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Abstract
The Covid-19 virus was first discovered in China in December of 2019 and in February of
2020, the Covid-19 virus began to spread worldwide, which caused the World Health
Organization (WHO) to classify the virus as a pandemic. Since then previous studies have
shown an increase in interest in outdoor life, which has led to an increase in the number of
visitors in popular nature areas. Furthermore, the trend has caused a lot of damage to nature,
such as littering and disturbance of wildlife etcetera. The increased interest in nature and
outdoor life also means that man's relationship to nature comes to a sudden change. To
understand what adaptation must be done in local planning processes due to man´s new
relationship to nature the thesis aims to investigate how the Covid-19 pandemic affects
municipal outdoor planning. The study, therefore, investigates if there are any conflicts of
interest when it comes to outdoor life and other societal interests in the municipality as well as
measures to resolve these which is something that has never been studied before and
therefore, contributes valuable knowledge in the field.

The question at issue was examined by performing qualitative interviews with officials at
Helsingborg municipality that work with outdoor life planning. The qualitative interviews
were also supplemented with documentary data, such as articles in the newspaper
Helsingborgs Dagblad and Helsingborg official planning documents.

The result of the study shows that the Covid-19 pandemic is indeed affecting municipal
outdoor planning in a few different ways. In the municipality, there are conflicts of interest
when it comes to outdoor life, such as conservation and biodiversity versus the increasing
interest in outdoor life, exploitation of nature for housing versus accessibility to nature,
transportation versus calm outdoor areas etcetera. These conflicts of interest have increased
since the start of the Covid-19 pandemic and require adaptations in the physical planning as
well as more knowledge around the subject of  allemansrätten (the right of public access). The
conclusion of the study is that there is a lot that can be done in the physical planning of
outdoor life that could reduce the conflicts of interest and thereby create a sustainable
relationship between humans and nature.

Keywords: Outdoor life, Covid-19 pandemic, Helsingborg municipality, Eco tourism, the
triangle of human ecology
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1.Introduktion
I februari år 2020 började Covid-19 viruset spridas världen över vilket resulterat i stora
samhällsförändringar vad gäller våra sociala vanor, det sätt vi väljer att resa på och de platser
vi väljer att besöka (Folkhälsomyndigheten, 2020). En förändrad vana som märkts av tydligt
sedan pandemin startade är ett ökat intresse för natur- och friluftsliv. Friluftsliv bidrar till en
bättre folkhälsa, både fysiskt och psykiskt, förståelse för naturen, rekreation, motion,
avkoppling och mycket mer. Möjligheter till friluftsliv kan till och med bidra till en regional
utveckling och arbetstillfällen genom att höja kommunens attraktivitet (Naturvårdsverket,
2021). Enligt Mistra Sport & Outdoors rapport Friluftslivet under coronapandemin har det
skett en kraftig ökning vad gäller besökare i populära naturområden. Även naturen i
närområdet utgör en viktig roll för utövandet av friluftsliv. Studien visar också att många av
respondenterna har för avsikt att fortsätta vistas i naturen framöver (Andersson, et al., 2021,
s.2-5). Men det utökade friluftslivet skapar också intressekonflikter mellan olika
samhällsintressen i en kommun, exempelvis friluftsmiljöer kontra exploatering, bullerfria
friluftsmiljöer kontra transporter etcetera.

Det ökade intresset för natur- och friluftsliv innebär att människans relation till naturen
förändrats plötsligt. Relationen mellan människa och natur är komplicerad och har utifrån ett
historiskt perspektiv alltid spelat en avgörande roll för människans överlevnad. För att förstå
vilken anpassning som måste göras i lokala planeringsprocesser för att anpassa oss till de nya
friluftsmönstrena behöver vi verktyg för att förstå invånarnas nya relation till naturen och vad
detta innebär för den fysiska planeringen. I nuläget finns det ingen forskning som undersöker
denna relation och därför utgår uppsatsen från att konstruera ett teoretisk ramverk som kan
användas för att svara på frågan hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal
friluftsplanering.

Eftersom kommunal friluftsplanering inte är ett ämne som studerats tidigare i relation till
Covid-19 pandemin undersöker uppsatsen detta i Helsingborgs stad. Helsingborgs stad ligger
i Skåne län och har cirka 150 000 invånare, vilket gör kommunen till den åttonde mest
befolkade kommunen i Sveriges (Ekonomifakta, 2021).

Helsingborgs stad är ett intressant fall att undersöka då kommunen har ett stort natur- och
miljöengagemang med 20 naturreservat och 11 naturpunkter i kommunen (Helsingborgs stad,
2014a)(Helsingborgs stad, 2014b). Kommunen har även flera kommunägda områden som
föreslås skyddas som naturreservat i framtiden exempelvis “Råådalen uppströms Gantofta,
Pålsjö skog, Sofiero- och Kungshultsskogen, Jordbodalen, Björka skog, Hasslarps dammar,
Gantofta grustäkt, Ramlösaravinen” (Helsingborgs stads, 2014c, s.24). Vidare har
Helsingborgs stad många parkområden inne i staden (Helsingborgs stads, 2014c, s.26). Det
finns också tre större rekreationsområden nämligen Pålsjö skog i norr, Bruces skog i öster och
Ättekulla-Råådalen i söder som alla är över 200 hektar (Helsingborgs stads, 2014c, s.50).

Helsingborgs Stad har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad år 2017,
2018, 2019 och 2020 av Aktuell hållbarhet som är en tidning som rapporterar händelser
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kopplade till social-, ekonomiskt-, och ekologisk hållbarhet (Aktuell Hållbarhet, 2020). I år
deltar även Helsingborgs stad i Friluftslivets år 2021 som är ett samarbetsprojekt mellan olika
organisationer och aktörer i samhället som vill lyfta friluftslivet. Förhoppningen är att
aktörerna tillsammans ska kunna uppmuntra fler människor till att vistas ute i naturen
(Naturvårdsverket, 2021). Helsingborgs stad är ett intressant fall att undersöka för denna
studie då kommunen framställs som en av de kommunerna som ligger i framkant vad gäller
natur och miljöfrågor. Det går därmed att anta att kommunen arbetar med friluftsfrågor och
friluftsplanering.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förändrade friluftsvanor till följd av Covid-19
pandemin påverkar kommunal friluftsplanering. Vidare är syftet att undersöka människans
relation till naturen och teorier som har med friluftsplanering att göra. För att undersöka detta
skrivs denna uppsats utifrån frågeställningen:

Hur påverkar Covid-19 pandemin kommunal friluftsplanering?

- Vilka intressekonflikter mellan friluftsliv och andra samhällsintressen finns det i
kommunen?

- Vilka åtgärder finns det för dessa intressekonflikter?

1.2 Avgränsning
Studien avgränsas till Covid-19 pandemins påverkan på kommunal friluftsplanering i
Helsingborgs stad under perioden 2020-01-01 till 2021-04-22. Studien har avgränsats
ytterligare genom att den omfattar en översiktlig bild av hur Helsingborgs stads naturområden
påverkas av Covid-19 pandemin. Detta innebär att naturreservat, naturpunkter och parker i
staden inte undersöks och analyseras specifikt.

1.3 Bakgrund

Nedan presenteras bakgrund till uppsatsen. Först presenteras en bakgrund om Covid-19
pandemin, därefter en definition av friluftsliv och sedan förutsättningarna för friluftsliv i
Skåne och Helsingborgs stad.

1.3.1 Covid-19 pandemin
Upptäckt och smittvägar
Covid-19 viruset upptäcktes först i december år 2019 på en marknad i staden Wuhan i Kina.
Covid-19 viruset tillhör gruppen coronavirus tillsammans med bland annat Sars och Mers. De
flesta coronavirus går att återfinna hos olika djurarter men det är ovanligt att coronavirus
smittar mellan djur och människor därför var det få som hade kunnat förutspå de globala
konsekvenser som Covid-19 skulle få världen över. Viruset visade sig ha smittat mellan djur
och människa på marknaden och började därefter sprida sig snabbt från människa till
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människa världen över, inklusive till Sverige. Viruset sprids via kontaktsmitta och via luften
från nysningar och hostningar. Symtom för Covid-19 är feber och luftvägsbesvär. De flesta
som blir smittade får lindriga besvär men personer med underliggande sjukdomar och äldre
har drabbats hårt av smittan. Det dröjde inte länge förrän WHO (World Health Organisation)
den 11 mars klassade Covid-19-viruset som en pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2020a).

Smittspridning i Skåne
I Region Skåne har man kunnat se en snabb smittspridning, vilket resulterat i restriktioner
kring antalet individer som får vistas på en plats samtidigt, att de som kan ska arbeta
hemifrån, rekommendationer kring att enbart umgås med personer i samma hushåll, undvika
kollektivtrafik, butiker och köpcentrum samt inställda konserter, idrottsträningar, tävlingar
etcetera (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Detta var en stor omställning för samhället som
begränsade invånarnas möjlighet till olika aktiviteter med undantag för natur- och friluftsliv.

1.3.2 Friluftsliv

Definition
Uppsatsen utgår från följande definition av begreppet friluftsliv: “Med friluftsliv menas
vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav
på prestation eller tävling. Friluftsliv kan utövas utan krav på avancerad utrustning eller krav
på särskilda anläggningar. Friluftsliv som utövas i samband med semester eller under
övernattning utanför bostadsorten ingår även i begreppet turism”(Naturvårdsverket, 2006,
s.9).

Friluftsbegreppet är brett och innefattar ofta även begreppen rekreation och naturturism. Det
är svårt att göra en distinktion mellan dessa begrepp då friluftsbegreppet ständigt utvecklas.
Men det som är gemensamt är att begreppen grundar sig på människans relation till naturen.
När människan vistas i naturen uppstår en upplevelse som är unik för varje person.
Gemensamt för denna upplevelse är att det skapar värde hos många människor på olika sätt.
Naturen möjliggör för motion i form av friluftsaktiviteter som cykling, ridning, paddling med
mera men den möjliggör också för avslappning och återhämtning genom friluftsaktiviteter
såsom att gå och lyssna på fåglar eller att bara sitta ner på en stock och njuta. Det är således
inte själva aktiviteten i sig som avgör vad som definieras som friluftsliv utan själva mötet
mellan människa och natur. Det finns ingen geografisk avgränsning för begreppet friluftsliv.
Friluftsliv kan både vara djupa skogar, öppna fält, odlingslandskap, havet, sjöar, vattendrag
men även grönstråk och parker inne i staden (Länsstyrelsen Skåne, 2018, s.8-10).

Förutsättningar för friluftsliv i Skåne
Nedan presenteras friluftslivets förutsättningar i Skåne, och Helsingborgs stad, i förhållande
till markanvändning, befolkningstäthet och allemansrättslig mark. Dessa tre delar är viktiga
förutsättningar för friluftslivet.
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Figur 1. Karta över markanvändning i Skåne, Källa: Region Skåne, 2012, Kartbank.

Det skånska landskapet präglas av skogsmark i nordost och jordbruksmark i sydväst. Mer än
hälften av den totala skogsytan finns i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra
Göinge. En viktig anledningen till att det skånska landskapet ser ut som det gör idag beror på
den högklassiga jordbruksmarken och skiftesreformerna som ägde rum på 1700-talet
(Länsstyrelsen Skåne, 2020, s.57). Helsingborgs stad tillhör en av de kommuner som ligger i
Skånes sydvästra del med övervägande andel öppen odlingsmark.
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Figur 2. Karta över befolkningstäthet i Skåne, Källa: Region Skåne, 2011, Kartbank.

