluftslivsplan. Detta kan sättas i relation till att ungefär var tredje kommun 

har näringslivsplan. Sveriges Kommuner och Landstings undersökning från 2008 

(se kap 2.1) visar att friluftslivet blivit mindre självständigt i den kommunala 

organisationen då andelen separata kultur- och fritidsnämnder har minskat under 

de fyra undersökta mandatperioderna (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  

 

Friluftsliv mycket viktigt på retorisk nivå 

Resultat från föreliggande forskning visar att friluftslivsmöjligheter är mycket 

viktigt på planeringens retoriska nivå och möjligheten till friluftsliv används i 

kommunernas marknadsföring i mycket hög grad. Hela 92 % av de tillfrågade 

kommunerna uppger att de använder möjligheten till friluftsliv och naturturism i 

sin marknadsföring av kommunen. I de översiktliga planer som undersökts skriver 

kommunerna tämligen flödigt om värdet av friluftsliv och då är det ofta 

kopplingen till folkhälsa och välbefinnande som åberopas. I den vanligtvis 

inledande delen av de översiktliga planeringsdokumenten som beskriver generella 

riktlinjer för planeringen uttrycker kommunerna att friluftsliv i princip är mycket 

viktigt.  

 

….men intresset förlorar i ställning ju närmare exploateringsbesluten kommer 

I de undersökta översiktsplanernas riktlinjer för särskilda geografiska områden 

hittas dock ofta förslag till upphävt strandskydd och ianspråktagande av 

rekreationsområden och jordbruksmark. Intervjuerna med planeringstjänstemän 

visar att avvägningsbeslut som utfaller till friluftslivets nackdel ofta motiveras av 

att ‖det finns så mycket grönt‖ och att friluftsliv därmed kan ske ‖någon 

annanstans‖ än där man vill exploatera. Det kan också ses att det i MKB för 

detaljplaner är sällan som planernas konsekvenser för friluftsliv och naturturism 

blir bedömda.  
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Allemansrätten – risk för falsk trygghet? 

Trots att allemansrätten är en viktig förutsättning för utövandet av friluftsliv kan 

det finnas en koppling mellan allemansrätten, den hittills ofta goda tillgången på 

allemansrättsligt tillgänglig mark i svenska kommuner och kommuners ibland 

bristande motiv för att planera för friluftsliv. Den moderna allemansrätten 

formulerades under 1930-talet som en följd av lagstadgad semester och en ökad 

motoriserad rörlighet hos den urbana befolkningen. Detta i kombination med en 

kraftig utbyggnad av fritidsbebyggelse i strandnära lägen ökade behovet av 

reglering för att skydda allemansrättsligt tillgängliga naturområden, främst 

strandområden nära större städer (Sandell, 2001; Sandell & Sörlin, 2008, 2000; 

Ahlström, 2008). Segrell (1995) framhåller att det var när fritidsutredningen i sitt 

slutbetänkande från 1940 (SOU 1940:12) konstaterade att förslaget om att staten 

skulle köpa in mark och inrätta friluftsreservat, eller så kallade riksallmänningar, 

skulle bli alltför kostsamt som det avgörande beslutet togs; att föra fram 

allemansrätten som en alternativ lösning (Segrell, 1995:74). Som nämndes ovan 

uttrycker flera av de intervjuade planeringstjänstemännen att vid exploatering av 

urban och tätortsnära natur används argumentet att ‖friluftsliv kan utövas någon 

annanstans‖ och att politiker ser natur som exploateringsreserv. Kanske kan vi här 

se ett exempel på hur ett upplevt problem (behovet av rekreationsområden) som 

fick en ekonomiskt fördelaktig lösning (att ‖damma av‖ och anpassa alle mans 

rätt) åtskilliga decennier senare återkommer som ett trätoämne på dagordningen 

med förnyad kraft. Utifrån svenska förutsättningar, det vill säga gott om 

allemansrättsligt tillgänglig natur i de flesta kommuner och förhållandevis gles 

befolkning, har inte detta varit något större problem hittills. Emmelin & Lerman 

(2006:87) framhåller att andelen allemansrättsligt tillgänglig mark, tillgänglig 

strand, tillgången på någorlunda ostörda områden för rekreation och så vidare 

under överskådlig tid kommer att vara fortsatt stor på nationell nivå och att 

eventuella lokala brister inte blir synliga i den stora skalan. Men SCB (2008; 

2009) och Naturvårdsverket (2011b) kan konstatera att andelen tätortsnära 

rekreationsnatur minskar. I områden med rådande eller framtida 

exploateringstryck kan detta därför ses som ett betydande problem för 

friluftslivsintresset som på sikt kan leda till en mer kännbar brist på tätortsnära 

rekreationsnatur. En avsaknad av grönområden finns redan i många tätorter enligt 

SCB (2009)
127

. Detta gäller inte bara urbana områden utan även bebyggelse i 

områden där en hög andel jordbruksmarker är otillgängliga under odlingssäsong. 

Det finns dock en tendens att kommuner i områden med mindre tillgång till 

allemansrättslig mark, är mer offensiva genom att skydda grönytor och 

grönområden, vandrings- och cykelleder etc. (Busck et al, 2009; Nordiska 

Ministerrådet, 1987). Allemansrättens kärna anses, som tidigare nämnts, vara en 
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god sak som försvaras av många (Fredman et al, 2008c; Sandell, 2006b). 

Friluftsliv har dock generellt sett inte uppmärksammats i den kommunala fysiska 

planeringens juridiskt bindande beslut i särskilt hög grad (Petersson Forsberg, 

2009; Nordiska Ministerrådet, 1987) Allemansrätten kan vara ytterligare en 

delförklaring till detta då det anses finnas en god tillgång på rekreationsnatur så att 

friluftsliv kan ske ‖någon annanstans‖ än just där man vill exploatera för 

bebyggelse eller infrastruktur. Allemansrätten kan därmed ge en falsk trygghet då 

den inte ger något skydd mot exploatering annat än möjligen inom ramen för 

strandskyddslagstiftningen som kan ses som en något förstärkt form av 

allemansrätt.  

 

Friluftsliv bara ett av flera allmänna intressen 

Att avväga mellan olika intressens anspråk på mark och vatten är ett av den 

kommunala fysiska planeringens mest utmärkande drag. Det kan, enligt PBL 2 

kap, sägas ligga i planeringens uppdrag att säkerställa både allmänna och enskilda 

intressen, men att avvägning mellan konkurrerande intressen måste ske från fall 

till fall utifrån rådande behov och gällande förutsättningar. Människors möjlighet 

att utöva friluftsliv och vistas i natur med rekreationsvärden är ett av många 

samhällsintressen som ska tillgodoses i planeringen. Det har i denna avhandling 

beskrivits och diskuterats hur en mängd argument används för att motivera varför 

det både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individperspektiv är viktigt att 

uppmärksamma friluftsliv och rekreationsvärden i planeringen. Som konstaterats 

tidigare anses friluftsliv för närvarande som viktigt både bland allmänheten, från 

myndigheternas sida och på hög retorisk nivå även i kommunernas 

policydokument och översiktliga planer. Men när exploateringsmöjligheter förs in 

i en plan har det ofta starka ekonomiska drivkrafter. En exploatering behöver dock 

inte med automatik betyda försämrad allemansrättslig tillgänglighet. Ibland kan 

det vara tvärt om. Omvandlingen av Järvafältet, som tidigare var ett helt stängt 

militärt område, har exempelvis visat detta. I dagsläget är det exploatering för 

ytterligare bebyggelse och infrastruktur i de sedan några decennier 

allemansrättsligt tillgängliga naturområdena som upplevs som hot mot friluftslivet. 

 

Även om friluftsliv och naturturism i många avseenden har likartade markbehov 

kan det konstateras att det är friluftsliv som allmänintresse för kommunens egna 

invånare och strävan efter folkhälsa som oftast omnämns i de kommunala 

översiktliga planerna. Naturturism som begrepp har jag bara stött på en gång i de 

undersökta planerna, även om några ytterligare kommuner gör en koppling mellan 

attraktiv rekreationsnatur och attraktivitet för besöksnäringen. Det skulle därmed 

kunna tolkas som att naturturismen har en ännu svagare ställning än friluftslivet i 

den kommunala fysiska planeringen. Detta kan ses som en smula förvånande 

eftersom kommunerna i sina planer ofta uttrycker intentioner att stimulera 

näringslivet. 
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Varierad ambitionsnivå i kommunerna för planering för friluftsliv 

Det kan konstateras att kommunernas ambitionsnivå för planering för friluftsliv 

varierar dels mellan kommuner men också mellan planeringsnivåer. Tänkbara skäl 

för detta har i denna avhandling diskuterats i form av de statliga styrsignalernas 

vaghet, allemansrätten, oklara begrepp såsom allmänna intressen samt att andra 

intressen väger tyngre än friluftsliv i en exploateringssituation. Friluftslivets 

ställning i den fysiska planeringen är också uppenbart känslig för förändringar i 

samhället och därmed också beroende av starka företrädare och statens stöd. Det 

bör dock återigen påpekas att även om friluftsliv och naturturism som intressen är 

mindre synliga i den fysiska planeringens dokument behöver det inte med 

automatik betyda att det faktiska utfallet för medborgarnas möjligheter att utöva 

friluftsliv är dåligt. Många kommuner jobbar aktivt med projekt som syftar till att 

säkerställa och förvalta naturområden intressanta för friluftslivet, information om 

naturområden till medborgarna etc. Motsatta förhållandet gäller såklart också. 

Bara för att friluftslivet uppmärksammas i planeringens policydokument och 

översiktliga planeringsdokument betyder det inte med automatik att det även har 

en hög ställning i avvägningen mot andra intressen i efterföljande planering och 

lovgivning, vilket undersökningar i denna avhandling även har visat. Exempel på 

detta blir synligt bland annat i den sedan några år tillbaka i Naturvårdsverkets regi 

årligen återkommande utnämningen av ‖Sveriges friluftskommun‖ 

(Naturvårdsverket, 2010; 2011) där kommuner som rankats högt på 

planeringsfrågorna inte nödvändigtvis rankats högt i de övriga frågeblocken i 

motsvarande grad.  

 

8.3 Allmänhetens attityder till friluftsliv och uppfattningar om 

planering  

Höga förväntningar på att kunna utöva friluftsliv 

Föreliggande forskning visar att allmänheten i mycket hög grad efterfrågar 

möjligheter att utöva friluftsliv, många av dem i så hög grad att friluftsmöjligheter 

påverkat deras val av bostadsort och bostadsområde. I Friluftsliv 07 uppger cirka 

40 % av respondenterna att så är fallet och i översamplingen av Blekinge skärgård 

och kustzon är motsvarande siffra ännu högre, drygt 50 %. Allmänheten uppger att 

de, främst som vardagsrekreation, vill kunna ta nöjes- och motionspromenader i 

lugna och rofyllda naturområden nära där man bor eller ströva i skog och mark. 