Idag är det skånska landskapet präglat av en hög befolkningstäthet. Skåne län har en
befolkningstäthet på 123 invånare per kvadratkilometer i förhållande till riksgenomsnittet på
26 invånare per kvadratkilometer (Länsstyrelsen Skåne, 2019).

Helsingborgs stad tillhör kommungruppen större städer enligt Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) definition “Kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000
invånare i den största tätorten”(SKR, 2021). Mellan år 2017 och 2020 hade Helsingborgs
stad en positiv befolkningsökning på 4,2 procent vilket var betydligt högre än sverigemedel
på 2,6 procent (Ekonomifakta, 2021).
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Figur 3. Karta över andel allemansrättslig mark i Skånes kommuner, Källa: Region Skåne,
2004, Kartbank.

Allemansrätten utgör en viktig grund för utövandet av friluftslivet och är grundlagsskyddad i
Sverige (2 kap. 15 § regeringsformen) som innebär att alla får vistas ute i naturen oavsett vem
som är ägare till marken. Allemansrätten är en stor frihet i vårt land som inte är en
självklarhet i andra länder men lagen kommer också med skyldigheter. Vid vistelse i naturen
har alla skyldigheten att vara varsam om naturen och visa hänsyn och inte störa djurlivet. Det
är även viktigt att visa hänsyn mot de som äger marken och andra människor som vistas där
(Naturvårdsverket, 2021a) Friluftsaktiviteter som inte innefattas av allemansrätten är
exempelvis fiske och jakt (Länsstyrelsen Skåne, 2018, s.8). I Skånes nordöstra delar är det
vanligt med allemansrättslig mark medan det i de sydvästliga delarna är vanligare med
jordbruksmark (Region Skåne, 2012). Helsingborgs stad tillhör de kommuner i Skåne med
lägst andel allemansrättslig mark med 0-10%.
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2. Teoretiskt ramverk
För att förstå hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering behöver vi först
förstå relationen mellan människa och natur. Relationen mellan människa och natur är
komplicerad. Naturen har spelat en avgörande roll för människans överlevnad genom
historien men spelar även en avgörande roll för människan idag och i framtiden. Människans
relation till naturen påverkar därmed hur framtidens friluftsliv kommer att se ut. Det är viktigt
att ha en grundläggande förståelse för naturuppfattningar i tid och rum för att inse Covid-19
pandemins påverkan på kommunal friluftsplanering i ett större sammanhang. Människans sätt
att se på, resonera kring och vistas i naturen påverkas i allra högsta grad av den egna
naturuppfatningen. Genom historiens gång har inflytelserika personer eller händelser
förändrat hur människan ser på naturen. Det är därför möjligt att Covid-19 pandemin, med sitt
förändrade friluftsmönster, är en händelse som påverkar människans relation till naturen.
Genom att titta tillbaka i historien går det även att urskilja vilka naturuppfattningar som är
inflytelserika än idag. En teori som diskuterar människans relation till naturen i denna uppsats
är teorin om den humanekologiska triangeln.

Vidare är det även viktigt  att känna till dagens lagar och regler kopplat till friluftsplanering på
nationell-, regional-, och kommunal nivå eftersom dessa formar myndigheters,
organisationers och andra samhällsaktörers arbete med friluftsfrågor. Utifrån frågan om
friluftsplanering diskuteras även teorierna turism och ekoturism. Teorin om turism är relevant
för Covid-19 pandemins påverkan på kommunal friluftsplanering då den hjälper till att
beskriva människors beteendemönster. Turism går även att specificera med så kallad
ekoturism som enbart omfattar turism i naturen. Genom att undersöka turism i helhet samt
ekoturism i mer detalj går det att se likheter och skillnader mellan teorierna och dagens
friluftsliv som kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt Covid-19 pandemin påverkar kommunal
friluftsplanering.

Nedan presenteras det teoretiska ramverket i två delar. Den första delen syftar till att beskriva
människans relation till naturen genom att ge en historisk tillbakablick gällande
naturuppfattningar i tid och rum samt teorin om den humanekologiska triangeln. Den andra
delen syftar till att redogöra för friluftsplanering genom att undersöka vilken tidigare
forskning som har genomförts inom området kommunal friluftsplanering, skillnaden mellan
nationell-, regional- och kommunal friluftsplanering samt turism och ekoturism.

2.1 Människans relation till naturen

2.1.1 Naturuppfattningar i tid och rum
Mot slutet av 1700-talet förändrades världen till följd av industrialismen och det kom fabriker,
handel etcetera som gjorde att fler flyttade in till staden från landet. Samtidigt utvidgades
jordbruket och det blev en ökad polarisering mellan livet på landet och i staden. Under denna
tid  utvecklades två olika synsätt på relationen mellan natur och samhälle. Det första synsättet
var det arkadiska som förespråkade ett liv i enkelhet och ödmjukhet. Genom att leva på detta
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sätt var tanken att människans relation till naturen skulle återställas till en fredlig samexistens.
Det andra synsättet var det imperialistiska som förespråkade ett liv av förnuft och hårt arbete.
Genom att leva på detta sätt var syftet att människan skulle ha makt över naturen och därmed
ha rätten att bestämma över den (Worster, 1994, s.2).

I slutet av 1700-talet kom romantiken som varade fram till mitten av 1800-talet. Romantikens
syn på förhållandet mellan samhälle och natur var holistiskt det vill säga att helheten är större
än delarna av summan. Detta innebär att samhälle och natur inte går att beskrivas enskilt utan
är en del av en större helhet och därför måste diskuteras i sin kontext. En känd person från
denna tid är den amerikanska författaren Henry David Thoreaus (1817-1862) som i sina
romaner ägnar sig åt långa miljöbeskrivningar som en sorts aktivism för den ekologiska
framväxtrörelsen (Worster, 1994, s.58). Det var även under denna tid som ämnet ekologi som
vetenskap började accepteras i samhället allt mer. En av de viktigaste personerna för
ekologins framväxt var Charles Darwin (1809-1882). Darwins syn på naturen hade dels sitt
ursprung i egna tankar och idéer men var även påverkad av andra inflytelserika personer
under denna tid såsom Thomas Malthus (1766-1834). Malthus var nationalekonom och
utifrån hans idéer utvecklade Darwin en mer pessimistisk naturuppfattning än föregångaren
Thoreau. Denna syn på samhälle och natur kom att i stor utsträckning påverka västvärlden
(Worster, 1994, s.114).

Under den första hälften av 1900-talet kom ekologin att anta ett ekonomiskt tänkande och
människan började se naturen och dess resurser som objekt istället för subjekt med ett
egenvärde bortom människans inblandning. Naturen och dess resurser tillhörde människan
och användes för att uppnå ekonomiskt tillväxt (Worster, 1994, s.262). I och med det
ekonomiska synsättet kom ekologin att etablera sig ordentligt i samhället mellan åren 1850
och år 1930. Denna tid kallas även för den “nya ekologin” och karakteriseras av just
ekonomiska modeller, termodynamiska lagar, analyser av ekosystem etcetera varav mycket
speglar det vi känner till idag. En viktig person under den här tiden var den danske botanikern
Johannes Eugenius Bülow Warming (1841-1924)(Worster, 1994, s.256-257).

Historiens olika naturuppfattningar har även påverkat synen på naturskydd. Efter år 1945
präglades naturskydd i teori och praktik av politiken som ansåg att ekologin skulle värdesättas
högt. Under denna tid började även synen på samhälle och natur grunda sig i etik och moral.
En person som arbetade för naturskydd på 1900-talet var den amerikanske författaren,
vetenskapsmannen, filosofen, ekologen och naturvårdaren Aldo Leopold (1887-1948)
(Worster, 1994, s.256-257).

Under den andra hälften av 1900-talet, runt 1960- och 1970-talet, uppnådde ekologin
akademisk status och separerades till flera underämnen såsom ekosystemteknik, skogs- och
områdesförvaltning, toxikologi (läran om gifter), limnologi (läran om inlandsvatten) etcetera.
Medan vissa ansåg att människans befolkningsökning var det största hotet mot människan
menade andra att det var den industriella föroreningen av växthusgaser som var det största
hotet. Det uppstod även diskussioner kring hur kvalitén av ett naturområde skulle bedömas
och huruvida det gick att säga något om hur friskt respektive förstört ett naturområde var.
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Försök gjordes även till att ta ställning till huruvida det var fel att applicera människans lagar
och regler på naturen eftersom naturen enligt vissa var en kaotisk plats medan andra menade
att den inte alls var kaotisk utan tvärtom väldigt komplex och bortom människans förståelse.
Detta skapade förvirring bland människor då det inte fanns en självklar norm kring vilket
synsätt som var det överlägsna (Worster, 1994, s.340-342).

2.1.2 Den humanekologiska triangeln
Humanekologi är ett tvärvetenskapligt ämne som inbegriper resonemang utifrån både natur-
och samhällsvetenskapen. Humanekologin ger således en helhetssyn på olika miljöfrågor. Den
humanekologiska triangeln är en teori som hjälper oss att förstå relationen mellan samhälle,
natur och individ samt de intressekonflikter som uppstår mellan de tre delarna. Den
humanekologiska triangeln tillämpar ett holistiskt synsätt där natur, samhälle och individ är
tre delar av en odelbar helhet och därför kan inget hörn av triangeln uteslutas. Teorin anser
även att det finns ett ömsesidigt samspel mellan dessa fenomen och att det sker en interaktion
mellan dem. Den humanekologiska triangeln är ursprungligen framtagen av Dieter Steiner
(1993)(Andrén, Arderup & Hornborg, 2004, s.11). Den humanekologiska triangeln skiljer sig
även från den dikotomi som finns idag mellan natur och kultur. Det går omöjligt att dra en
gräns mellan natur och kultur då människan är en naturlig varelse och det krävs kultur för att
överhuvudtaget förstå natur. Den moderna åtskillnaden mellan natur och kultur är
missvisande. Det finns ingen renodlad natur eller kultur utan det är alltid ett samspel mellan
de två (Naturvårdsverket, 2011, s.28).

Anledningen till att den humanekologiska teorin valdes för uppsatsen var för att samspelet
mellan de tre hörnen av triangeln hjälper till att förklara de spänningar som finns i kommunen
i form av intressekonflikter. Anledningen till att denna teori behandlas i uppsatsen istället för
exempelvis teorin om ekosystemtjänster är eftersom ekosystemtjänster värdesätter natur
utifrån de tjänster som gynnar människan. Den humanekologiska triangeln ser till den
komplexitet som finns mellan samhälle, natur och individ. Istället för att värdesätta natur
utifrån ett mänskligt perspektiv utgår den humanekologiska triangeln utifrån ett holistiskt
perspektiv som ger en bättre helhetssyn. Problemet med att värdesätta natur utifrån människan
och en summa pengar är att det är relativt lätt att sätta ett pris på de försörjande tjänsterna som
till exempel mat men svårare att sätta ett pris på de reglerande ekosystemtjänsterna som till
exempel ren luft (SOU, 2013, s.9). Nedan presenteras en illustration av den humanekologiska
triangeln där pilarna representerar den interaktion som sker mellan de tre hörnen. Det är i
denna interaktion som intressekonflikter kan uppstå.
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Figur 4. Den humanekologiska triangeln, Källa: Egen illustration av den humanekologiska
triangeln (Blomberg, 2020, s.17)

Samhälle
Begreppet samhälle i den humanekologiska triangeln står för alla individer som tillsammans
är beroende av naturen. Utan de naturgivna förutsättningarn och omgivningarna är det
omöjligt för samhället att existera. Däremot kan samhället förändra och påverka naturen
vilket blir tydligt utifrån ett historiskt perspektiv. Idag är samhällets relation till naturen
komplext och det sker en storskalig omvandling av naturen till följd av samhällets användning
av fossila bränslen. Detta påverkar naturen och klimatet på global nivå (Naturvårdsverket,
2011, s.29).