Dessa aktiviteter ligger också i linje med de intervjuade planeringstjänstemännens 

föreställningar om ett spontant och resurssnålt friluftsliv och deras syn på vilken 

typ av friluftsliv som planeringen bör främja, det vill säga det som många vill 

göra. Detta kan ses som att de intervjuade planerarna i hög grad är representativa 

för befolkningen, men det kan också ses som en risk att organiserat och 

kommersiellt friluftsliv från planerarhåll inte uppmärksammas i planeringen. 
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Många av de svarande anser att det viktigaste värdet för ett rekreationsområde, 

näst efter frihet från skräp, är att det är skyddat från buller. Respondenterna uppger 

sig vara mer toleranta till buller från andra friluftslivsaktiviteter än vad man är mot 

buller från trafik och verksamheter. Därtill kommer andra viktiga aspekter i 

naturområdena som trygghet och att det inte syns tecken på miljöproblem. 

Resultaten visar också att människor i mycket hög grad anser att det är 

kommunens ansvar att skydda mark för friluftsliv samt att det är statens ansvar att 

genom lagstiftningen skapa förutsättningar för detta.  

 

Begränsad kännedom om och intresse av planering  

Flera av de frågor som ställts angående kommunernas friluftsplanering och ansvar 

för skyddet av mark för rekreation och naturvård resulterade i en förhållandevis 

hög andel vet ej-svar och neutrala svar. Detta kan tolkas som allmänhetens 

kännedom om och intresse av planering för friluftsliv är begränsad. Frågan som 

tydligast berörde kommunernas friluftsplanering i förhållande till medborgarna 

handlade om hur respondenterna ser på allmänhetens delaktighet i kommunernas 

planering av mark och vatten. Den höga andelen vet ej-svar är i sig intressant 

eftersom det kan betyda att kommuner behöver förbättra sin friluftslivsplanering, 

att de behöver förbättra sin kommunikation med medborgarna angående den 

friluftslivsplanering som sker eller att medborgarna faktiskt inte tycker att det är 

särskilt viktigt med planering av friluftslivet, så länge de känner sig nöjda med 

sina faktiska eller föreställda möjligheter att utöva friluftsliv. Resultat från 

föreliggande forskning har inte antytt att det skulle finnas något samband mellan 

medborgarnas grad av friluftslivsutövande och deras kännedom om kommunens 

friluftslivsplanering. Högaktiva friluftslivsutövare har varken högre eller lägre 

grad av vet ej-svar än de respondenter som anger sig ha en lägre aktivitetsgrad. 

Däremot kan ses att de högaktiva Blekingerespondenterna i högre grad anser att 

deras kommun är bra på att skydda natur för friluftsliv. Jämförelser mellan resultat 

från Friluftsliv 07, översamplingen i Blekinge skärgård och kustzon samt 

respondenter från Friluftskommunerna 
128

visar att inte heller någon av dessa 

grupper i någon nämnvärd grad skiljer sig åt när det gäller synen på och kännedom 

om kommunens friluftsplanering. 

  

Allmänhetens delaktighet i friluftsplaneringen viktig 

Allmänhetens begränsade kännedom om och intresse av kommunernas planering 

för friluftsliv kan innebära att ställningen hos konkurrerande intressen, men också 

engagemanget och uthålligheten hos dem som arbetar för friluftslivets intresse, blir 

viktiga för utfallet i en avvägningssituation. Det ska ses i relation till att det i 

                                                 

 
128

 Friluftskommunerna – de 19 kommuner som rankades högst i Naturvårdsverkets ranking av 

‖Sveriges Friluftskommun 2011‖ (Naturvårdsverket, 2011). Ytterligare beskrivning och tabell över 

kommunerna återfinns i kapitel 4 Metod. 
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avhandlingen konstateras att cirka en sjättedel av respondenterna i Friluftsliv 07 

uppger en upplevd brist på lämpliga naturområden för friluftsliv, det uttrycks ett 

stort behov av fler tysta områden och det behövs en tydligare beredskap inför 

klimatförändringarnas konsekvenser för friluftslivet. Att allmänheten engagerar 

sig i planeringsprocessen för friluftslivets räkning kan bli än mer avgörande 

eftersom det i Friluftslivspropositionen (2009/10:238) framhålls att medborgarna 

själva har ansvar för friluftslivets genomförande genom personligt och ideellt 

engagemang. 

 

8.4 Framtidsutsikter för friluftsliv och naturturism i kommunal 

planering  

Hur ser då de framtida förutsättningarna ut för friluftsliv och naturturism som 

intressen i kommunal fysisk planering? 

 

Det har under senare år skett flera ändringar i planeringslagstiftningen som har 

relevans för friluftsliv och naturturism. Exempel är nya strandskyddslagstiftningen 

där möjligheten till LIS ‖landsbygdsutveckling i strandnära zoner‖ är en 

utmärkande förändring. Denna förändring har väckt både farhågor och 

förhoppningar men den kan som diskuterats också leda till stärkt översiktlig 

planeringsverksamhet. Översiktlig planering kan fungera som arena för 

kunskapsbaserade och demokratiska beslut och skapa möjlighet för en helhetssyn 

över både efterfrågan på friluftsliv och tillgång på lämplig mark med 

rekreationsvärden. Den översiktliga planeringen kan dock inte förväntas verka mer 

för friluftslivets intressen än för några andra allmänna intressen. Översiktlig 

planering kan också ge beredskap för framtida förändringar av förutsättningarna 

för friluftslivet, exempelvis klimatförändringarnas konsekvenser. 

Friluftslivsorganisationernas nyvunna möjlighet att överklaga strandskyddsbeslut 

är också en förändring till följd av den nyligen ändrade strandskyddslagstiftningen 

vars konsekvenser är intressant att följa i framtiden. I informationen om nya PBL 

(SFS 2010:900) som infördes 2 maj 2011 uttrycks att ‖kravet på behovet av 

grönområden förtydligas […]‖ i den nya lagstiftningen (Regeringskansliets 

hemsida, 2010-03-23). Vad som utgör detta förtydligande är dock inte helt lätt att 

se. Ett förtydligande av enskilt intresse kan dock ses genom den förändrade 

rubriksättningen i kapitel 2.  

 

Friluftsliv saknade ansvarig myndighet mellan 1991 och 2002 men 

Naturvårdsverket har sedan år 2002 återfått ansvaret för friluftsliv. Detta kan ses 

som en stärkning av intresset men det kan också förväntas ta lång tid innan det 

återhämtat sig från perioden utan ansvarig myndighet. Inom Naturvårdsverket är 

ansvaret för friluftsliv splittrat på flera avdelningar, men det finns en tjänsteman 

med uppgift att vara friluftslivssamordnare. Diskussionen som förts tidigare i 

avhandlingen om splittrat friluftslivsansvar i kommunerna och splittrat budskap 
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om friluftsliv i planeringsdokumenten kan vara relevant att applicera även på 

myndighetens organisation.  

  

Riksintressesystemet är under utredning. Ett slutbetänkande levererades inom 

ramen för Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45). När propositionen läggs är i 

skrivande stund (hösten 2011) oklart. Naturvårdsverket ska få i uppdrag att se över 

riksintressen för friluftsliv
129

. Hur detta arbete kommer att läggas upp och vad det 

kommer att leda till finns anledning att följa. Även systemet med 

miljökvalitetsmål är under förändring. Tillämpningen av miljökvalitetsmålen och 

graden av styreffekt är sedan tidigare föremål för diskussion (se exempelvis 

Emmelin & Lerman, 2006). Resultat från föreliggande forskning antyder dock att 

översiktliga planer och MKB-dokument kan vara strukturerade utifrån 

miljökvalitetsmålen vilket gör dessa synliga i praktisk användning.  

 

Friluftslivspropositionen (2009/10:238) ses av många som ett framsteg för 

friluftslivet eftersom den för upp friluftsliv som ett eget politikområde. Men en 

alternativ tolkning är att staten genom propositionen ‖friskriver sig‖ från ansvaret 

för friluftsliv. Antagandet av propositionen ger visserligen en något ökad budget 

till friluftslivsorganisationers arbete vilket, i kombination med 

friluftsorganisationernas nyligen införda möjlighet att överklaga 

strandskyddsbeslut, kan komma att ge dem en ökad möjlighet att påverka i 

planeringens olika beslutsprocesser. I propositionen framhåller man dock att det är 

medborgarna själva genom personligt och ideellt engagemang som står i centrum 

för genomförandet av friluftslivet. Målsättningar som uttrycks i propositionen är 

vagt formulerade och framtagandet av mer konkreta mätbara mål för 

friluftspolitiken befinner sig i skrivande stund (hösten 2011) i remisstadiet 

(Naturvårdsverket 2011d). 

 

För naturturismens räkning är det kanske den pågående debatten om 

allemansrättens kärna och frågan om eventuella begränsningar för kommersiella 

och organiserade aktiviteter som kommer att bli avgörande. Då detta är en 

pågående debatt kan det här bara bli fråga om spekulationer huruvida lagstiftning 

kommer att förändras. Men då planeringstjänstemännens friluftslivsbegrepp 

präglas av den typ av aktiviteter som utförs spontant och på fritiden finns, som 

tidigare nämnts, en risk att kommersiella och organiserade aktiviteter beaktas i 

ännu lägre grad än friluftsliv. Å andra sidan visar resultat från Almstedt (1998) att 

kommersiellt friluftsliv står starkare som intresse än friluftsliv som allmänt 

intresse.  

 

                                                 

 
129

 I Friluftslivspropositionen (2009/10:238) och i information från Naturvårdsverket framgår att 

detta uppdrag ska fås under 2011, men i skrivande stund (augusti 2011) finns ännu inget formellt 

uppdrag. 
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8.5 Slutsatser  

Som tidigare nämnts uttalar flertalet myndighetsdokument en hög tilltro till att 

planering, där inbegripet kommunal fysisk planering, ska kunna fungera som 

verktyg för att främja friluftslivet. (se exempelvis Regeringen, 2009c; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2009; Nordisk Parkkongress, 2005; Regeringen, 2002; 

Kulturdepartementet, 1999; Nordiska Ministerrådet, 1987). Föreliggande 

forskning har visat att också allmänheten har höga förväntningar på möjligheten 

att utöva friluftsliv och att kommunen ska kunna tillhandahålla mark för detta. 

 

Baserat på planeringslagstiftningens tolkningsmöjligheter och att flera centrala 

begrepp är mångtydiga kan hävdas att den kommunala fysiska planeringen är ett 

tämligen trubbigt verktyg för att främja friluftsliv. Allmänheten uttrycker mycket 

höga förväntningar att kunna utöva friluftsliv bostadsnära men deras kännedom 

om och intresse av kommunernas planering för friluftsliv är begränsat. 