Natur
Begreppet natur i den humanekologiska triangeln står för de “naturgivna förutsättningar och
omgivningarna såsom energiflöden, landskap, naturresurser, jordmån, vattentillgång
etcetera” (Naturvårdsverket, 2011, s.29). Dessa utgör själva grunden för människans existens
och finns oberoende av människans inflytande. Men natur kan även vara ett landskap som
människan omvandlar till exempelvis en park. Till och med människans kropp kan ses som
natur i form av vårt blodomlopp, behov av bland annat föda. Individen är därmed en del av
naturen (Naturvårdsverket, 2011, s.29). Den komplexa relationen mellan individ och natur har
också en tydlig koppling till samhället och vår sociala verklighet då människan är en social
varelse. Därför påverkar vår sociala verklighet även vår relation till naturen (Engström &
Ruiz Längerberg, 2018, s.7-8).

Individ
Begreppet individ i den humanekologiska triangeln står för den “enskilda människan: hennes
fysiska/medicinska, känslomässiga, estetiska, religiösa, andliga och sociala situation”.
Individens känslor och värderingar styrs till viss del av omgivningen, det vill säga naturen,
och till viss del av samhällets strukturer, det vill säga samhället (Naturvårdsverket, 2011,
s.29). Den komplexa relationen mellan individ och samhälle studeras ofta inom sociologin
och utgår från att alla individer existerar i ett socialt kontext med både möjligheter och
begränsningar. Samtidigt som individer påverkas av samhällets strukturer påverkar också
individerna samhället strukturer (Engström & Ruiz Längerberg, 2018, s.7-8).
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2.2 Friluftsplanering

2.2.1 Tidigare forskning inom friluftsliv
Det har genomförts tidigare forskning om kommunal friluftsplanering. En rapport utgiven av
Naturvårdsverket vid namn Planering och förvaltning för friluftsliv publicerades år 2005 och
är en forskningsöversikt skriven av Lars Emmelin, Peter Fredman och Klas Sandell. Syftet
med rapporten är att ge en “översikt över svensk och internationell forskning inom området
planering och förvaltning av natur för friluftsliv och naturturism" (Emmelin, Fredman &
Sandell, 2005, s.4). Ytterligare tidigare forskning är Lena Petersson Forsberg som har skrivit
en doktorsavhandling i fysisk planering med titeln Friluftsliv och naturturism i kommunal
fysisk planering (Persson Forsberg, 2012) I sin avhandling skriver Pettersson Forsberg att
syftet är att “belysa hur friluftsliv och naturturism beaktas i den kommunala fysiska
planeringen” (Persson Forsberg, 2012, s.3). Både rapporten utgiven av Naturvårdsverket och
avhandlingen som Persson Forsberg skrivit är publicerade innan Covid-19 pandemin bröt ut i
Sverige. Vidare har det även genomförts forskning kring friluftslivets omfattning i
kommunala översiktsplaner. Simon Rasmusson har skrivit en masteruppsats i geografi, med
kulturgeografisk inriktning, vid namn Friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner
(Rasmusson, 2017). I sin uppsats skriver Rasmusson att syftet är att “studera friluftslivets
omfattning i kommunala översiktsplaner”(Rasmusson, 2017, s.2). Likt Persson Forsberg
avhandling är Rasmussons masteruppsats publicerad innan utbrottet av Covid-19 pandemin
och saknar därför perspektivet om hur rådande Covid-19 pandemi påverkar kommunal
friluftsplanering. Masteruppsatsen avgränsar sig även till översiktsplanen medan denna
kandidatuppsats kommer att grunda sig i kvalitativa intervjuer triangulerat med dokumentär
data.

Det har även genomförts forskning under den rådande Covid-19 pandemin som undersöker
hur idrotten och friluftslivet har påverkats av pandemin. Rapporten med titeln Idrotten och
friluftslivet under coronapandemin är utgiven år 2021 av Mistra Sport & Outdoors som är ett
forskningsprogram inom miljöområdet. Rapporten redogör för Covid-19 pandemins effekter
på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv baserat på två undersökningar som
forskningsprogrammet genomfört i Sverige (Andersson, et al., 2021,s.3-5). Rapporten är
intressant i relation till min kandidatuppsats eftersom den bidrar till konkret information om
hur friluftslivet förändrats under Covid-19 pandemin men inte hur en kommuns ska förhålla
sig till dessa förändringar i sin friluftsplanering. Min kandidatuppsats applicerar således ett
kommunalt perspektiv på ämnet. Ytterligare en uppsats som är värd att nämna är
kandidatuppsatsen Naturvanor under en pågående pandemi skriven av Matilda Rask Olsson
och Moa Vitestam. Uppsatsen undersöker förändrade friluftsvanor i Kristianstad kommun
som blivit utsedd till Skånes bästa friluftskommun år 2020 (Rask Olssons & Vitestam, 2020,
s.10). Studien är intressant eftersom den är genomförd i en av Skånes kommuner men som
tidigare nämnt har inte uppsatsen i syfte att undersöka den kommunala friluftsplaneringen.
Den här kandidatuppsatsen kommer därför att bidra med kunskap kring hur den rådande
Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering som inte går att hitta idag.
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2.2.2 Nationell-, regional-, och kommunal friluftsplanering
Nationell friluftsplanering
På nationell nivå har regeringen, sedan år 2012, tio mål för friluftspolitiken vars syfte är att
utgöra ett stöd för friluftslivets aktörer. Myndigheter som arbetar med samordning och
uppföljning av målen är Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket,
Skolverket och Skogsstyrelsen. Vid den senaste uppföljningen av målen konstaterade
myndigheterna att de insatser för friluftslivet som genomförts gett resultat men att det
fortfarande finns områden som bör förbättras. Bland de åtgärder som inneburit en positiv
utveckling för friluftslivet tillhör kommunernas arbete med friluftsliv på politisk och
strategisk nivå. Det går även att konstatera att naturturismen i Sverige är en starkt växande del
av besöksnäringen (Naturvårdsverket, 2021a).

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

(Naturvårdsverket, 2021a).

I budgetpropositionen för år 2021 presenterar regeringen ett förslag på att 9,7 miljarder kronor
ska satsas på så kallad “grön återhämtning”. Regeringen konstaterar att “den globala
uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen” och att investeringarna bland annat
ska gå till biologisk mångfald, hållbara transporter, industrins klimatomställning, cirkulära
lösningar och minskat koldioxidutsläpp (Regeringen, 2020).

Regional friluftsplanering
På regional nivå har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en Handlingsplan för Skånes friluftsliv
2018-2021 vars syfte är att implementera de tio nationella målen för friluftspolitiken. Vidare
är syftet att förbättra kunskapen om Skånes friluftsliv samt att identifiera de behov som finns
och vilka åtgärder som kan fylla behoven. Som tidigare nämnts är friluftslivet ett brett
begrepp och därför sträcker sig även friluftspolitiken över en rad andra områden exempelvis
naturvårdspolitik, regional tillväxtpolitik, folkhälsopolitik etcetera (Länsstyrelsen Skåne,
2018, s.7-8).

Region Skåne menar att “det skånska landskapet och dess värden är en stor tillgång inte bara
för friluftsliv, rekreation och folkhälsa utan också för boende, naturturism och
landsbygdsutveckling och bidrar därmed till tillväxten” (Region Skåne, 2010, s.1). Region
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Skåne finansierar därför en stiftelse som heter Skånska Landskap som arbetar med friluftsliv i
ett tjugotal natur- och rekreationsområden. Stiftelsen sköter skötsel, förvaltning och
friluftsverksamhet (Region Skåne, 2010, s.6). Inget av stiftelsens strövområden, som de också
kallas, ligger i Helsingborgs kommun.

Kommunal friluftsplanering
Enligt Nationalencyklopedin definieras kommunal planering som en “sammantagen
bedömning där framtida behov och mål hos en kommun vägs mot dess resurser”
(Nationalencyklopedin, 2021a). Vid samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till
friluftslivet i den fysiska planeringen. Det kan handla om faktorer som närhet, tillgänglighet
och användbarhet av friluftsområden (Faskunger, 2020, s.41). Kommunen har en viktig roll
när det kommer till att skapa förutsättningar för friluftsliv. Utöver fysisk planering kan
kommunen skapa förutsättningar för friluftsliv bland annat genom skötsel, olika typer av
utomhusaktiviteter inom skola och omsorg, bidra med stöd till friluftsorganisationer etcetera.
Genom samverkan mellan kommuner och övriga aktörer i samhället finns det möjlighet att
utveckla och förbättra friluftslivet ännu mer i framtiden (Naturvårdsverket, 2021a).
Vid kommunal fysisk planering måste en kommun ta hänsyn till plan- och bygglagen som är
en lag med bestämmelser kring planläggande av mark, vatten och byggande
(Naturvårdsverket, 2021a). I relation till friluftsplanering nämns inte begreppet friluftsliv i
Plan- och bygglagen utan istället används paraplybegreppet natur- och kulturvärden under
rubriken allmänna intressen 2 kap. 3 §:

“Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens,
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” (Plan- och bygglagen, 2010).

Vidare måste en kommun även ta hänsyn till Miljöbalken som är en lag med bestämmelser
kring allt som har med miljö och hållbar utveckling att göra (Naturvårdsverket, 2020a). I
relation till friluftsplanering nämns friluftsliv under rubriken Riksintresse för friluftsliv 3 kap.
6 §:

“Riksintresseanspråk enligt miljöbalkens tredje kapitel behandlar områden som på grund av
sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse. Dessa anspråk pekas ut av olika
centrala myndigheter. Att området verkligen är av riksintresse avgörs först i samband med ett
rättsverkande beslut. Naturvårdsverket pekar ut anspråk på land för riksintresseområden för
friluftsliv och Havs- och vattenmyndigheten har motsvarande ansvar för vattenområden”
(Miljöbalken, 1998).
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Utifrån de lagar och regler som presenterats ovan blir det tydligt att den svenska
planeringskontexten ger kommuner stort inflytande över den fysisk planeringen vad gäller
friluftsliv och att det därför är viktigt att studera friluftsplanering på kommunal nivå. Eftersom
det först och främst är den lokala turismen som ökat sedan Covid-19 pandemin startade blir
det den kommunala friluftsplanering som påverkas i större utsträckning än den regionala- och
nationella friluftsplaneringen.

2.2.3 Turism
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av turism en “benämning på människors
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.”. De
senaste åren har den globaliserade världen och efterfrågan på att resa resulterat i så kallad
massturism. Massturismen skapar i sin tur planeringsproblem som både kan vara sociala och
fysiska (Nationalencyklopedin, 2021b). Turism är en industri som är svår att kontrollera
därför finns risken att massturism leder till att människor överkonsumerar de resurser som
finns vilket utifrån ett långsiktigt perspektiv inte är hållbart. Turism är resurskrävande, bidrar
till nedskräpning, ställer krav på tillgänglighet och så vidare (Ritchie & Crouch, 2003, s.34).