Allmänhetens begränsade intresse av planering kan innebära att de inte engagerar 

sig i planeringsprocesserna. Ställningen hos motstående intressen men också 

engagemanget och uthålligheten hos dem som arbetar för friluftslivets intresse blir 

då viktiga för utfallet i varje avvägningssituation. Detta ska ses i relation till att det 

i avhandlingen konstaterats flera markanvändningsfrågor med relevans för 

möjligheterna till friluftsliv och naturturism såsom allmänhetens upplevda brist på 

lämpliga naturområden, behov av fler tysta områden och tydligare beredskap i 

kommunerna inför klimatförändringarnas konsekvenser för friluftslivet.   

 

PBL och strandskyddslagstiftningen, som i hög grad lägger de grundläggande 

förutsättningarna för planering för friluftsliv, har nyligen genomgått omfattande 

förändringar och flera andra system med relevans för friluftsliv, exempelvis för 

riksintressen, miljökvalitetsmål och mätbara mål för friluftspolitiken är under 

pågående förändring. Vad förändringarna kommer att betyda för friluftslivet som 

intresse i den kommunala fysiska planeringen är ännu alltför tidigt att uttala sig 

om. Vissa av de pågående och kommande förändringarna, exempelvis stärkt 

översiktliga planering, kan som diskuterats verka för friluftsliv medan andra, 

exempelvis stärkt enskilt intresse, kan förväntas verka emot. 

 

8.6 Diskussion om tänkbara åtgärder 

 Om syftet med tänkta åtgärder är att stärka friluftslivet som intresse i den 

kommunala planeringen och att därmed skapa förutsättningar för att fler 

människor ska kunna komma ut i naturen kan några olika åtgärder vara värda att 

diskutera. Som konstaterats i avhandlingen används ofta argumenten att friluftsliv 

är viktigt för folkhälsan, att det är värdefullt som pedagogiskt instrument för 

miljöhänsyn samt att den kommersiella formen av friluftsliv, naturturism kan 

medverka till att bibehålla eller stärka lokal och regional ekonomi. Denna 

diskussion ska dock inte tolkas som om jag anser att fler människor till varje pris 
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måste ut i naturen utan syftet är att diskutera tänkbara åtgärder för att stärka 

friluftslivet som intresse i den kommunala fysiska planeringen.  

 

Utbildningsinsatser 

Det är berättigat att diskutera vad som kan åstadkommas med utbildningsinsatser 

och vilka som i så fall ska utbildas. Utbildning av planeringstjänstemän och 

beslutande politiker kan troligen räcka en bit på väg för att stärka friluftsliv och 

naturturism som intressen i avvägningen mot andra intressen, men som tidigare 

diskuterats är det inte klart om det är kunskapsbrist eller andra värderingar som 

styr människors förhållningssätt till regler (Emmelin et al, 2010). Detta 

förhållande kan överföras till att även gälla planeringstjänstemäns och beslutande 

politikers syn på värdet av friluftsliv och naturvistelse. Även om de får ökad 

kunskap om friluftslivets nytta är det inte säkert att de i avvägningar mot andra 

intressen prioriterar friluftslivet. Det som talar för att utbildningsinsatser faktiskt 

har en möjlighet att påverka utfall i beslutssituationer är konsensusdiskussionen 

enligt Innes (2004:13) där hon som tidigare beskrivits framhåller att hon och 

hennes medarbetare vid ett flertal tillfällen sett att starkare aktörer åtminstone i 

någon mån ökat sitt hänsynstagande till svagare aktörers intressen efter en 

konsensusbildande process. Flera av de åtgärder som diskuteras nedan baseras på 

tanken om att ökad insikt i och kunskap om ett flertal olika aspekter exempelvis 

den täta stadens och klimatförändringarnas konsekvenser för friluftsliv. Om 

utbildning av allmänheten ska syfta till att få ut fler i naturen behöver diskussionen 

föras i en kontext där exempelvis en ökad konkurrens från andra aktiviteter, 

begränsade ekonomiska resurser och tidsbrist är påverkande faktorer. Även här är 

frågan om det är kunskap eller värderingar som styr människors handlande 

relevant. 

 

En mer nyanserad diskussion om den täta staden 

En åtgärd som anknyter till utbildningsinsatser för planeringstjänstemän och 

politiker är att det behövs en mer nyanserad diskussion om den täta staden som 

även inbegriper realistiska förväntningar på den täta stadens hållbarhet. I dagsläget 

är den täta blandstaden en planeringsdoktrin som återfinns i översiktliga planer 

och som tillämpas tämligen oreflekterat. Förtätningens negativa konsekvenser, 

exempelvis hur möjligheterna till rekreation i närnatur påverkas och förlust av 

ekosystemtjänster, diskuteras dock sällan.  

 

Förändrad lagstiftning 

Skulle en förändrad lagstiftning kunna stärka friluftslivet som intresse och hur 

omfattande skulle förändringen i så fall vara? Det skulle vara lätt att föreslå att 

exempelvis den fria passagen i strandskyddslagstiftningen preciseras med en 
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generös meterangivelse
130

 eller att uppräkningen av särskilda skäl för dispens, i 

synnerhet punkt 6, får en mindre medgivande formulering. Men den 

planeringslagstiftning som diskuterats i denna avhandling, främst PBL och MB, 

visar tecken på kompromisser mellan politiska värderingar. Detta visar sig i form 

av oklara formuleringar vilket därmed öppnar upp för olika tolkningar av 

lagtextens betydelse och tillämpning. Det vore naivt att tro att det skulle kunna 

antas förändringar i nuvarande planeringslagstiftning som inte skulle uppvisa 

samma tecken på kompromiss. Att föreslå en ny lagstiftning skulle troligen leda 

till att det enskilda intresset flyttar fram sina positioner ytterligare eftersom det 

verkar vara en pågående tendens i hela samhället och att proportionalitetsprincipen 

numera har en tydligare plats i PBL
131

.  

 

Stimulera allmänhetens intresse för kommunal planering för friluftsliv 

Det har i föreliggande forskning konstaterats att allmänheten har en begränsad 

kännedom om och intresse för kommunens planering för friluftsliv. Om detta antas 

bero på begränsad kommunikation från kommunernas sida (vilket det, som 

tidigare diskuterats, inte enbart behöver vara). Tänkbara åtgärder kan då vara att 

förlägga planeringsprocessens möten på tidpunkter när kommunens medlemmar
132

 

har möjlighet att delta och/eller att hålla fler möten i mindre forum där fler känner 

sig motiverade att delta och yttra sig.        

 

Minskad allemansrätt 

Med den logik som diskuterats i avhandlingen skulle en minskad tillgång till 

allemansrättslig mark kunna stimulera kommunerna att i högre grad planera för 

friluftslivets markanvändning. I första hand betyder det kanske utökade 

stigsystem, vandringsleder och förbättrad kollektivtrafikförsörjning till några 

utvalda tätortsnära naturområden. Ytkrävande och spontana aktiviteter som 

svamp- och bärplockning skulle dock vara svårt att säkerställa om allemansrätten 

så som vi känner den försvann. Det kan dock diskuteras om detta åtgärdsförslag 

kan ses som ett intressant tankeexperiment eller bara som dumdristigt. 

Allemansrätten som idé har ett mycket högt stöd bland allmänheten (Fredman et 

al, 2008c; Sandell, 2006b) och det är ytterst tveksamt om förslaget skulle få något 

som helst stöd från vare sig planeringstjänstemän eller politiker. För att komma 

tillrätta med kritiken från markägarhåll mot allemansrätten i sin nuvarande form 

finns som diskuterats i avhandlingen förslag om att kontrollera organiserade och 

                                                 

 
130

 Generös ur friluftslivsintressets perspektiv, vad det skulle kunna innebära i meter låter jag vara 

osagt. 
131

 Se fotnot 68 
132

 När det gäller översiktlig planering ska enligt PBL 3 kap 9 § förutom länsstyrelse, berörda 

kommuner, regionplaneorgan, andra myndigheter etc. även kommunens medlemmar, 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget beredas 

möjlighet att delta i samrådet. I samråd för deltaljplaner, PBL 5 kap 12 §, uttrycks även att 

samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan.  
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kommersiella aktiviteters bruk av allemansrätten vilka är både mer nyanserade och 

bättre genomtänkta, exempelvis Sandell & Svenning (2011).  

 

Föra samman utspritt kunskapsunderlag och riktlinjer för friluftsliv  

Föreliggande forskning visar att friluftslivet behandlas på flera olika ställen i de 

undersökta översiktliga planeringsdokumenten. Om jag utgår från att detta 

förhållande är en nackdel för intresset när översiktsplanen ska fungera som 

underlag för efterföljande planering och lovgivning blir rekommendationen alltså 

att föra samman generella värdebeskrivningar, ställningstaganden och riktlinjer till 

en sammahållen text i dokumentet. De geografiska rekommendationerna måste så 

klart återfinnas i samband med de områden som det gäller. Det kunskapsunderlag 

om friluftsliv som ska fungera som planeringsunderlag för den översiktliga 

planeringen kan också föras samman i en sektorsplan exempelvis en Friluftsplan 

för att underlätta en samlad överblick över värden och eventuella 

ställningstaganden från kommunens sida för friluftslivets nuvarande och framtida 

behov. En sektorsplan som medger en samlad överblick kan var positivt för 

friluftslivet som intresse men behöver inte nödvändigtvis vara det. Även här kan 

känslan av att det finns mycket natur leda till att vissa naturområden upplevs som 

legitima att exploatera. Det är därmed kommunens eventuella ställningstaganden 

om skydd av natur som kan leda till att friluftslivet ställning stärks. 

 

Mer distinkt begreppsdefinition 

Att tydligare definiera friluftslivets och planeringens begrepp såsom exempelvis 

friluftsliv och allmänt intresse betyder inte med automatik att friluftslivets 

ställning stärks eller att planeringen för friluftsliv blir bättre. En mer distinkt 

begreppsapparat kan som diskuterats tidigare underlätta hanteringen av friluftsliv i 

planeringen och i synnerhet i juridiska prövningar kan entydiga begrepp ge en mer 

rättssäker bedömning. Det som upplevs som rättvist har människor ofta större 

acceptans inför. Som exempel kan nämnas strandskyddslagstiftningens särskilda 

skäl för dispens och upphävande av strandskyddet, som i denna avhandling 

beskrivits som mycket tolkningsbara. Skälen infördes i lagtexten i samband med 

förändringar i strandskyddet 2009/2010 och de kommer att bli föremål för juridisk 

tolkning, vilket i sin tur kan komma att motivera ändringar i lagtextens lydelser. 