2.2.3 Ekoturism

Ekoturism, ibland även kallat naturturism, är en form av turism som enligt
Nationalencyklopedin “fokuserar på upplevelser av lokala ekosystem och lokal kultur”. Det
som skiljer ekoturism från vanlig turism är att ekoturism ska ha “höga naturvärden som inte
tidigare exploaterats av turistindustrin”(Nationalencyklopedin, 2021c). Ekoturism har även
ett antal kriterier som måste uppfyllas för att det ska räknas som ekoturism. Dessa kriterier går
att spåra tillbaka till 1960-talet då ekologin nådde ut på ett internationellt plan (Worster, 1994,
s.340).

De fyra kriterierna för ekoturism är:
1) minimera miljöpåverkan,
2) respektera den kultur som finns på platsen,
3) maximera fördelarna för lokalbefolkningen
4) och maximera tillfredsställelsen hos turisterna
(Ritchie & Crouch, 2003, s. 5)

En mer sentida definition av ekoturism, som introducerades på 1990-talet, var “Travel to
enjoy the world’s amazing diversity of natural life and human culture without causing damage
to either” det vill säga att resa och njuta av världens diverse natur- och kulturliv utan att
orsaka skada på endera. Gemensamt för ekoturism som begrepp är att det ofta förknippas med
att finansiera naturskyddade områden såsom naturreservat och nationalparker, bidra med
värdefull forskning, gynna ursprungsbefolkningen genom att uppmuntra utveckling i fattigare
länder, bidra med kunskap om naturen och mycket mer (Ritchie & Crouch, 2003, s.5-6).
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2.3 Användning av det teoretiska ramverket
Det teoretiska ramverket i uppsatsen kommer utgöra grunden för analysen och diskussionen
av resultatet. Genom att använda det teoretiska ramverket i analysen belyses resultatet utifrån
olika infallsvinklar. Resultat av studien kommer dels att presenteras i löpande text men även
att sammanfattas i en tabell där kolumnerna visar resultatets koppling till den
humanekologiska triangeln och raderna på tabellen visar studiens fyra kodämnen som varit
relevanta för studien. Genom att analysera intervjuerna och den dokumentära datan med hjälp
av det teoretiska ramverket kommer tabellen nedan att fyllas i på slutet av resultat- och
analysavsnittet men innan det presenteras metodavsnittet.

Tabell 1. Sammanfattande resultat (tom)

Samhälle (S) Natur (N) Individ (I)

Friluftsliv

Covid-19

Konflikter

Åtgärder

Källa: Egen
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3. Metod
Metoderna som har använts för denna fallstudie är kvalitativ intervju som triangulerats med
dokumentär data i form av artiklar och dokument. Den dokumentära datan är så kallad
sekundärdata och understödjer intervjuerna som utgör primärdata.

3.1 Fallstudie
För att undersöka hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering har en
fallstudie av Helsingborgs stad tillämpats. Användningen av fallstudier inom
samhällsvetenskaplig forskning har ökat de senaste åren speciellt när det kommer till mindre
forskningsprojekt vilket är en kategori som denna studie tillhör. Fallstudie valdes även som
metod då den är fördelaktig då ett specifikt ämne på en specifik plats ska undersökas.
Metoden används ofta för kvalitativ forskning varför kvalitativa intervjuer genomförts för
denna studie samt triangulerats med sekundärmaterial i form av artiklar och dokument.
Fallstudie som metod utgår från ett holistiskt perspektiv, det vill säga att allting är en del av
ett större sammanhang, vilket belyser komplexiteten i sociala processer (Denscombe, 2007,
s.30-31). Det holistiska perspektivet är genomgående för denna uppsats och tas även upp i det
teoretiska ramverket i den humanekologiska triangeln.

Vidare finns det olika typer av fallstudier. Den typ av fallstudie som har applicerats på
frågeställningen är en kritisk fallstudie (från engelskans critical cases). En kritisk fallstudie
innebär att forskaren samlar in information om ett unikt fall som tillåter forskaren att göra
generella antaganden om liknande fall. Genom att undersöka hur den kommunala
friluftsplaneringen påverkas av Covid-19 pandemin i Helsingborgs stad går det att göra vissa
antaganden om hur andra kommuner med liknande förutsättningar har påverkats (Flyvbjerg,
2006, s.230).

3.1.1 Intervju
Metoden som använts för denna uppsats är i intervjuform. Därför har fem kvalitativa,
semistrukturerade intervjuer genomförts. Syftet med de fem intervjuerna är att få en
nyanserad bild av hur tjänstepersoner som arbetar på en kommun med kommunal
friluftsplanering samt hur friluftsplanering påverkas av Covid 19-pandemin. Nedan beskrivs
Informanternas roll på Helsingborgs stad, intervjuarens roll, de olika stegen för datainsamling,
metod för analys av data samt nackdelar med intervju som metod som studien har tagit
hänsyn till. De olika stegen för datainsamling är följande:

1. Skapa en referenslista över relevanta dokument inför intervjun.
2. Skriva en intervjuguide baserad på den information som framkommit av

referenslistan.
3. Kontakta och genomföra de semistrukturerade intervjuerna med utvalda personer på

Helsingborgs stad med stöd av intervjuguiden.
4. Transkribera intervjuerna.
5. Koda intervjuerna.
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Intervjustudie är en kvalitativ metod och en form av datainsamling som går ut på att använda
Informanternas svar på frågor som källa. Vid val av intervju som metod finns det två frågor
att ta ställning till som forskare nämligen 1) om forskningen kräver den grad detaljerad
information som intervju bidrar med och 2) om det är rimligt att samla in information från ett
fåtal Informanter. För att besvara den första frågan saknas det idag information om hur
Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering. Detaljerad information från
intervjuer bidrar därför till att fylla detta tomrum i forskningen. Fördelen med att välja en
kvalitativ metod framför en kvantitativ metod är att det ger en mer nyanserad bild av ämnet
och belyser ämnets komplexitet. För att besvara den andra frågan så är det rimligt att enbart
samla information från några utvalda Informanter eftersom dessa Informanter är så kallade
nyckelpersoner för fallstudien. Informanterna arbetar som tjänstepersoner på Helsingborgs
stad och sitter på information om ämnet som inte går att tillgå genom en annan metod än
intervju (Denscombe, 2007, s.164-165). Dessutom kontrolleras informationen med andra
källor som utgör så kallad sekundärdata.

Val av Informanter
Val av Informanter vid en intervju görs ofta på grund av deras position och kunskap om ämnet
(Denscombe, 2007, s.172). Urvalet av Informanter för de fem intervjuerna gjordes därför på
rekommendation av Helsingborgs stad själva. Således kunde personer med särskild kunskap
om ämnet pekas ut inom olika delar av organisationen. Under intervjuerna rekommenderade
även Informanterna om ytterligare individer som kunde bidra med information om ämnet
varpå några kunde kontaktas och intervjuas. I tabellen nedan har intervjupersonernas namn
ändrats till Informant 1, 2, 3, 4, och 5 på grund av integritetsskäl.

Tabell 2. De intervjuade Informanternas roll på Helsingborgs stad

Informant Organisation Roll

1 Helsingborgs
stad

Tjänsteperson på Miljöstrategiska avdelningen Miljö och livsstil.

2 Helsingborgs
stad

Tjänsteperson på Stadsbyggnadsförvaltningen.

3 Helsingborgs
stad

Tjänsteperson på Miljöstrategiska avdelningen.

4 Helsingborgs
stad

Tjänsteperson på Stadsbyggnadsförvaltningen.

5 Helsingborgs
stad

Tjänsteperson på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Källa: Egen sammanställning
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Intervjuarens roll
Det är intervjuarens roll att styra samtalet i en intervju och leda konversationen framåt. Detta
skiljer sig från en vanlig konversation där det inte är någons roll att leda samtalet. Graden av
struktur och kontroll som intervjuaren har beror på vilken typ av intervjumetod som används
(Denscombe, 2007, s.164). Den intervjumetod som valts för denna studie är semistrukturerade
intervjuer. Anledningen till detta är att intervjumetoden följer en viss struktur samtidigt som
den tillåter personen som blir intervjuad att utveckla och poängtera det hen tycker är
intressant och viktigt för ämnet (Denscombe, 2007, s.166-167). Eftersom en intervju är likt ett
vanligt samtal är det intervjuarens uppgift att se till att intervjun inte blir för ledig. Det är även
viktigt att intervjuaren planerar intervjuerna och förbereder sig väl. Under intervjuns gång är
intervjuarens roll även att vara så neutral och passiv för att inte påverka Informantens svar
(Denscombe, 2007, s.164, 171). För att ta hänsyn till detta planerades intervjuerna väl med
referenslista, intervjuguide, mötesinbjudan och så vidare.

Intervjuaren måste även ta hänsyn till den så kallade “intervjuarens effekt” (The interviewers
effect) som innebär att personerna som intervjuas riskerar att svara olika beroende på hur de
uppfattar intervjuaren. Faktorer hos intervjuaren som kan påverka intervjun är kön, ålder,
etnicitet etcetera. Dessa faktorer är särskilt viktiga vid intervjuer som undersöker känsliga
ämnen och inte lika påtagliga vid intervjuerna för denna studie om kommunal
friluftsplanering (Denscombe, 2007, s.167-179).

1. Referenslista
Inför en intervju bör intervjuaren vara påläst om ämnet (Denscombe, 2007, s.164). Därför
sammanställdes en referenslista på artiklar, dokument etcetera som har med ämnet att göra.
Vidare är syftet med en referenslista att underlätta framtagandet av en intervjuguide i nästa
steg av i intervjuprocessen. För mer detaljerad information se bilaga.

2. Intervjuguide
Med hjälp av referenslistan förbereddes en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av nio frågor
samt följdfrågor. Detta visade sig vara lagom för en intervju på cirka 30 minuter. De flesta
Informanterna var väldigt engagerade i ämnet och diskussionen flöt därför på bra. Detta är en
fördel med intervju som metod att det generellt ger en högre svarsrespons än andra metoder
då personen i fråga tycker om att prata om sitt arbete och därför även uppskattar att få frågan
om att bli intervjuad (Denscombe, 2007, s.189). I vissa fall, om Informanten redan hade
svarat på en fråga i en annan fråga eller om Informanten inte kunde svara på en fråga, hände
det att frågan hoppades över.

Den första frågan i intervjuguiden var en personlig fråga och Informantens roll på
Helsingborgs stad. Genom att inleda med en personlig fråga som är enkel att svara på brukar
samtalsämnet komma igång lättare. Tanken med första frågan var således inte i första hand att
få ut information utan att låta Informanten värma upp inför övriga frågor. Informanterna fick
därför börja med att presentera sig och sin roll på Helsingborgs stad. Även den sista frågan
bör vara mer personlig och därför fick Informanterna svara på hur de tror att framtidens
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friluftsliv kommer att se ut i kommunen. Efter sista frågan fick Informanten även utrymme att
lägga till någonting om de ville (Denscombe, 2007, s.181-182).