Förändringar i planeringslagstiftningens text har dock hittills präglats av 

kompromisser mellan politiska värderingsprinciper och det kan, som diskuterats 

ovan, troligen inte förväntas bli annorlunda i framtiden.           

 

En enklare, och därmed kanske också snabbare, planeringsprocess är ett uttalat 

mål med den nya PBL. Snabbare planeringsprocesser behöver dock inte 

nödvändigtvis betyda att planeringen för friluftslivet blir bättre ur 

friluftslivsutövarens perspektiv. Det har tidigare i denna avhandling konstaterats 

att en mer distinkt definition kan leda till att många friluftsaktiviteter kan komma 

att falla utanför denna. Vaga begrepp är dock inte alltid är negativt och Emmelin et 
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al (2010) menar att det är användningsområdet som bör avgöra graden av 

definition. 

 

8.7 Underlag för fortsatt forskning  

Det skulle vara motiverat att mer systematiskt undersöka eventuella samband 

mellan flera bakgrundsvariabler och orsaker till kommunernas varierade 

ambitionsnivå beträffande planering för friluftsliv. Exempel på en sådan variabel 

skulle kunna var vilken politisk majoritet kommunen ifråga hade, när den aktuella 

översiktliga planen togs fram. Den forskning som gjordes i denna avhandling 

undersökte mer generellt eventuell koppling mellan politisk majoritet under 

mandatperioden 2007-2010 och vissa av svaren i enkäten till kommunerna, men 

det undersökta materialet var litet. Ytterligare forskning motiveras av 

föreställningen att olika politiska ideologier i varierad grad har tilltro till planering, 

olika syn på huruvida och i vilken grad staten bör blanda sig i skyddet av allmänna 

intressen i relation till skyddet av marknadsekonomin, privata intressen och 

äganderätt till mark. En aspekt att beakta i en sådan undersökning är i vilken grad 

kommunerna har en politisk majoritet där ideologier kan bli tydligt synliga i 

utfallet av exempelvis planeringsbeslut, eller om exempelvis en 

blocköverskridande ledning kräver kompromisser som suddar ut ideologiska 

ställningstaganden.  

 

I enkäten till allmänheten, Friluftsliv 07 och översamplingen i Blekinge skärgård 

och kustzon, frågades efter respondenternas ‖viktigaste naturområde‖. Begreppet 

‖viktigaste‖ var föremål för en del diskussion inom forskargruppen. I 

resultattolkningen kan vi inte veta hur respondenterna tolkat begreppet. Det kan 

representera det mest använda området eller det högst värderade, vilket i sin tur 

kan motiveras av en mängd olika skäl. Båda tolkningarna är relevanta att 

undersöka ytterligare. 

 

Det skulle även vara motiverat att undersöka i vilken grad och i så fall hur 

översiktliga plandokument faktiskt används av kommunala tjänstemän. Detta är 

relevant i diskussionen om att beskrivningar, analyser och 

riktlinjer/ställningstaganden angående friluftslivet ofta är spritt på flera ställen i 

planeringsdokumenten och om detta kan ses som en styrka eller som en svaghet 

för friluftslivet.  Om endast vissa avsnitt blir lästa eller om läsningen sker från 

pärm till pärm kan antas påverka inställningen till friluftslivet som intresse. En 

genomläsning från pärm till pärm kan ge kännedom om att friluftsliv omnämns på 

flera platser och i flera olika sammanhang i dokumentet. Detta kan stärka intrycket 

av att friluftsliv är mycket viktigt, men det kan också nära föreställningen om att 

friluftsliv kan utövas och skyddas någon annanstans än där man vill exploatera.  

Om läsning sker av endast vissa stycken ger den utspridda beskrivningen en större 
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chans att friluftslivet omnämns just där, men budskapet kan också bli fragmenterat 

och därmed förlora i styrka. 

 

Som nämndes i kapitel 7 har några statistiska körningar visat att en 

kommunuppdelning av datamaterialet för Blekinge skärgård och kustzon 

resulterade i ett alltför litet antal respondenter i flera av grupperna. I en av 

kommunerna återfinns endast 13 respondenter. Varför det blivit så går tyvärr inte 

att förklara. Det skulle vara intressant att ur ett större datamaterial undersöka 

eventuella samband mellan flera av frågorna och kommuntillhörighet. Som 

exempel kan nämnas den antydda tendensen att Blekingerespondenter anger en 

högre grad av missnöje i frågan om kommunernas sätt att skydda friluftsnatur 

jämfört med både respondenter från Friluftsliv 07 och Friluftskommunerna. 

Missnöjet behöver dock inte hittas i planeringen utan kan höra till 

plangenomförande och/eller avsättande av naturreservat enligt MB. Oavsett vilket 

kan det finns anledning att undersöka frågan ytterligare. 
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BILAGA 1 Enkätresultat Blekinge skärgård och kustzon 

Enkäten Friluftsliv 07 som sändes ut till slumpvis utvalda medborgare i åldern 18-

75 år under vintern 2007/2008 kompletterades även med en översampling i 

Blekinge skärgård och kustzon där ytterligare 800 enkäter sändes ut. 319 svar kom 

in vilket gav en svarsfrekvens på drygt 40 %. Översamplingsenkäten var 

modifierad i vissa frågor jämfört med Friluftsliv 07 för att ytterligare passa för 

delprojektets specifika intressen och inriktningen mot fysisk planering. Detta 

innebar även att några helt unika frågor lades till. I denna redovisning ligger fokus 

på de resultat som avviker på ett intressant sätt från dem i Friluftsliv 07 samt 

resultaten från de modifierade och unika frågorna. Friluftsliv 07 finns redovisad i 

fyra rapporter (Fredman et al, 2008 a-d) medan översamplingen inte redovisats 

tidigare.  

 

Bakgrundsvariabler för respondenterna i Blekinge 

Andel kvinnor och män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 % av respondenterna är kvinnor och 43 % är män och. I Friluftsliv 07 var 

motsvarande siffror 55 % kvinnor respektive 45 % män (Fredman et al, 2008 a-d).  

 

Utbildningsnivå, % 
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21 % av Blekingerespondenterna har obligatorisk folkskola, 44 % har 

gymnasieutbildning eller motsvarande samt 35 % har universitets- eller 

högskoleutbildning. I Friluftsliv 07 var motsvarande siffror 18 % obligatorisk 

folkskola, 43 % gymnasium eller motsvarande respektive 37 % universitet eller 

högskola. För riket som helhet är fördelningen: 23 %, 45 % respektive 32 %) 

(Fredman et al, 2008a-d). 

 

Kommuntillhörighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drygt hälften av respondenterna (53 %) uppger att de bor inom tätbebyggt område 

medan resterande 47 % bor på landsbygden. Totalt 308 respondenter har uppgett 

sitt postnummer, så att kommuntillhörighet har kunnat räknas ut. 13 respondenter 

bor i Karlshamns kommun, 27 i Sölvesborg, 85 i Ronneby och 183 i Karlskrona 

kommun.  

 

Det finns flera korstabuleringar som skulle vara intressanta att göra mot 

kommuntillhörighet men eftersom antalet respondenter från Karlshamns kommun 

är så litet har detta gjorts med reservationer. I de fall där korstabulering med detta 

lilla sample visar på något intressant anges det i texten nedan med starka 

reservationer för att ytterligare undersökningar med ett större antal respondenter 

behöver göras.  

 

Redovisning och diskussion av planeringsrelevanta resultat i Blekinge 

 

Fråga 5. Ungefär hur ofta är du ute i naturen på vardagar, helger och längre 

ledigheter? 

Drygt 60 % av respondenterna uppger att de mycket ofta eller ganska ofta är ute i 

naturen på vardagar. På helger stiger denna siffra till ca 83 % och under längre 

ledigheter till ca 93 %.  Motsvarande siffror för Friluftsliv 07 (fråga 5) var ca 56 % 

(vardagar), 79 % (helger) och 89 % (längre ledigheter) (Fredman et al, 2008a). Det 
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kan därmed sägas att Blekingerespondenterna är mer ute i naturen än 

respondenterna i Friluftsliv 07. 

 

De som uppger en hög besöksfrekvens till naturen på denna fråga, såväl i vardagen 

som på helger och längre ledigheter, har även uppgett en hög besöksfrekvens till 

de särskilt namngivna områdena som listats i fråga 23 nedan.  

 

Fråga 12. Titta återigen på listan över utomhusaktiviteter på baksidan av 

följebrevet. Finns det någon eller några aktiviteter du skulle vilja ägna dig mer åt 

i dagsläget? (Här åsyftas en lista som bifogades enkäten med 43 aktiviteter samt 

en möjligenhet att skriva till något ‖Annat‖. Listan återfinns i denna avhandling i 

bilaga 2. Drygt hälften av de svarande, ca 55 %, vill inte ägna sig mer åt någon 

aktivitet från listan medan ca 45 % anger att de skulle vilja det. På vardagar är det 

nöjes- och motionspromenader som man helst skulle vilja ägna sig mer. På helger 

är det strövande i skog och mark som man helst skulle vilja ägna sig mer åt. Detta 

överensstämmer med vad respondenterna i Friluftsliv 07 (fråga 14) svarade för 

vardagar och helger.  

 

På längre ledigheter är det vandringar i fjällen samt segling, motorbåtsåkning och 

utförsåkning på skidor som Blekingerespondenterna helst skulle vilja ägna sig mer 

åt medan respondenterna i Friluftsliv 07 på längre ledigheter vill vandra i fjällen, 

ströva i skog och mark, åka utför på skidor samt ta nöjes- och motionspromenader 

i större omfattning än idag (Fredman et al, 2008b). 

 

Fråga 13. Det kan finnas många orsaker till varför man inte har möjlighet att 

ägna sig åt utomhusaktiviteter i den utsträckning man önskar. Tänk nu på de 

aktiviteter du angav i fråga 12. Varför kan du inte ägna dig åt dessa aktiviteter i 

den utsträckning du önskar? 

Av de 319 personer som besvarade frågan om upplevda hinder för 

utomhusaktiviteter tyckte ca 4 % att de saknade lämpliga platser/områden på 

vardagar. Ca 5 % tyckte att de saknade lämpliga platser/områden på helgerna och 

ca 8 % uppgav att de saknade lämpliga platser/områden för utomhusaktiviteter på 

längre ledigheter. I Friluftsliv 07 fråga 17 (Fredman et al, 2008b) var motsvarande 

siffror ca 15 % på vardagar, ca 17 % på helger och ca 17 % på längre ledigheter. 

Jämfört med svaren från Friluftsliv 07 uppger respondenterna från Blekinge alltså 

att de i relativt låg grad saknar tillgång till lämpliga platser/områden där de kan 

utöva utomhusaktiviteter.  

 

I resultatsammanställningen av denna fråga fokuseras på svarsalternativet ‖saknar 

tillgång till lämpliga platser/områden‖ eftersom den är möjlig att påverka med 

fysisk planering. Andra svarsalternativ var; Saknar tid, Familjesituationen, Saknar 

någon att utöva den med, Kostar för mycket pengar, Saknar utrustning, 
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Funktionshinder/sjukdom, Saknar kunskap/utbildning, Alltför fysiskt krävande 

samt Saknar mod.  

 

Fråga 14. Har du under de senaste 12 månaderna på fritiden besökt 

naturområden som ligger högst 10 mil från din bostad?  

Av de 311 som besvarade frågan har ca 31 % inte besökt något naturområde som 

ligger högst 10 mil från bostaden på sin fritid. I Friluftsliv 07 fråga 18 (Fredman et 

al, 2008c) var motsvarande andel ca 37 %. Blekingeborna kan därmed sägas vara 

flitigare besökare i de närliggande naturområdena än respondenterna från riket 

som helhet. Vanligaste orsakerna till att man inte besökt något naturområde högst 

10 mil från bostaden under de senaste 12 månaderna är att man har andra 

fritidsintressen, tidsbrist eller att man bor naturskönt. Det sista är särskilt intressant 

att notera. Att respondenten inte anser sig ha besökt något naturområde inom 10 

mils avstånd från sin bostad behöver alltså inte betyda att de inte har tillgång till 

natursköna omgivningar och det behöver heller inte betyda att de inte varit ute i 

naturen.  

 

Fråga 15. Hur skulle du beskriva ditt viktigaste naturområde?  

Av de områden som respondenterna i Blekinge anger som sitt viktigaste 

naturområde är ‖mest skog‖ det vanligast förekommande naturkaraktären vilken 

fick ca 29 % av svaren. Den näst vanligaste karaktären i Blekinge var ‖mest 

skärgård‖ med ca 26 % av svaren medan tredjeplatsen togs av dem som svarat mer 

än ett alternativ (ca 24 %). I Friluftsliv 07 fråga 19 (Fredman et al, 2008c) 

fördelades de tre första platserna enligt ‖mest skog‖ (ca 45 %), ‖mest sjöar och 

vattendrag‖ (ca 11 %) och ‖mest skärgård‖ (ca 10 %) av svaren. 

 

Begreppet ‖viktigaste naturområde‖ var föremål för en del diskussion inom 

forskargruppen. I resultattolkningen kan vi inte veta hur respondenterna tolkat 

begreppet. Det kan representera det mest använda området eller det högst 

värderade, vilka i sin tur kan motiveras av en mängd olika skäl. Båda tolkningarna 

är relevanta att undersöka ytterligare men har tyvärr legat utanför ramen för denna 

undersökning. 

 

Fråga 16. Är naturområdet, eller delar av det, ett skyddat område som t.ex. 

naturreservat, nationalpark, natura 2000 eller liknande? 

Nästan fyra av tio av de 226 svarande i Blekinge känner till att deras viktigaste 

naturområde (som det uttrycktes i fråga 15 ovan), eller delar av det, är ett skyddat 

område som till exempel naturreservat, nationalpark, natura 2000 eller liknande. 

Motsvarande fråga finns inte i Friluftsliv 07. 
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Fråga 17. Vilken aktivitet har du huvudsakligen ägnat dig åt i detta naturområde 

under de senaste 12 månaderna? Svara med aktivitetens nummer från den 

bifogade listan. (Här åsyftas en lista som bifogades enkäten med 43 aktiviteter 

samt en möjligenhet att skriva till något ‖Annat‖)  

De i särklass vanligaste aktiviteterna bland de svarande från Blekinge är Strövat i 

skog och mark (ca 27 %) samt Tagit nöjes- och motionspromenader av annat slag 

(ca 24 %). I Friluftsliv 07 fråga 11 (Fredman et al, 2008b) är ‖Tagit nöjes- och 

motionspromenader av annat slag‖ den vanligaste aktiviteten både på vardagar (ca 

31 %) och på helger (ca 20 %) liksom på längre ledigheter (ca 13 %) 

 

Fråga 18. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och detta naturområde? 

Ca 90 % av de svarande har mindre än 3,5 mil till sitt viktigaste naturområde. Ca 

50 % har mindre än 8 km och ca 30 % har mindre än 3 km.  

 

Fråga 20. På vilket sätt brukar du färdas till och från naturområdet? 

Ca 45 % av de 222 Blekingebor som svarade brukar ta sig till sitt viktigaste 

naturområde med bil/mc medan ca 32 % tar sig dit till fots och ca 6 % med cykel. 

Ca 10 % har uppgett flera färdsätt/färdmedel. Motsvarande fråga finns inte i 

Friluftsliv 07. 

 

Fråga 21. På vilket sätt skulle du vilja färdas till och från naturområdet? 

Ca 35 % av de 221 som svarat skulle vilja färdas till sitt viktigaste naturområde till 

fots och ca 31 % med bil/mc medan ca 18 % uppger att de skulle vilja ta sig dit 

med cykel. Jämfört med idag vill något fler kunna gå till fots och använda cykel 

medan något färre vill kunna använda bil/mc. Motsvarande fråga finns inte i 

Friluftsliv 07. 

 

Fråga 22. Tag ställning till följande påstående:  

Möjligheter till friluftsliv har påverkat mitt val av bostadsort 

En knapp majoritet av de svarande, ca 51 % är helt eller delvis eniga med 

påståendet att möjligheter till friluftsliv har påverkat valet av bostadsort medan ca 

28 % är helt eller delvis oeniga. I Friluftsliv 07 fråga 28 (Fredman et al, 2008b) 

var ca 40 % helt eller delvis eniga med påståendet medan ca 30 % var helt eller 

delvis oeniga. Blekingerespondenterna var därmed i högre grad eniga till 

påståendet att möjligheter till friluftsliv påverkat deras val av bostadsort jämfört 

med respondenterna i Friluftsliv 07. Respondenterna från de 19 högst rankade 

kommunerna i Sveriges friluftskommun 2011 var dock i lägre grad helt eller delvis 

eniga till påståendet, ca 34 %.  

 

Möjligheter till friluftsliv har påverkat mitt val av bostadsområde. 
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Ca 50 % av de svarande är helt eller delvis eniga med påståendet att möjligheter 

till friluftsliv har påverkat valet av bostadsområde medan ca 30 % är helt eller 

delvis oeniga. I Friluftsliv 07 fråga 28 (Fredman et al, 2008b) var ca 40 % helt 

eller delvis eniga med påståendet medan ca 30 % var helt eller delvis oeniga. 

Blekingerespondenterna var därmed i högre grad eniga till påståendet att 

möjligheter till friluftsliv påverkat deras val av bostadsområde. 

 

Det behövs fler naturområden på gångavstånd från hemmet 

Ca 41 % av de svarande är helt eller delvis oeniga med påståendet att det behövs 

fler naturområden på gångavstånd från hemmet medan ca 29 % är helt eller delvis 

eniga. Detta påstående saknar motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

De befintliga naturområdena behöver bli större 

Ca 37 % av de svarande är helt eller delvis oeniga med påståendet att de befintliga 

naturområdena behöver bli större medan ca 24 % är helt eller delvis eniga. Ca 28 

% har valt det neutrala svarsalternativet varken enig eller oenig. Detta påstående 

saknar motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Det behövs ett mer varierat utbud av olika naturtyper 

Ca 37 % av de svarande är helt eller delvis oeniga med påståendet att det behövs 

ett mer varierat utbud av olika naturtyper medan ca 25 % är helt eller delvis eniga. 

Ca 27 % har valt det neutrala svarsalternativet varken enig eller oenig Detta 

påstående saknar motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Det behövs fler naturområden som är fria från buller 

Ca 55 % av de svarande i Blekinge är helt eller delvis eniga med påståendet att det 

behövs fler naturområden som är fria från buller medan ca 22 % är helt eller delvis 

oeniga. Detta påstående saknar motsvarighet i Friluftsliv 07. 
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Fråga 23. Har du någon gång besökt följande områden? Ange i så fall 

ungefärligt antal besök under de senaste 12 månaderna  

(N) = Naturreservat, (F) = Fågelskyddsområde, (A)= Annat område.  

Områdena är geografiskt sorterade från väster mot öster i Blekinge skärgård och 

kustzon. Svarsfrekvensen på denna fråga är 34 % då 272 respondenter har 

uppgett besöksfrekvenser i de angivna områdena.  

  

Antal besök under de senaste 12 månaderna 

Sölvesborgs kommun  

Valje (N) 170 

Vållholmen eller Hylleskär (F) 3 

Sölvesborgsvíkens naturreservat (N) 152 

Rådmansholmarna (F) 3 

Stiby backe (N) 89 

Listers huvud (N) 88 

Långören eller Ola-Persör ((F) 5 

Norjegryt (A) 18 

Spraglehall (N) 39 

Hanö (A) 78 

Karlshamns kommun  

Stilleryd (N) 130 

Skaftholmarna eller Björkeskärv (F) 25 

Tärnö (N) 50 

Fölsö (N) 50 

Bockön- Mjöön (N)  52 

Eriksberg (N) 77 

Eriksbergs stränder (N) 59 

Tjärö (N) 94 

Bengtsörarna eller Knivlösarna (F) 16 

Ronneby kommun  

Järnavik (N) 247 

Östre fjorden/Garnanäs skärgård (F) 58 

Sonekulla - Biskopsmåla (N) 48 

Ronneby Brunnspark (A) 2675 

Ekenäs (A) 1168 

Aspan (A) 280 

Karön (A) 176 

Gö (A) 247 

Yttre Stekön (N) 64 

Slättön (F) 12 

Lindö udde (N) 113 

Torkö (A) 539 
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Vambåsa hagmarker (N) 83 

Kvalmsö (N) 61 

Listerby skärgårds naturreservat (N) 473 

Almö (N) 849 

Tromtö (N) 200 

Skräddarön eller Högaskärven (F) 0 

Lilla/Stora Ekeskär eller Utö (F) 7 

Karlskrona kommun  

Skärfva (N) 1049 

Bryggareberget (A) 684 

Lyckeby Ekebacke (N) 379 

Knösö (N) 518 

Lilla/Stora Kyrkoskär eller Annaskär (F) 19 

Västra Skällön (N) 51 

Järkö (N) 23 

Uttorps naturreservat (N) 251 

Hästholmen – Ytterön (N) 205 

Hallarumsviken (N) 266 

Torhamns udde (N) 207 

Norra/Södra Hylteskär eller Kålleskär (F) 24 

Utklippan (N) 100 

Kristianopels skärgård (F) 1046 

 

Respondenterna i Blekinge tillfrågades om sin besöksfrekvens till 52 listade 

naturområden i det studerade området Blekinge skärgård och kustzon under det 

senaste året. Områdena tillhör tre kategorier; naturreservat, fågelskyddsområde 

eller annat område. Den nationellt kända Ronneby Brunnspark
133

 är det område 

som uppvisar flest antal besök med 2675 besök fördelat på 197 respondenter (2 

respondenter står för 600 av besöken). Därefter kommer Ekenäs i Ronneby 

kommun (1168 besök/75 respondenter) och Skärfa i Karlskrona kommun (1049 

besök/109 respondenter). De områden som är fågelskyddsområden har i de flesta 

fall ett lågt eller måttligt antal besök. Det fågelskyddsområde som avvek från detta 

var Kristianopels skärgård med 1046 besök fördelat på 91 respondenter. Även om 

2 personer står för 745 av besöken är det förhållandevis många som besökt 

området. Det fågelskyddsområde som bortsett från Kristianopels skärgård hade 

flest besök var Östre fjorden/Garnanäs skärgård i Ronneby kommun med 58 besök 

fördelat på 20 respondenter. Det finns naturliga förklaringar till ett lågt eller 

måttligt antal besök i fågelskyddsområden. Dels finns restriktioner för besök under 

delar av året, och områdena är mer avlägsna och svårtillgängliga än flera av de 

                                                 

 
133

 Ronneby Brunnspark har anor sedan 1700-talet och blev år 2005 utsedd till ‖Sveriges vackraste 

park‖ bland 10 nominerade svenska parker (Ronneby kommuns hemsida, 2011-12-12).  
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andra områdena. Ytterligare ett förvånande resultat framkom i svaren från enkäten. 