3. Semistrukturerad intervju
Det vanligaste för en semi-strukturerad intervju är att det endast är intervjuaren och en
Informant närvarande vid intervjutillfället. Fördelen med detta, och varför inte fler
Informanter intervjuades samtidigt, var för att det var lättare att arrangera intervjuerna och för
att det är lättare att fokusera på en Informant åt gången. Vidare är det även en fördel att en
Informant åt gången ges största möjliga utrymme att framföra sina tankar (Denscombe, 2007,
s.167-168). Eftersom alla Informanter arbetar på Helsingborgs stad och har olika arbetstitlar
tillät en semistrukturerad intervju en viss struktur samtidigt som Informanterna kunde styra
konversationen till de ämnen och frågor som var relevanta för deras arbetsroll på kommunen.

Förfrågan om en intervju på 30 minuter skickades ut via mail tillsammans med information
om uppsatsens ämne och syfte samt en presentation av mig som intervjuare. Efter det att
Informanterna återkommit via mail och accepterat intervjuförfrågan bestämdes en dag, tid och
plats för genomförandet av intervjuerna. På grund av den rådande Covid-19 pandemin var det
självklart att intervjuerna skulle genomföras digitalt. Majoriteten av intervjuerna hölls via
programmet Teams med undantag för en intervju där tekniska problem uppstod och intervjun
fick flyttas till telefon. Anledningen till att Teams föredrogs över telefon var för att Teams
tillåter både ljud och bild till skillnad från telefon där det inte går att se Informantens
kroppsspråk.

Innan själva intervjun började presenterades återigen ämnet för intervjun för att Informanten
skulle vara medveten om att intervjun kommer att användas i forskningssyfte. Därefter
ställdes kontrollfrågan om det gick bra att intervjun spelades in vilket alla Informanter gav sitt
medgivande till (Denscombe, 2007, s.163).

4. Transkribering
Transkribering resulterar i mycket detaljerad data där varje inspelad timme kan ta upp mot tre
timmar eller mer att transkribera. Människan har ett selektivt minne och kommer därför inte
ihåg hela konversationen efter det att den ägt rum. Därför är transkribering ett bra alternativ
eftersom det möjliggör för intervjuaren att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen och därmed
återge exakt, ord för ord, vad som sades under intervjun (Denscombe, 2007, s.183).

5. Kodning
Rådatan från transkriberingen kodades utifrån ämnena Friluftsliv, Covid-19, Konflikter och
Åtgärder. En motivering till dessa kodämnen presenteras i tabellen nedan.
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Tabell 3. Kodbok

Kodat ämne Motivering av ämne

Friluftsliv Kodämnet friluftsliv var relevant att koda då uppsatsens syfte var att
besvara hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering.

Covid-19 Kodämnet Covid-19 var relevant att koda då studiens syfte var att
undersöka hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering.
Sedan Covid-19 pandemin bröt ut har det funnits ett ökat intresse av natur-
och friluftsliv.

Konflikt Kodämnet konflikt valdes ut efter att ha sammanställt resultatet av
intervjuerna. Intervjuerna visade att intressekonflikter mellan olika
samhällsintressen var ett återkommande fenomen för hur Covid-19
pandemin påverkar den kommunala friluftsplaneringen.

Åtgärd Kodämnet åtgärd valdes ut som motsats till kodämnet konflikt. Eftersom
intressekonflikter var ett återkommande fenomen för hur Covid-19
pandemin påverkar den kommunala friluftsplaneringen var det även
intressant att titta på de åtgärder som finns kopplat till ämnet.

Källa: Egen sammanställning

Metod för analys av datan
Vid analys av den kvalitativ datan har forskaren själv en stor inblandning i hur datan
analyseras. Detta skulle kunna uppfattas som negativt då datan riskerar att manipuleras men
samtidigt kan det ses som en fördel då forskarens roll, i detta fall som samhällsplanerare,
sitter på tidigare kunskap inom området som kan bidra till analysen och förstå materialet i ett
större perspektiv tillsammans med det teoretiska ramverket (Denscombe, 2007, s.269). Det
första steget för att analysera datan var att sammanfatta vad som nämnts i respektive intervju
och därefter att kategorisera informationen utifrån kategorierna 1.Friluftsliv, 2.Covid-19,
3.Konflikt och 4.Åtgärder.

Nackdelar med intervju som metod
En nackdel med intervju som metod är att informationen är baserad på vad människor säger
snarare än vad de gör. Här kan det uppstå problem om dessa två inte stämmer överens med
varandra. Då riskerar felaktig information att uppstå. För att undvika detta har flera intervjuer
genomförts för att kunna jämföra informanternas svar med varandra samt kontrollerats med
hjälp av sekundärdata från artiklar och styrdokument. En nackdel med intervju som metod att
intervjuaren riskerar att påverka intervjun genom att ställa ledande frågor. För att undvika
detta formulerades öppna frågor. Ytterligare en nackdel med intervju som metod är att det är
tidskonsumerande speciellt när det kommer till efterarbetet i form av transkribering. Här
gjordes ändå avvägningen att det var viktigt att transkribera intervjuerna för att citaten i
efterhand ska kunna läsas i hela sitt sammanhang (Denscombe, 2007, s.190).
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3.1.2 Dokumentär data
Den dokumentära datan som genomförts var att undersöka vad Helsingborg stads
styrdokument säger i relation till begreppet friluftsliv samt att undersöka vad tidningen
Helsingborgs Dagblad rapporterar om friluftsliv i relation till Covid-19 pandemin. Den stora
fördelen med dokumentär data är att det är en kvantitativ metod som kompletterar de
kvalitativa intervjuerna (Denscombe, 2007, s.222). Nedan beskrivs de olika stegen för
datainsamling både för Helsingborgs stads styrdokument och Helsingborgs Dagblad, val av
kodämnen, metod för analys av data samt nackdelar med dokumentär data som metod.

Helsingborgs stads styrdokument
Det dokumentära materialet som valdes ut var Helsingborgs stads förslag till Översiktsplan
2021, Grönstrukturprogram och Natur- och kulturmiljöprogram. Helsingborgs stad är mitt
uppe i att ta fram en ny översiktsplan. På hemsidan ligger ett förslag på den nya
översiktsplanen ute och det är den som undersökts. Det är därför möjligt att översiktsplanen
ändras något i sin slutversion då granskningsperioden fortfarande pågår. Även de andra
styrdokumenten gick att hitta på Helsingborgs stads hemsida. Valet av dokument gjordes efter
intervjuerna med hjälp av frågan huruvida det fanns en plan eller strategi för friluftslivet i
Helsingborgs stad och i sådana fall hur dessa ser ut. De mest förekommande svaren var
Översiktsplanen, Grönstrukturprogrammet och Natur- och kulturmiljöprogrammet därför
valde jag att söka i dokumenten efter friluftsliv för att kontrollera Informanternas uppgifter.

Fördelen med att hämta dokumentär data från kommunala styrdokument är att dokumenten är
skrivna av tjänstepersoner specialiserade inom sitt område vilket ökar trovärdigheten av det
som är skrivet (Denscombe, 2007, s.217).

Helsingborgs Dagblad
Helsingborgs dagblad är en lokaltidning som rapporterar lokala händelser men även händelser
utanför Helsingborg stad. Helsingborgs Dagblad ägs av Sydsvenskan som enligt tidningen
själv är “en oberoende liberal morgontidning som i sin opinionsbildning står fri från
bindningar till politiska partier och andra organiserade samhällsintressen.”(Sydsvenskan,
2013). Helsingborgs Dagblad rapporterar inte enbart händelser från Helsingborg men det går
att göra antagandet att de flesta människor som läser tidningen bor i Helsingborg stad eller har
en anknytning till kommunen på ett eller annat sätt. Därför går det även att anta att de ämnen
som reflekteras i Helsingborgs Dagblad är ämnen som är aktuella och intressanta för
kommunen och kommunens invånare. Helsingborgs Dagblad är den stora tidningen i
Helsingborg vilket ökar trovärdigheten.

Fördelen med att hämta dokumentär data från en tidning är att det är journalister som har
skrivit artiklarna specialiserade på att rapportera aktuella nyhetshändelser. Det är även
fördelaktigt för att få tillgång till insiderinformation (Denscombe, 2007, s.214). Urvalet av
artiklar genomfördes med hjälp av Mediearkivet (Retriever Research) som är ett digitalt
nyhetsarkiv. Arkivet innehåller tryckta dagstidningar, tidskrifter med mera är tillgängligt för
studenter och personal på Lunds universitet. I Mediearkivet valdes vissa kriterier i

25



kombination med sökordet friluftsliv. Vid dokumentär forskning är det fördelaktigt med
kriterier som avgränsar dokumentär data då det annars kan bli för mycket data som inte går att
hantera (Denscombe, 2007, s.221). De kriterier som valdes var 1) artiklarna ska vara
publicerade i Helsingborgs Dagblad  och 2) artiklarna ska vara publicerade mellan
tidsperioden 2020-01-01 - 2021-04-22.

Anledningen till valet av just denna tidsperiod var för att det började talas om Covid-19
pandemin runt den 1/1-2020 men viruset hade ännu inte kommit till Sverige och den
22/4-2021 var då jag genomförde undersökningen. Genom att titta på artiklar om friluftslivet
under denna tid finns det möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur friluftslivet i
Helsingborgs stad påverkats av Covid-19 pandemin utifrån ett medieperspektiv. Totalt dök det
upp cirka 48 träffar varav några artiklar inte hade med friluftslivet att göra eller var dubbletter.
Artiklarna från Mediearkivet laddas ner som ett word-dokument och kodades därefter utifrån
fyra kodämnen. Efter att kodämnena var fastställda räknades frekvensen av varje kodämne ut.
Varje ämne kodades endast en gång per artikel för att få reda på hur många artiklar som berör
respektive ämne snarare än hur många gånger totalt som ett ämne förekom. Därefter
sammanställdes en tabell med respektive kodämne och tillhörande meningar och stycken.
Anledningen till att kodningen alternerar mellan meningar och hela stycken är eftersom vissa
meningar behöver  förstås i sitt sammanhang.

Metod för analys av datan
Datan är så kallad nominaldata vilket innebär att datan har kategoriserats utifrån specifika ord
och det finns ingen rangordning mellan de olika kategorierna. Fördelen med nominaldata är
att det inte går att manipulera statistiken (Denscombe, 2007, s.237)

Nackdelar med dokumentär data som metod
En av nackdelarna med dokumentär data är att helheten riskerar att gå förlorad genom att
enbart koda vissa ämnen. Ytterligare en nackdel är att journalisternas avsikt med artikeln
riskerar att gå förlorad genom att lyfta ur enskilda meningar och stycken från artiklarna. För
att största möjliga utsträckning undvika detta har artiklarna lästs i sin helhet flera gånger
innan kodningen genomfördes (Denscombe, 2007, s.222).
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4. Resultat och analys
Fallstudien undersöker hur Covid-19 pandemin påverkar kommunal friluftsplanering.
Eftersom pandemin är ett pågående fenomen i samhället just nu så kommer den kommunala
friluftsplaneringen att fortsätta påverkas även efter denna studie. Resultatet av studien bör
därför ses som en del av en pågående process och som ett bidrag till tidigare forskning.
Nedan presenteras resultat och analys av studiens kvalitativa intervjuer som styrks av citat
från Informanterna på Helsingborgs stad, artiklarna i Helsingborgs Dagblad och Helsingborgs
stads styrdokument. Resultatet från intervjuerna kommer att sammanfattas utifrån ämnena
1. Friluftsliv, 2. Covid-19, 3. Konflikter och 4. Åtgärder som bedömdes som särskilt relevanta
för studien vid kodning av materialet. Därefter analyseras dessa områden utifrån den
humanekologiska triangelns tre hörn samhälle (S), natur (N) och individ (I) samt övrig teori i
det teoretiska ramverket. De tre delarna av den humanekologiska triangeln samverkar med
varandra och kan därför vara svåra att urskilja.