Det förhållandevis välkända Eriksberg i Karlshamns kommun (Fredman, 2011) 

fick en anmärkningsvärt låg besöksfrekvens med endast 77 besök under det 

senaste året fördelat på 49 respondenter. Eriksbergs stränder, som också är 

naturreservat, listades för sig och fick endast 59 besök fördelat på 17 respondenter 

varav en respondent står för 30 av dessa besök. En möjlig förklaring till den 

relativt låga besöksfrekvensen är att Eriksberg listades som ett naturreservat i 

enkäten. Respondenterna kan dock ha kopplat området Eriksberg till det inhägnade 

område som är ett av norra Europas största vilthägn där det krävs inträde för att 

komma in och som är öppen sommartid, juni till augusti. Eriksberg ligger drygt en 

mil från Karlshamn och antalet besökare till detta område är ca 30 000 personer 

per år där cirka hälften uppges komma från Sverige. Närheten till större 

befolkningscentra påverkar också besöksfrekvensen då Torkö, Almö, 

Bryggarberget, Knösö och Lyckeby Ekebacke, som ligger förhållandevis nära 

Karlskrona, uppvisar ett relativt högt antal besök.  

 

En analys av respondenternas individuella besöksfrekvenser visar att antalet besök 

i de angivna områdena under de senaste 12 månaderna varierar mellan 1 och 616 

besök. Dessa besök kan då ha skett i ett eller flera av områdena.  

Besöksfrekvenserna har sedan sorterats i följande kategorier: 1-20 besök, 21-50 

besök, 51-100 besök samt fler än 100 besök. Kategorin 1-20 besök benämns låg 

besöksfrekvens och kategorin fler än 100 besök benämns som hög besöksfrekvens. 

Ca 11 % av de svarande har uppgett att de har en hög besöksfrekvens till 

områdena under de senaste 12 månaderna. Ca 57 % av dessa var män och ca 43 % 

var kvinnor. Ca 50 % av respondenterna uppger att de har en låg besöksfrekvens. 

Ca 34 % av dessa var män och ca 66 % var kvinnor. I denna fråga verkar 

utbildningsnivån inte i någon nämnvärd utsträckning påverka besöksfrekvenserna. 

Som nämndes ovan har de som uppger en hög besöksfrekvens till naturområdena i 

denna fråga, även uppgett en hög besöksfrekvens till naturen generellt såväl i 

vardagen som på helger och längre ledigheter (fråga 5).  

 

De respondenter som har uppgett en hög besöksfrekvens till de angivna 

naturområdena har även i högre grad uppgett att de anser att deras kommun är bra 

på att skydda natur för friluftsliv (fråga 27 nedan). I denna korstabulering blir flera 

grupper små, även efter att viss kollapsning av svarsalternativ skett, varför 

resultatet inte kan generaliseras. Det syns dock en intressant tendens att 

respondenterna i stigande grad ställer sig helt eller delvis eniga till påståendet ju 

högre besöksfrekvens till de angivna naturområdena de har, vilket skulle vara 

intressant att undersöka närmare. Ca 44 % av respondenterna inom 

högfrekvenskategorin var helt eller delvis eniga med detta påstående medan ca 27 

% i lågfrekvenskategorin hade svarat det samma. Ca 30 % av lågfrekvenskategorin 

hade valt ‖vet ej‖- alternativet vilket var markant högre än de övriga kategorierna 

där motsvarande alternativ varierade mellan 15-19 %. En förhållandevis hög andel 
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av respondenterna i samtliga besökskategorier har valt det neutrala 

svarsalternativet varken enig eller oenig. För detta svarsalternativ varierar 

svarsfrekvensen mellan 25-32 %.  

 

Även på frågan om möjligheten till friluftsliv har påverkat valet av bostadsort 

(fråga 22 ovan) har respondenterna i stigande grad svarat att de ställer sig helt eller 

delvis eniga till påståendet ju högre besöksfrekvens de har. Ca 66 % av 

respondenterna med hög besöksfrekvens anger att de ställer sig helt eller delvis 

eniga till påståendet medan ca 45 % inom lågfrekvensgruppen svarar det samma. 

Även här är flera grupper små varvid resultaten bör tolkas med försiktighet. 

 

På frågan om allmänheten i deras kommun är delaktig i planeringen av hur mark 

och vatten bäst bör användas (fråga 27 nedan) kan ses ett förhållandevis stort antal 

‖vet ej‖ – svar. Det syns dock ingen märkbar skillnad mellan besökskategorierna 

med avseende på valet av detta svarsalternativ. För samtliga fyra kategorier ligger 

detta svarsalternativ på 36-40 % av svaren inom respektive kategori, alltså ingen 

nämnvärd variation. Inom varje kategori är svaren dessutom tämligen jämt 

fördelade mellan helt eller delvis oenig och helt eller delvis enig. En 

förhållandevis hög andel av respondenterna har även valt det neutrala 

svarsalternativet varken enig eller oenig. Här varierar svarsfrekvensen mellan 16-

30 %. Även här är flera undersökningsgrupper små varvid även dessa resultat bör 

tolkas med försiktighet. 

 

Fråga 25. Vad är negativt och positivt för dig vid utövandet av friluftsliv?  

Ca 91 % av de svarande i Blekinge anser det som positivt eller mycket positivt att 

det finns bullerfria områden. Detta kan jämföras med Friluftsliv 07 fråga 31 

(Fredman et al, 2008d) där ca 88 % av de svarande valde motsvarande 

svarsalternativ. Påståendet om bullerfria områden var det svarsalternativ som 

ansågs som positivt eller mycket positivt av flest antal respondenter både i 

Blekinge och i Friluftsliv 07. Andra svarsalternativ var; Att det finns 

iordninggjorda lägerplatser med toalett, soptunnor, eldstad m.m., Att det finns 

markerade leder och informationsskyltar, Att man kan förflytta sig långa sträckor 

utan att se hus, vägar eller andra besökare, Att området har sällsynta växter och 

djur, Att området är obetydligt påverkat av människor samt Att det finns 

naturvägledning i form av guidade turer.  
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Fråga 26. Olika faktorer i omgivningen kan påverka ditt utbyte av friluftsliv. 

Kryssa för i vilken grad du anser att följande aspekter är negativa eller positiva för 

ditt friluftsliv. 

Buller från trafik, industriverksamheter och liknande 

En övervägande majoritet, ca 92 %, av de svarande upplever buller från trafik, 

industriverksamheter och liknande som negativt eller mycket negativt. I Friluftsliv 

07 är motsvarande siffra ca 94 % (Fredman et al, 2008d). 

 

Buller från andra fritidsaktiviteter som t ex motorbåtar, snöskotrar och musik 

En majoritet, ca 65 %, av de svarande upplever buller från andra fritidsaktiviteter 

som till exempel motorbåtar, snöskotrar och musik som negativt eller mycket 

negativt. Drygt 32 % ställer sig neutrala. I Friluftsliv 07 är motsvarande siffror 

fördelade ungefär likadant (Fredman et al, 2008d).  

 

Närvaro av andra människor 

Ca 22 % av de svarande ställer sig positiva till närvaron av andra människor 

medan en majoritet, ca 68 %, förhåller sig neutrala till detta påstående. Ca 10 % 

upplever det som negativt eller mycket negativt. I Friluftsliv 07 är motsvarande 

siffror fördelade ungefär likadant (Fredman et al, 2008d). 

 

Minskad tillgänglighet till attraktiva områden p.g.a. stängsel, bebyggelse etc. 

En majoritet, ca 77 %, av de svarande upplever minskad tillgänglighet till 

attraktiva områden på grund av stängsel, bebyggelse etc. som negativt eller mycket 

negativt. Ca 22 % förhåller sig neutrala till detta påstående. Siffrorna i Friluftsliv 

07 är ungefär desamma (Fredman et al, 2008d). 

 

Bristande skötsel och underhåll av stigar, bänkar, grillplatser etc 

En klar majoritet, ca 85 %, av de svarande upplever bristande skötsel och 

underhåll av stigar, bänkar, grillplatser etc. som negativt eller mycket negativt. Ca 

14 % förhåller sig neutrala till detta påstående. I Friluftsliv 07 fördelas svaren 

ungefär likadant (Fredman et al, 2008d). 

 

Skräp i naturen 

Nästan samtliga, ca 98 %, av de svarande upplever skräp i naturen som negativt 

eller mycket negativt. Endast ca 2 % förhåller sig neutrala till detta påstående. 

Svaren fördelas på ungefär samma sätt i Friluftsliv 07 (Fredman et al, 2008d). 

 
Tecken på miljöproblem som algblomning eller liknande 

En övervägande majoritet, ca 90 %, av de svarande upplever tecken på 

miljöproblem som algblomning och liknande som negativt eller mycket negativt. 

Ca 10 % förhåller sig neutrala till detta påstående. Svaren fördelas på ungefär 

samma sätt i Friluftsliv 07 (Fredman et al, 2008d). 
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Spår av aktivt skogsbruk som kalhyggen, skogsbilvägar etc. 

En knapp majoritet, ca 54 %, av de svarande upplever spår av aktivt skogsbruk 

som kalhyggen, skogsbilvägar etc. som negativt eller mycket negativt. Ca 41 % 

förhåller sig neutrala till detta påstående. Svaren fördelas på ungefär samma sätt i 

Friluftsliv 07 (Fredman et al, 2008d). 