4.1.1 Friluftsliv
Resultat
Enligt Informanterna finns det ingen plan eller strategi för friluftslivet i kommunen. Däremot
nämns begreppet friluftsliv i andra övergripande dokument, som har med stadens gröna
värden att göra, exempelvis översiktsplanen, grönstrukturprogrammet och natur- och
kulturmiljöprogrammet. “Friluftsliv är liksom en del av Helsingborgs vardag i
planeringen”(Informant 4, 2021-04-27). I den aktuella versionen av den nya översiktsplanen
finns det en rubrik vid namn Riksintresse och andra värden. Några exempel på citat från
översiktsplanen som har med friluftsliv att göra är “Ett naturreservat kan bildas av olika
anledningar, till exempel för att bevara biologisk mångfald, se till att ett område säkras för
friluftsliv eller för att nyskapa värdefulla naturmiljöer”(Helsingborgs stad, 2021,
5.Riksintressen och andra värden) och “Strandskyddet finns till för att trygga friluftslivet och
för att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten”(Helsingborgs stad,
2021, 5.Riksintressen och andra värden). Helsingborgs grönstrukturprogram beskriver och
beaktar stadens gröna värden och tjänster. I relation till begreppet friluftsliv skriver
kommunen följande i grönstrukturprogrammet: “Större områden som lämpar sig för mer
krävande friluftsaktiviteter, till exempel för scouter, saknas i kommunen. I nordvästra Skåne
finns värdefulla friluftsområden på Söderåsen, Hallandsåsen och Kullaberg. Det kan vara
krångligt att ta sig dit för den som inte har tillgång till bil.”(Helsingborgs stads, 2014c, s.40).
Helsingborgs stad har även ett Natur- och kulturmiljöprogram som beskriver värdefull natur
och kultur i Helsingborgs 13 delområden på landsbygden. I relation till begreppet friluftsliv
menar Helsingborgs stad att landsbygden är en viktig tillgång för friluftslivet och en
attraktionskraft för kommunen (Helsingborgs stad, 2018).

Enligt Informant 3 är Helsingborgs styrdokument inte “juridiskt bindande utan bara
vägledande” (Informant 3, 2021-04-25). Däremot menar Informanten att kommunen ska ha
särskild anledning till att avvika från det som står i dokumenten. Informanterna är överens om
att friluftslivet i kommunen är “en del av en större helhet” (Informant 2, 2021-04-15) och att
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det är många tjänstepersoner som arbetar med friluftsfrågor exempelvis  naturvårdarna,
ekologerna, landskapsarkitekterna, miljöstrategerna, skol- och fritidsförvaltningen och så
vidare. Dessutom anordnas ibland projekt i kommunen som har med friluftsfrågor att göra. Å
ena sidan menar informanterna att kommunens arbete med friluftsliv och andra gröna frågor
är väletablerat i kommunen och därför genomsyrar mycket av det arbete som görs. Å andra
sidan menar Informanterna att det ibland saknas en person som samordnar frågor som har
med friluftslivet att göra och att “det blir tydligt nu när det är friluftslivets år i år” (Informant
2, 2021-04-15). Eftersom det saknas en konkret friluftslivsstrateg, samordnare eller liknande
riskerar friluftsfrågan att bli “lite luddig att hantera i Helsingborg”(Informant 2,
2021-04-15).

Informant 1 och 5 tror att när man väl har upptäckt naturen och lärt sig att uppskatta den
kommer man att fortsätta uppskatta den även efter pandemin. Medan vissa Informanter tror att
trenden med att fler vistas ute i naturen kommer att hålla i sig även efter pandemin tror andra
Informanter att trenden kommer att minska. Informant 3 menar att “om de naturområden som
vi har fortsätter att nyttjas i samma grad som de har gjort de senaste året så kommer vi att
behöva avsätta en budget för det här. Dels för att upprätthålla kvaliteten på de här platserna,
typ tillgodose besökare med toaletter och grillplatser och vad det nu kan vara. Papperskorgar
ska tömmas, informationstavlor,  människor ska kunna ta sig dit gärna med kollektivtrafik
eller cykel men också för att utveckla nya platser tänker jag” (Informant 3, 2021-04-25).
Informant 2 hoppas att antalet besökare i naturen ska minska lite framöver. Anledningen till
detta menar Informanten är att Skåne har “väldigt lite natur i förhållande till folkmängd”
(Informant 2, 2021-04-15). Om trenden att fler vistas ute i naturen håller i sig menar
Informant 2 att kommunen “kanske måste ha ännu mer skyddade områden”(Informant 2,
2021-04-15) samt begränsa tillgängligheten på vissa ställen för att undvika slitage och
liknande problem. Ytterligare en tanke som Informant 2 hade var att kommunen kunde skapa
områden, avsedda för många människor samtidigt och som tål högt slitage så kallade
“coronaparker”. På så vis kan människor fortfarande träffas ute på vissa platser i naturen
medan andra är avsedda för att skydda växt- och djurliv. Informanten tror att det kan bli svårt
att förena bevarande av växt- och djurliv med ett utökat friluftsliv. Informant 4 däremot tror
att människor kommer att fortsätta vistas ute i naturen efter pandemin och menar att naturen
är en konsumtionsvara. “Människor verkar konsumera natur på ett sätt som jag inte är van
vid” (Informant 4, 2021-04-27). Innan upplevde Informant 4 att de som ville utöva friluftsliv
också ville vara ifred, titta på naturen och fåglar medan under pandemin är naturen en plats
som människor använder för att umgås. I samband med att naturen börjar ses som en
konsumtionsvara menar Informant 4 att människor börjar förvänta sig mer service kopplat till
naturområdena.

Informant 2 menar att det är viktigt att sprida kunskap om att det finns “fler arter på den här
jorden än människan” och att “även om vi är klart dominerande så måste vi ta hänsyn till
andra arter och där har vi en utmaning”(Informant 2, 2021-04-15). Vidare önskar
Informanten att kunskapen om naturen hade ökat i takt med intresset för friluftslivet då
exempelvis artkunskapen hos allmänheten idag är låg. Detta tror Informanten hade bidragit
till en “vördnad för och en vilja att vårda och ta hand om den här naturen”(Informant 2,
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2021-04-15). Informant 4 instämmer och menar att alla människor “har ett ömsesidigt ansvar
för naturen”(Informant 4, 2021-04-27).

Helsingborgs Dagblad skriver att “2021 är friluftslivets år” (Helsingborgs Dagblad, 2021a)
vilket stämmer överens med den information Informanterna delgett. Likt de intervjuade
Informanterna rapporterar tidningen om att pandemin “har fått många att upptäcka nya
naturområden i Sverige” (Helsingborgs Dagblad, 2021a) och att det därför blir viktigt att
“diskutera sådant som hållbart friluftsliv, allemansrätten och liknande” (Helsingborgs
Dagblad, 2021a). Helsingborgs Dagblad skriver att “inget tyder på att vi får en tillbakagång
till det normala under 2021, utan hemester-trenden kommer sannolikt att hålla i sig och vi
kommer att få se ännu mer naturturism.”(Helsingborgs Dagblad, 2021b). Vidare skriver
tidningen att “det finns forskare som menar att coronapandemin kan leda till det
paradigmskifte för turismen som världen har väntat på” (Helsingborgs Dagblad, 2021b). De
positiva aspekterna av att fler vistas ute i naturen menar Helsingborgs Dagblad är att
folkhälsan förbättras (Helsingborgs Dagblad, 2021a).

Konflikter mellan friluftslivet och den fysiska planeringen är till exempel att “vid stranden
kan höga vattennivåer och hårda vindar göra att grillplatsen försvinner. I skogen måste
sopbilen kunna komma till för att tömma soptunnorna. I parker måste gräset kunna skötas
runtomkring” (Helsingborgs Dagblad, 2021c). Vidare uppstår det konflikter i relation till
logistik och trafik. “Det är inte att skogen är full, utan problemet är logistiken och
infrastrukturen kring områdena. De fasta anläggningarna och parkeringarna räcker inte till.
Och det blir långa köer och problem för utryckningsfordon”(Helsingborgs Dagblad, 2020a).
Ytterligare en nackdel, som inte uppmärksammades av informanterna är en ökad konsumtion.
Helsingborg Dagblad rapporterar att “de som ägnat sig åt friluftsliv innan pandemin har inte
köpt nya saker. Men bland de som börjat nu kan vi se en ökad konsumtion i våra enkäter. Man
kanske har köpt en ny cykel, nya skor eller ett tält”(Helsingborgs Dagblad, 2021d).

Analys
Det blir tydligt utifrån intervjuerna med Informanterna på Helsingborgs stad att kommunen
har möjlighet att förändra och påverka naturen både genom olika styrdokument och genom
olika aktörer i det vardagliga arbetet (S) Att friluftslivet i Helsingborgs stad ses som en del av
en större helhet tyder på ett holistiskt perspektiv där det är svårt att separera frågan från övriga
natur- och miljöfrågor i kommunen.

Enligt teorin om turism är det svårt att styra turistindustrin. Att avsätta en budget för ökade
friluftsvanor kommer således inte att hjälpa kommunen att styra frluftsvanorna men
förhoppningsvis underlätta för kommunen att anpassa kommunens naturområden efter
nyttjandegrad. Att fler människor vistas ute i naturen går att koppla till begreppet massturism.
Massturism leder till ett utökat behov av fysisk planering i form av soptunnor, toaletter,
informationstavlor etcetera. Utifrån teorin om ekoturism bör kommunen dock inte enbart satsa
på åtgärder som underlättar för människan i naturen utan även på att skydda naturen.
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Informantens tankar om att det kan bli svårt att förena storskaligt friluftsliv med bevarande av
växt- och djurliv stämmer väl överens med teorin om turism som menar att massturism leder
till att människor överkonsumerar de resurser som finns i naturen. Informanterna använder till
och med ordet konsumera i beskrivning av människors sätt att vistas i naturen. Detta är inte
hållbart utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att se naturen som en konsumtionsvara är att
applicera ett ekonomiskt tänkande på naturen som var populärt under första hälften av
1900-talet. Människan ansåg då att naturen var mindre värd och naturen och dess resurser
sågs som objekt istället för subjekt. Detta är problematiskt utifrån den humanekologiska
triangeln som menar att samhälle, natur och individ samverkar med varandra samt är
beroende av varandra. Att genom fysisk planering ta fram platser som är avsedda för att klara
av mycket människor respektive platser som är avsedda för att vara mer orörda skulle kunna
vara ett steg i riktning mot ekoturism och de fyra kriterierna minimera miljöpåverkan,
respektera den kultur som finns på platsen, maximera fördelarna för lokalbefolkningen och
maximera tillfredsställelsen hos turisterna. Utifrån erfarenheter från Covid-19 pandemin
behöver den fysiska planeringen på kommunal nivå i större utsträckning ta hänsyn till behovet
av olika typer av naturområden än vad det görs idag. Huruvida människor kommer att
fortsätta vistas i naturen efter Covid-19 pandemin är svårt att svara på och grundar sig i den
naturuppfattning som skapas hos människan till följd av erfarenheter och upplevelser under
pandemin. Naturuppfattningen har ändrats med jämna mellanrum under historiens gång och
det är mycket möjligt att Covid-19 pandemin leder till inte enbart förändrade friluftsmönster
utan även en förändrad naturuppfattning.

Att fler människor vistas ute i naturen tyder på hur viktig samverkan mellan individ och natur
är (I). Utifrån att fler människor har utvecklat en djupare relation till naturen är det rimligt det
som Informant 5 framför, nämligen att det kommer finnas ett ökat intresse för friluftsliv även
efter pandemin och som den kommunala friluftsplaneringen måste ta hänsyn till. Att
människan lär sig att uppskatta naturen visar på att dikotomin mellan natur och kultur håller
på att suddas ut och att människan och samhället istället för att vara separata delar ses som en
helhet tillsammans med naturen som även tyder på ett holistiskt perspektiv. Att även
Informant 2 resonerar om att det finns fler arter på jorden än människan tyder också på ett
holistiskt perspektiv. Vidare är idén om att alla människor har ett ömsesidigt ansvar för
naturen är en idé som sträcker sig tillbaka till år 1945 då etik och moral hos individer
speglade uppfattningen om naturen.

Artiklarna i Helsingborgs Dagblad bekräftar det Informanterna berättade under genomförda
intervjuer. Till skillnad från Informanterna, som har splittrade åsikter om huruvida den ökade
friluftstrenden kommer att hålla i sig även efter pandemin, menar Helsingborg Dagblad att
trenden är här för att stanna. Tidningen skriver att hemester-trenden troligtvis kommer att
hålla i sig och att vi kommer få se ännu mer naturturism. Det är även intressant att
Helsingborg Dagblad skriver att coronapandemin kan leda till det paradigmskifte för turismen
som världen har väntat på. Ett paradigmskifte innebär nya tankemönster inom ett specifikt
område. Tidningen knyter således an till både teorin om turism och vårt sätt att tänka på natur-
och friluftsliv.
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4.1.2 Covid-19
Resultat
Informanterna menar att Helsingborgs stad har lagt märke till stora förändrade friluftsmönster
under Covid-19 pandemin “det är högt besökarantal och det är ju jätteroligt det är ju så vi
vill att de ska vara!”(Informant 1, 2021-04-12). Men att fler människor vistas ute i naturen
skapar också problem som fulla grillplatser, mer nedskräpning och mer slitage på naturen.
Informant 3 berättar att invånare i kommunen har önskat fler “vindskydd och typ uppvärmda
platser där man kan vara lite mer året runt” (Informant 3, 2021-04-25). Informant 1 menar
att kommunen även märkt av att “vissa områden är mer populära än andra”(Informant 1,
2021-04-12). Helsingborgs Dagblad menar att en nackdelen med ett utökat friluftsliv är att det
“sliter på naturen och miljön”. Likt Informanterna rapporterar Helsingborg Dagblad om att
“utträngningseffekter har lett till att även mer perifera och sårbara miljöer har nyttjats mer
än vanligt under pandemin”. Helsingborgs dagblad menar att intresset för friluftsliv har lett
till besökarkaos, slitage på naturen, fullbokade grillplatser, människor som stör djurlivet och
fulla parkeringsplatser. Helsingborgs Dagblad menar att “det är positivt att folk är ute och rör
på sig men samtidigt är inte städerna och friluftsområde byggda för det”. Vidare leder det
ökade trycket på friluftslivet till en ökad miljöpåverkan (Helsingborgs Dagblad, 2021d).
Helsingborgs Dagblad rapporterar att “den egna tomten, närliggande grönområden,
motionsspår, leder och strandpromenader är centrala platser för många under
pandemin”(Helsingborgs Dagblad, 2021d). Helsingborgs Dagblad rapporterar även om att
“fler har sökt sig till Friluftsfrämjandet” och andra lokala organisationer. Anledningen till
detta tros vara att “under pandemin vill skåningarna ut i naturen som aldrig förr.”
(Helsingborgs Dagblad, 2021e). Tidningen skriver även att “Friluftsliv och utesamvaro är det
som gäller om man vill vara social och umgås”(Helsingborgs Dagblad, 2021c).

För att hantera detta har Helsingborgs stad använt sig av marknadsföring. Majoriteten av
Informanterna i Helsingborgs stad är överens om att friluftsliv och stadens gröna värden
används på något sätt i Helsingborgs stads marknadsföring. “Någon form av marknadsföring
utifrån ett friluftsperspektiv det har vi”(Informant 2, 2021-04-15). Återkommande bland
Informanterna är att Helsingborg marknadsförs som staden vid vattnet eller havet med fina
stränder och badmöjligheter. Staden har även flera historiska parker som Ramlösa brunn,
Sofiero och Fredriksdal. Informant 3, som också sitter med i projektgruppen för Helsingborgs
stads nya stadsdel Östra Ramlösa, berättar att den nya stadsdelens marknadsförs genom att
staden lyfter fram områdets gröna värden som en av de stora fördelarna med att flytta till
området. Informant 5, som också sitter med i projektgruppen för Östra Ramlösa, menar också
att stadsdelens gröna värden används i marknadsföringen till exempel Lussebäcken och
Långeberga skog. Informant 2 berättar att “det är friluftslivets år också i år”(Informant 2,
2021-04-15) och att Helsingborgs stad är med och engagerar sig. “Friluftslivets år var ju
också tänkt att vi skulle få ut fler människor i naturen men det har ju pandemin löst”
(Informant 2, 2021-04-15). Den stora utmaningen under pandemin blev istället att sprida ut
människorna i Helsingborgs naturområden därför anordnade Skånetrafiken, tillsammans med
Helsingborgs stad, en kampanj med syfte att sprida ut invånarna i kommunen. Tanken var
även att detta skulle minska slitage och smittspridning. Istället för Helsingborgs populäraste
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områden, exempelvis Jordbodalen, Pålsjö skog och Gröningen, marknadsförde Skånetrafiken
Helsingborgs elva naturpunkter som inte lika många invånare känner till. Vidare har
kommunen även anordnat tipsrundor med syfte att få människor att besöka Helsingborgs olika
stränder och svara på frågor om platserna. Informanterna menar även att det är viktigt för
kommunen att sprida kunskap om allemansrätten och hur man ska bete sig när man vistas i
naturen. Informant 2 anser att, ett sätt att sprida mer kunskap om naturen är att informera
allmänheten om vad som är tillåtet eller inte, skulle kunna vara genom naturvärdar “det finns
strandvärdar på sommaren längs våra stränder på vissa ställen, och trygghetsvärdar och vi
pratar om att vi borde ha någonting motsvarande, naturvärdar”(Informant 2, 2021-04-15).
Informant 1 menar att “fler ovana besökare har tagit sig ut, medan de som är vana
utemänniskor som gärna går ut varje helg och så har ju fått leta sig längre ut”(Informant 1,
2021-04-12).

Analys
Turism diskuteras ofta utifrån ett globalt perspektiv då vi lever i en globaliserad värld. Sedan
Covid-19 pandemin och restriktioner har den globaliserade världen krympt och vi har därför
fått välja bort långa resor och turista i vår närmiljö. Detta går emot själva definitionen av
turism som är att människan vistas på platser utanför den vanliga omgivningen. Istället
stämmer de nya friluftsvanorna bättre överens med definitionen av ekoturism att människan
fokuserar på lokala upplevelser, ekosystem och kultur. Teorin om turism menar att det är
vanligt att turistindustrin bidrar till nedskräpning vilket stämmer överens med de
Informanterna i Helsingborgs stad delger. Att vissa områden i kommunen är mer populära än
andra stämmer också överens med teorin om turism och begreppet massturism. Massturism
skapar planeringsproblem som både kan vara sociala och fysiska. Exempel på fysiska
planeringsproblem i Helsingborgs stad som nämnts ovan är fulla grillplatser, önskemål om
fler vindskydd och uteplatser. Artiklarna i Helsingborgs Dagblad bekräftar det informanterna
framför under intervjuerna bland annat att fler människor i naturen leder till att sårbara
miljöer nyttjas mer än tidigare, slitage på naturen, besökarkaos, fulla grillplatser etcetera.
Detta stämmer överens med teorin om turism och begreppet massturism.

Helsingborgs naturområden, parker, stränder och havet är så kallade naturgivna
förutsättningar (N). Vissa naturgivna förutsättningar är mer eller mindre påverkade av
människan. Medan havet är en naturgiven förutsättning som kan upplevas relativt orörd är en
park ett tydligare tecken på människans förmåga att omvandla naturen (N). Enligt teorin om
turism ska turistindustrin vara svår att styra men Helsingborgs stad visar att det finns
möjlighet att påverka industrin genom marknadsföring. Det är även fördelaktigt att sprida ut
människor för att undvika de negativa konsekvenser som massturism har på naturen såsom
slitage och nedskräpning som kommunen nämner är ett stort problem. Detta kopplar an till
ekoturismens första kriterium nämligen att minimera miljöpåverkan. Att fler ovana människor
vistas ute i naturen visar återigen hur viktigt det är med informationen om natur- och
friluftsliv i kommunen. En bristande naturförståelse skulle kunna vara roten till de problem
som uppstått i kommunen exempelvis slitage, nedskräpning etcetera eftersom människor inte
tänker utifrån ett holistiskt perspektiv.
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4.1.3 Konflikter
Resultat
En viktig aspekt vad gäller friluftslivet i Helsingborgs stad menar Informant 3 och 4 är att
kommunen inte har så stor regional dragningskraft utan att det istället främst är det lokala
friluftslivet som dominerar i Helsingborgs stad. Detta går att jämföra med exempelvis
Söderåsens nationalpark som ligger i Bjuvs-, Klippans-, Svalövs- och Åstorps kommun och
som lockar människor från hela Skåne. “Det här stora friluftslivet alltså då åker du nog mer
till Söderåsen”(Informant 4, 2021-04-27). Eftersom Helsingborgs stad inte har
friluftsområden med regional dragningskraft på samma sätt som vissa andra kommuner menar
Informant 3 att hen därför kan tänka sig att de konflikter som finns i Helsingborgs stad finns i
ännu större utsträckning i de kommuner som har friluftsområden med regional dragningskraft
eftersom besökarantalet är ännu högre där. Dock menar Informant 4 att man verkligen inte ska
“underskatta vardagsfriluftslivet”(Informant 4, 2021-04-27).