 

Lukt och ljud från jordbruket 

Ca 18 %, av de svarande upplever lukt och ljud från jordbruk som positivt medan 

ca 13 % upplever det som negativt eller mycket negativt. Majoriteten, ca 63 %, 

förhåller sig dock neutrala till detta påstående. Svaren fördelas på ungefär samma 

sätt i Friluftsliv 07 (Fredman et al, 2008d). 

 

Fråga 27. Tag ställning till nedanstående påståenden. 

Att resa bort från min vanliga omgivning är viktigt för mig vid utövandet av 

friluftsliv. 

En majoritet, ca 67 % av de svarande var helt eller delvis oeniga med påståendet 

att resa bort från min vanliga omgivning är viktigt för mig vid utövandet av 

friluftsliv. Ca 24 % ställde sig neutrala till detta påstående. I Friluftsliv 07 var ca 

57 % helt eller delvis oeniga till påståendet medan ca 22 % varken var enig eller 

oenig (Fredman et al, 2008d). Det kan därmed konstateras att 

Blekingerespondenterna i lägre grad anser att det är viktigt att resa bort för att 

utöva friluftsliv.  

 

Min kommun är bra på att skydda mark för friluftslivets behov 

Ca 32 % av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att min kommun 

är bra på att skydda mark för friluftslivets behov. Ca 30 % ställde sig neutrala till 

detta påstående och förhållandevis många, ca 25 % valde alternativet vet ej. I 

Friluftsliv 07 var drygt 40 % av respondenterna helt eller delvis eniga till 

påståendet, ca 23 % ställde sig neutrala och ca 22 % valde vet ej-alternativet 

(Fredman et al, 2008d). Blekingerespondenterna är därmed i något lägre grad 

övertygade om kommunens insats i avseende på att skydda friluftslivets 

markbehov. Svaren från respondenterna i de 19 högst rankade kommunerna i 

Sveriges Friluftskommun 2011 avviker inte i någon högre grad från de nationella.  

 

Min kommun är bra på att skydda mark för naturvård 

Ca 36 % av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att min kommun 

är bra på att skydda mark för naturvård. Ca 28 % ställde sig neutrala till detta 

påstående och förhållandevis många, ca 25 % valde alternativet vet ej. Svaren i 

Friluftsliv 07 fördelade sig på ungefär samma sätt (Fredman et al, 2008d). Svaren 

från respondenterna i Sveriges Friluftskommun 2011 avviker inte heller i någon 

högre grad. 
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I min kommun är allmänheten delaktig i planeringen av hur mark och vatten bäst 

bör användas 

Ca 16 % av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att i min 

kommun är allmänheten delaktig i planeringen av hur mark och vatten bäst bör 

användas medan ca 19 % var helt eller delvis oeniga med påståendet. Det var dock 

en svår fråga eftersom ca 27 % ställde sig neutrala till detta påstående och 

förhållandevis många, ca 38 % valde svarsalternativet vet ej. I Friluftsliv 07 var 

motsvarande siffror ca 18 % helt eller delvis eniga, ca 19 % helt eller delvis oeniga 

och ca 23 % neutrala samt att ca 40 % valde vet ej - alternativet (Fredman et al, 

2008d).  Svaren från respondenterna i Sveriges Friluftskommun 2011 avviker inte 

i någon högre grad från de nationella. 

 

Det är kommunens ansvar att skydda markområden för friluftsliv  

En majoritet, ca 64 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

det är kommunens ansvar att skydda markområden för friluftsliv. Ca 16 % ställde 

sig neutrala till påståendet. I Friluftsliv 07 fördelades svaren ungefär likadant 

(Fredman et al, 2008d). Svaren från respondenterna i Sveriges Friluftskommun 

2011 avviker inte i någon högre grad från de nationella. 

 

Det är statens ansvar att genom lagstiftning skydda markområden för friluftsliv 

En stor del, ca 62 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

det är statens ansvar att genom lagstiftning skydda markområden för friluftsliv. Ca 

14 % ställde sig neutrala till påståendet medan ca 15 % valde svarsalternativet vet 

ej. I Friluftsliv 07 fördelades svaren ungefär likadant (Fredman et al, 2008d). 

Svaren från respondenterna i Sveriges Friluftskommun 2011 avviker inte i någon 

högre grad från de nationella. 

 

Det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors 

möjligheter till naturupplevelser  

En klar majoritet, ca 80 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med 

påståendet att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta 

människors möjligheter till naturupplevelser. Ca 10 % ställde sig neutrala till 

påståendet. Svaren i Friluftsliv 07 fördelades på ungefär samma sätt (Fredman et 

al, 2008d). 

 

Det är viktigt att friluftslivets behov prioriteras högre än behovet av nybebyggelse, 

gator och vägar 

Ca 38 % av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att det är viktigt 

att friluftslivets behov prioriteras högre än behovet av ny bebyggelse, gator och 

vägar medan ca 23 % var helt eller delvis oeniga. Ca 31 % ställde sig neutrala till 

påståendet. I Friluftsliv 07 var ca 42 % helt eller delvis eniga, ca 18 % helt eller 

delvis oeniga och ca 30 % neutrala (Fredman et al, 2008d). 

 



222 

 

Det är viktigt att friluftslivets behov prioriteras högre än traditionella näringar 

såsom jord- och skogsbruk 

Ca 52 % av de svarande var helt eller delvis oeniga med påståendet att det är 

viktigt att friluftslivets behov prioriteras högre än traditionella näringar såsom 

jord- och skogsbruk medan ca 12 % är helt eller delvis eniga. Ca 26 % ställde sig 

neutrala till påståendet. I Friluftsliv 07 ställde sig ca 42 % helt eller delvis oeniga, 

ca 18 % helt eller delvis eniga och ca 30 % neutrala (Fredman et al, 2008d). 

Respondenterna i Blekinge anser därmed i lägre grad att jord- och skogsbruk bör 

prioriteras högre än friluftslivets behov. 

 

Samhället satsar tillräckligt med resurser för att underlätta för funktionshindrade 

att komma ut i naturen 

Ca 39 % av de svarande var helt eller delvis oeniga med påståendet att samhället 

satsar tillräckligt med resurser för att underlätta för funktionshindrade att komma 

ut i naturen medan ca 15 % var helt eller delvis eniga. Ca 16 % ställde sig neutrala 

till påståendet och ca 30 % valde svarsalternativet vet ej. I Friluftsliv 07 var 

fördelningen ungefär likartad (Fredman et al, 2008d).  

 

Det är viktigt att samhället satsar resurser för att skydda områden som är viktiga 

för människors naturupplevelser 

En tydlig majoritet, ca 81 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med 

påståendet att det är viktigt att samhället satsar resurser för att skydda områden 

som är viktiga för människors naturupplevelser. Ca 9 % ställde sig neutrala till 

påståendet.  Motsvarande påstående fanns inte i Friluftsliv 07. 

 

Det är viktigt att samhället satsar resurser för att skydda bullerfria områden 

En klar majoritet, ca 82 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med 

påståendet att det är viktigt att samhället satsar resurser för att skydda bullerfria 

naturområden. Ca 8 % ställde sig neutrala till påståendet. Detta påstående hade 

ingen motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Fråga 29. Tag ställning till följande påståenden:  

Allemansrätten är viktig för mina utomhusaktiviteter 

En majoritet av de svarande, ca 77 %, ställer sig helt eller delvis eniga till detta 

påstående och drygt 10 % förhåller sig neutrala. Endast ca 8 % ställer sig helt eller 

delvis oeniga. I Friluftsliv 07 var motsvarande siffror ungefär desamma. 

 

Naturreservat och nationalparker är viktiga för mina utomhusaktiviteter 

Nästan hälften av Blekingerespondenterna ställer sig helt eller delvis eniga till 

påståendet medan ungefär var fjärde förhåller sig neutral. Resterande drygt 20 % 

av respondenterna är helt eller delvis oeniga till påståendet. Motsvarande siffror 

för Friluftsliv 07 är att ca 43 % ställer sig helt eller delvis eniga och ca 15 % 
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förhåller sig neutrala. Blekingeborna anser därmed i något högre grad att 

naturreservat och nationalparker är viktiga för deras utomhusaktiviteter. 

 

Fler naturområden bör bli möjliga att nå med kollektivtrafik. 

Ca 52 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att fler 

naturområden bör bli möjliga att nå med kollektivtrafik medan ca 14 % var helt 

eller delvis oeniga till påståendet och ca 23 % ställer sig neutrala. En 

förhållandevis stor andel, ca 12 %, valde vet ej- alternativet. Det syntes därmed en 

tydlig önskan om att kollektivtrafikförsörjningen till naturområden behöver bli 

bättre. Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07.  

 

Fler naturområden bör bli möjliga att nå med personbil.  

Ca 41 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att fler 

naturområden bör bli möjliga att nå med personbil medan ca 17 % var helt eller 

delvis oeniga till påståendet och ca 31 % ställer sig neutrala. En förhållandevis stor 

andel, ca 11 %, valde vet ej- alternativet. Detta påstående saknade motsvarighet i 

Friluftsliv 07. 

 

Fler naturområden behöver bli tillgängliga för människor med olika 

funktionshinder  

En majoritet, ca 76 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

fler naturområden behöver bli tillgängliga för människor med olika 

funktionshinder medan ca 5 % var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 10 

% valde vet ej- alternativet. Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Fler naturområden behöver bli tillgängliga för familjer med barnvagn  

En majoritet, ca 64 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

fler naturområden behöver bli tillgängliga för familjer med barnvagn medan ca 9 

% var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 18 % valde vet ej - alternativet. 

Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Fler naturområden behöver bli anpassade för människor med olika typer av 

ohälsotillstånd  

Ca 50 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att fler 

naturområden behöver bli anpassade för människor med olika typer av 

ohälsotillstånd. T ex. uppvärmda bänkar, fler toaletter, taktila kartor etc. medan 

ca 19 % var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 22 % valde vet ej - 

alternativet. Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Fråga 30. I Sverige har vi sedan länge också ett strandskydd som innebär att 

stränderna ska vara tillgängliga för allmänheten, och får inte bebyggas eller 

spärras av. Tag ställning till nedanstående påståenden. 
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Tillgängligheten till strandnära områden/stränder är god 

En majoritet, ca 71 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

tillgängligheten till strandnära områden/stränder är god medan ca 15 % var helt 

eller delvis oeniga till påståendet och ca 9 % ställde sig neutrala. I Friluftsliv 07 

fördelades svaren ungefär på samma sätt (Fredman et al, 2008c). 

 

Tillgängligheten till stränderna för allmänheten har under senare blivit allt bättre 

Ca 22 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

tillgängligheten till stränderna för allmänheten har under senare år blivit allt 

bättre medan ca 23 % var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 25 % 

ställde sig neutrala. En relativt stor andel, ca 30 %, valde vet ej- alternativet. I 

Friluftsliv 07 fördelades svaren ungefär på samma sätt (Fredman et al, 2008c). 

 

Kommunerna, i stället för staten, borde få större inflytande över hur stränderna 

skyddas (Denna fråga ställdes innan strandskyddslagstiftningen ändras 2009/2010) 

Ca 41 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

kommunerna, istället för staten, borde få större inflytande över hur stränderna 

skyddas medan ca 19 % var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 18 % 

ställde sig neutrala. En relativt stor andel, ca 22 %, valde vet ej- alternativet.  I 

Friluftsliv 07 fördelades svaren ungefär på samma sätt (Fredman et al, 2008c). 

 

Fråga 32. Tag ställning till nedanstående påståenden 

Klimatförändringarna kommer i framtiden att märkbart påverka de naturområden 

som jag brukar besöka.  

Ca 54 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

klimatförändringarna kommer i framtiden att märkbart påverka de naturområden 

som de brukar besöka medan ca 7 % var helt eller delvis oeniga till påståendet och 

ca 14 % ställde sig neutrala. En stor andel, ca 25 %, valde vet ej- alternativet. 

Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Klimatförändringarna kommer mestadels ge negativa konsekvenser i de 

naturområden som jag brukar besöka.  

Ca 48 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

klimatförändringarna kommer mestadels ge negativa konsekvenser i de 

naturområden som jag brukar besöka medan ca 6 % var helt eller delvis oeniga till 

påståendet och ca 18 % ställde sig neutrala. En stor andel, ca 28 %, valde vet ej- 

alternativet. Detta påstående saknade motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Klimatförändringarna kommer att göra naturen farligare att vistas i.  

Ca 32 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att 

klimatförändringarna kommer att göra naturen farligare att vistas i medan ca 16 

% var helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 22 % ställde sig neutrala. En 
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stor andel, ca 31 %, valde vet ej- alternativet. Detta påstående saknade 

motsvarighet i Friluftsliv 07. 

 

Jag kommer att vistas mindre i naturen till följd av klimatförändringarna.  

Ca 8 %, av de svarande var helt eller delvis eniga med påståendet att jag kommer 

att vistas mindre i naturen till följd av klimatförändringarna medan ca 48 % var 

helt eller delvis oeniga till påståendet och ca 18 % ställde sig neutrala. En stor 

andel, ca 26 %, valde vet ej- alternativet. Detta påstående saknade motsvarighet i 

Friluftsliv 07.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Resultaten från översamplingen visar att det i Blekinge skärgård och kustzon redan 

finns en god tillgång till rekreationsnatur som respondenterna är tämligen nöjda 

med i mängd, tillgänglighet och kvalitet. Blekingerespondenterna upplever att de 

saknar lämplig friluftsnatur i klart lägre utsträckning än respondenterna i 

Friluftsliv 07. En något högre andel Blekingerespondenter har besökt närnatur 

under det senaste året och många utav dem som inte gjort det anger att orsaken är 

att de bor naturskönt. Ungefär hälften av Blekingerespondenterna uppger att 

möjligheter till friluftsliv påverkat deras val av bostadsort och bostadsområde. Det 

är en markant högre andel än i Friluftsliv 07 där motsvarande siffra var ca 40 %. 

Majoriteten av de svarande anser inte att det behövs fler naturområden på 

gångavstånd från hemmet eller att naturområdena behöver bli större eller mer 

varierade med olika naturtyper. Fler naturområden som är bullerfria och nåbara 

med kollektivtrafik och personbil efterfrågas dock i likhet med en högre grad av 

tillgänglighet för familjer med barnvagn och för människor med olika typer av 

funktionshinder eller ohälsotillstånd. En hög andel av respondenterna föreställer 

sig att klimatförändringar märkbart kommer att påverka naturområdena negativt i 

framtiden, och att det finns risk för att naturen kommer att bli farligare att vistas i 

till följd av detta. Endast en mycket liten del av respondenterna uttrycker dock att 

de kommer att vistas mindre i naturen till följd av klimatförändringarna. Samtliga 

frågor om klimatförändringarnas konsekvenser har en relativt hög andel vet ej - 

svar. Motsvarande frågor om klimatförändringarna finns inte i Friluftsliv 07. 

 

Ytterligare en fråga som är unik för översamplingen i Blekinge skärgård och 

kustzon visade att en relativt hög andel av Blekingerespondenterna, cirka 40 %, 

känner till att deras viktigaste naturområde är formellt skyddat enligt MB i form av 

naturreservat, nationalpark, natura 2000 eller liknande. I övrigt visar 

Blekingerespondenterna ungefär samma, relativt låga, grad av insikt i 

kommunernas planering och policys för friluftsliv som respondenterna i Friluftsliv 

07 och de uttryckte ungefär samma starka syn på att det bör vara samhällets ansvar 

att skydda markområden för friluftsliv. Blekingerespondenterna är dock i något 

högre grad missnöjda med kommunernas sätt att skydda naturområden för 

friluftsliv. 
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BILAGA 2. Översamplingsenkät Blekinge skärgård och kustzon 
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BILAGA 3. Guide till intervjuerna med planeringstjänstemän 

1. Vilken betydelse lägger du själv i begreppet friluftsliv? 

2. Vilka värden/kvaliteter för friluftsliv anser du det är viktigt att gynna med 

planering? 

3. Finns det särskilda grupper i samhället som är viktigt att gynna i planering 

för friluftsliv, anser du? 

4. Vilka aktiviteter anser du är viktiga att gynna med planering? 

5. Finns det aktiviteter som kan leda till konflikter/störningar som det är 

viktigt att försöka motverka med hjälp av planering, anser du? 

6. Hur ser du på kommersiella inslag i friluftslivet, det vill säga naturturism? 

7. Vilka lagutrymmen använder du för planering för friluftsliv? 

8. Vilka informationskällor om friluftsliv använder du? 

9. Vilka andra kommunala beslut och direktiv använder du för planering för 

friluftsliv? 

10. Vad tror du om framtidens friluftsliv? 

11. Vad anser du om allemansrätten och naturens tillgänglighet?  

12. Hur ser du på planering för friluftsliv i strandskyddszoner? 
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BILAGA 4. Svarsfördelning Enkäten till kommunerna 

Enkäten Friluftsliv och naturturism i kommunal planering i fyra delar, 

svarsfördelning enligt SKL:s kommungrupper. 

Diagram över de 191 svarens fördelning inom respektive kommungrupp för enkätdelen 

Detaljplanering. För enskilda frågor kan fördelningen vara annorlunda. 

Diagram över de 195 svarens fördelning inom respektive kommungrupp för enkätdelen 

Översiktlig planering. För enskilda frågor kan fördelningen vara annorlunda. 
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Diagram över de 213 svarens fördelning inom respektive kommungrupp för enkätdelen  

Bygglov. För enskilda frågor kan fördelningen vara annorlunda. 

Diagram över de 213 svarens fördelning inom respektive kommungrupp för enkätdelen 

Naturvård och förvaltning av naturområden. För enskilda frågor kan fördelningen vara 

annorlunda. 
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Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv 

och naturturism hanteras i den kommunala fysiska pla-

neringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters 

uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och 

allmänhetens attityder till friluftsliv. Syftet är också att 

föra en diskussion om hur kommunal fysisk planering 

kan fungera som verktyg för att främja friluftslivets in-

tresse i markanvändningsfrågor. Undersökningen har 

skett genom enkäter, intervjuer, studier av lagstiftning 

och myndighetsdokument samt studier av planerings-

dokument, främst översiktliga planer, i 11 kommuner 

som ingår i de tre fallstudieområdena Järvafältet ut-

anför Stockholm, Blekinge skärgård och kustzon och 

Söderåsen i Skåne.  

Vid första anblicken kan det framstå som om fri-

luftsliv har ett starkt skydd i den kommunala fysiska 

planeringen. Det omnämns i Plan- och bygglagen 

(PBL) som allmänt intresse och i Miljöbalken (MB) 

som riksintressen och som ett av strandskyddets två 

syften. Planeringslagstiftningens process- och ram-

lagskaraktär ger dock flertalet tolkningsbara formu-

leringar i lagtexten samtidigt som begreppet allmänt 

intresse är mångtydigt. Både PBL och strandskyddet 

har också nyligen ändrats så att det i flera frågor ännu 

inte hunnit etableras någon rättspraxis för tolkning och 

tillämpning.

En av den kommunala fysiska planeringens vikti-

gaste uppgifter är att i markanvändningsfrågor avväga 

mellan olika allmänna och enskilda intressen. Resul-

tat visar att friluftslivets och naturturismens ställning i 

kommunal planering varierar mellan kommuner men 

också mellan planeringsnivåer. En betydande majoritet 

av kommunerna använder friluftsliv och naturturism i 

sin marknadsföring. Avvägningsbeslut i markanvänd-

ningsfrågor som utfaller till friluftslivets nackdel kan 

dock ofta motiveras av att ”det finns så mycket grönt” 

och att friluftsliv därmed bedöms kunna ske någon an-

nanstans än där man vill exploatera. Här kan allemans-

rätten vara en viktig faktor för denna tolkning. I pla-

neringsdokument förekommer också ofta den rådande 

planeringsdoktrinen om den täta staden i kombination 

med hållbarhetsargument. Detta kan ytterligare verka 

för exploatering av urbana grönytor. 

Det finns ett behov av fysisk planering som säker-

ställer mark för friluftsliv. Resultat från den nationella 

enkätundersökningen Friluftsliv 07 visar att människor 

värderar rekreationsnatur högt, många till och med så 

högt att det påverkar deras val av bostadsort. Cirka en 

sjättedel uppger dock att de saknar lämpliga områden 

för friluftsliv. Respondenterna anser även att kommu-

nerna behöver bli bättre på att skydda tysta områden. 

Planeringen behöver också visa en bättre beredskap 

inför klimatförändringarnas konsekvenser för frilufts-

liv eftersom många respondenter uttrycker en oro över 

negativa konsekvenser av ett förändrat klimat men en-

dast cirka var fjärde kommun uppmärksammar detta i 

den översiktliga planeringen.

Huvudhandledare har varit professor Lars Emmelin, 

Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola och 

biträdande handledare professor Klas Sandell, Geo-

grafi och turism, Karlstad Universitet. Doktorsavhand-

lingen togs fram inom ramen för forskningsprojektet 

Planering för friluftsliv vid Fysisk Planering, Blekinge 

Tekniska Högskola, Karlskrona. Projektet utgjorde ett 

av sju delprojekt i det nationella och mångdisciplinära 

forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring som 

letts av professor Peter Fredman, Mittuniversitetet och 

som finansierats av Naturvårdsverket.
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