Vad gäller konflikter mellan friluftsliv och övriga samhällsintressen i Helsingborgs stad är alla
Informanter överens om att det finns en konflikt mellan vilken mark som ska tas i anspråk för
exploatering och vilken mark som ska lämnas orörd. Det uppstår en konflikt mellan att förtäta
staden och behålla de gröna ytorna som finns. Informant 2 menar att i områden som har dålig
tillgång till natur kan det till och med bli aktuellt att ta den bördiga åkermarken i anspråk för
att skapa naturområden för friluftsliv. När det istället kommer till att exploatera gröna ytor för
exempelvis bostadsbyggande menar Informant 1 att kommunen i första hand försöker
argumentera “för hur viktigt det är med de gröna stråken och att människor har nära till
naturområden”(Informant 1, 2021-04-12). Vidare menar Informanten att “det handlar om det
intresse som får väga tyngst och det är ju i slutändan alltid pengar”(Informant 1,
2021-04-12). Informant 3 menar att det på kommunal nivå därför kan uppstå konflikt mellan
personer som jobbar med naturvård, främja biologisk mångfald och ta tillvara på naturen i
staden kontra de som vill exploatera naturen för att bygga bostäder. “Där finns det ju en
konflikt i att hitta en balans kring hur mycket man ska ge och ta, och försöka hitta den här
balansen om vad som är lagom”(Informant 3, 2021-04-25). Informant 3 berättar även att
“Mark och exploatering har ju en ganska stor budget och de som jobbar med naturvård,
alltså de som jobbar som kommunekologer, jag har ingen aning om de har en
budget.”(Informant 3, 2021-04-25). Informanten berättar att miljöförvaltningen som hen
arbetar på har ingen egen budget för att utföra åtgärder vilket resulterar i att det hänger på
andra förvaltningar att lyssna på miljöförvaltningens omdöme. Det finns således en risk att
stadens gröna värden inte tas hänsyn till och “att vissa naturvärden försvinner”(Informant 3,
2021-04-25). Informant 3 menar även att det är viktigt med “samarbete mellan olika
kommuner, att man inte bara ser till sin egna kommungräns”(Informant 3, 2021-04-25). Dock
finns det svårigheter kring detta då större och rikare kommuner har bättre förutsättningar än
mindre kommuner. Mindre kommuner riskerar att inte ha de redskap eller den kunskap som
krävs eller helt enkelt inte ha tid. Informanten menar att “så där finns väl också en stor
orättvisa”(Informant 3, 2021-04-25).
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En annan konflikt är mellan bevarande och skapandet av nya grönområden. Informant 1
tycker att det exempelvis är lika viktigt att bevara gamla träd som att plantera nya. Informant
1 menar även att detta har “betydelse för djurliv och biologisk mångfald”(Informant 1,
2021-04-12). Informant 4 menar att det finns “höga krav på att det ska vara säkert att röra
sig skogen just för att det är så otroligt många besökare och för att vi är så stadsnära. Och
det innebär att jag måste trädsäkra många av områdena för att vi har gamla träd och i vissa
fall så har vi haft sjuka träd, förra året hade vi askskottsjuka till exempel, och hade vi inte
haft så många besökare så hade vi kunnat låta dem stå som död ved”(Informant 4,
2021-04-27). Det finns således en konflikt mellan att kunna utöva friluftsliv på ett säkert sätt
och att låta naturen stå orörd för att gynna den biologiska mångfald. Enligt Informant 4 leder
detta till att “vi måste anpassa naturen efter människan”(Informant 4, 2021-04-27).
Informant 2 menar att det finns en konflikt mellan friluftsliv och växt- och djurlivet.
Informanten berättar att det finns uppskattningsvis mellan 4000-5000 arter i Helsingborg och
att dessa måste ha möjlighet att hitta föda, bo och föröka sig. Informanten menar att “den
aspekten är svårförenligt med nuvarande intensitet” på friluftslivet (Informant 2,
2021-04-15). Informant 5 berättar att fler människor vill vistas i naturreservat även kvällstid
och därför vill ha motionsslingor som är upplysta. Detta vill dock inte ekologerna på
kommunen då belysning nattetid kan störa växt- och djurlivet i naturreservaten. Informant 5
berättar att det finns så kallad ekologisk belysning men att det inte är ett tillräckligt starkt ljus
utifrån ett trygghetsperspektiv därför har kommunen inte valt att använda belysningen.

Informant 4 anser att hen i sin roll arbetar mycket med “värna, vårda och visa”(Informant 4,
2021-04-27). Informanten menar att visa naturen för människor är en viktig del i arbetet med
att skydda naturområden men att det nu under pandemin har gått för långt. Informanten menar
att “nu blir det nästan som att människor förstör sin egen arena alltså de förstör det de har
kommit för att titta på”(Informant 4, 2021-04-27). Informanten menar att hen har svårt för det
nya beteendet och synen på friluftslivet som allmänheten har och tycker att det kan bli
nödvändigt för kommunen att begränsa antalet invånare som vistas i naturen exempelvis
genom att man måste betala inträde eller boka en tid för att få vistas i ett populärt
naturområde. Annars menar informanten att både upplevelsen och naturen blir förstörda.

Informant 3 anser att det på individnivå är lätt att det uppstår fler konflikter mellan olika
grupper av människor när fler vistas ute i naturen. Ett exempel på detta är att både
barnfamiljer och ungdomar vill nyttja de grillplatser som finns. Ytterligare ett problem som
har uppstått enligt Informant 2 är lösspringande hundar trots att det finns kopplingsregler.
Informant 2 menar att hen inte vet “om det är bristande kunskap eller om de struntar i
det”(Informant 2, 2021-04-15).

Eftersom Helsingborg är ett transportintensivt område med en stor hamn, järnväg och två
europavägar uppger Informant 4 och 5 att det går att höra buller på många platser i naturen i
Helsingborg, vilket kan vara störande för friluftslivet. Informant 5 tycker även att det blir
viktigt att se över kollektivtrafiken till och från naturområdena som ligger utanför staden då
många områden idag inte är tillgängliga utan bil. Informanten menar annars att det riskerar
att bli klassfråga vem som har möjlighet att ta sig till den bullerfria naturen utanför staden.
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Analys
Kommunens roll vad gäller exploatering av mark är avgöra hur samhället påverkar naturen
(s). Att det i slutändan är pengar som avgör vilket samhällsintresse som ska prioriteras högst i
kommunen tyder på ett ekonomiskt tänkande som sträcker sig tillbaka till den första hälften
av 1900-talet. Det finns en vilja i kommunen att bevara naturen men människans behov av
exempelvis bostäder prioriteras ofta högre vilket tyder på att naturen inte anses ha ett
egenvärde bortom människans inblandning. Ytterligare ett tydligt tecken på att kommunen har
ett ekonomiskt tänkande mellan samhälle och natur är att kommunen har en högre budget för
mark och exploatering och ofta en lägre budget för naturvård. Genom att separera mark och
exploatering från naturvård riskerar det att bildas en uppfattning om att de två är två separata
delar vilket är motsatsen till det holistiska perspektivet. Naturvård är en viktig del av den
fysiska planeringen i en hållbar stad.

En biologisk mångfald i form av ett rikt växt- och djurliv är naturgivna förutsättningar för
människans existens och därför viktiga att värna om (n). Detta är något som Informanterna på
Helsingborgs stad är medvetna om. Ändå uppstår det konflikter mellan natur och samhälle.
Den biologiska mångfalden är grunden för människans existens men påverkas genom att
Helsingborgs stad måste trädsäkra sina stadsnära naturområden. Idén om att vi måste anpassa
naturen efter människan går att koppla till 1700-talets imperialistiska synsätt som
förespråkade att människan skulle ha makt över naturen och därmed ha rätten att bestämma
över den. Idén om ekologiskt belysning är både en fysisk- och social planeringsfråga som
kommunen har försökt att lösa genom att förena natur och samhälle i den humanekologiska
triangeln. Tyvärr finns det idag inegn tillräckligt bra teknik för att förena de två vilket gör att
konflikten kvarstår. Både naturen och samhället skulle därför gynnas av satsningar på gröna
lösningar och forskning inom området.

Att fler personer använder stadens naturområden är ett tecken på hur viktig den fysiska
planeringen i staden är för den enskilda individen. För att undvika att olika grupper kommer i
konflikt med varandra, till följd av massturism, är ett alternativ att genom fysisk planering ha
platser ämnade för specifika grupper. Detta kan tyckas ojämlikt men eftersom olika
människor har olika behov, fysiska, medicinska, känslomässiga, estetiska, religiösa, andliga
och sociala, är det viktigt att naturen välkomnar alla människor med olika behov (I). Det är
således ojämlikt att anse att alla bör använda samma yta. Covid-19 pandemins effekter har
medfört nya krav på den fysiska planeringen. Ett tydligt exempel, enligt informanterna, är en
åtgärd för det höga bullret i staden. Det lokala friluftslivet i Helsingborgs stad gör att det är
svårt att undgå ljudet från omkringliggande vägar. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt
att koppla av och stressa ned vilket går emot friluftsbegreppets idé om att naturen både ska ge
möjlighet till aktivitet och återhämtning då individen är en del av naturen (I).
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4.1.4 Åtgärder
Resultat
Informant 1 och 3 tror att det är viktigt att introducera barn i ung ålder till friluftsliv. “Jag
tänker att om man vill att det ska vara en stående förändring måste man nog rikta insatser
mot barn i ung ålder och också föräldrar många gånger” (Informant 3, 2021-04-25). Vidare
menar Informanten att hen tror att det är “superviktigt att jobba med unga personers
engagemang och intresse för absolut friluftsliv men också liksom att värna om våra miljöer”
(Informant 3, 2021-04-25).

För att öka tillgängligheten i naturen menar Informant 5 att det blir viktigt att anpassa den
fysiska planeringen. Ett exempel på detta kan vara att bygga träspångar som går att ta sig fram
på med rullstol och även barnvagn. Träspångar kan även tillföra något estetiskt tilltalande för
människor som vistas i naturen och genom att gå på spångarna så blir det inte lika mycket
slitage på naturen. Nu när fler människor vistas i naturen, vilket är en av de få saker som går
att göra, bör det ställs högre krav på tillgängligheten. Informant 3 menar att det är
kommunens ansvar att utveckla fler hållbara mobilitetslösningar till naturen. Vidare anser
Informanten att det är viktigt “att kunna se till att personer oavsett vilken funktionsförmåga
man har kan vistas på de här platserna” (Informant 3, 2021-04-25).

Informant 3 menar att naturområden förutom att vara viktiga för friluftslivet är en viktig del i
ett hållbart och robust samhälle med resiliens mot klimatförändringar. Informant 4 berättar att
kommunen arbetar med att kompensera den natur som tas i anspråk. I första hand ska
kommunen undvika att ta natur i anspråk. Om det inte går ska kommunen i andra hand ersätta
den. Går naturen inte att ersätta med likvärdig natur på samma plats så ska detta göras i tredje
hand på en annan plats i kommunen.

Informant 1 berättar att sedan tre år tillbaka har Helsingborgs kommun anordnat
naturguidningar med mellan 80-100 människor närvarande vid varje guidad tur. Till följd av
den rådande Covid-19 pandemin valde Helsingborgs stad att digitalisera naturguidningarna
genom att spela in korta videoklipp som lades ut på kommunens hemsida, Youtube och i
appen Guide Helsingborg. Fördelen med detta är att människor kan bestämma själva när de
vill gå rundturerna och därför undvika stora sammankomster och risk för smitta. Informant 2
menar att målet med naturguidningarna var att “fler skulle komma ut i naturen och uppleva
och upptäcka den på olika sätt”(Informant 2, 2021-04-15). Informant 2 anser även att
digitaliseringen ökar tillgängligheten i kommunen för de individer som har svårt att ta sig ut i
naturen oberoende av pandemin eller inte. Utöver detta har Helsingborgs stad enligt Informant
2 anslutit sig till naturkartan som är ytterligare en app där det går att hitta information om
Helsingborgs olika naturområden. Appen är gjord så att personer med exempelvis barnvagn
kan hitta ett naturområdet som är tillgängligt för barnvagn. Informant 5 berättar även att det
finns en app för badplatser i kommunen och att man där kan se vilka faciliteter som finns
tillgängliga samt trycket människor. Således har individen möjlighet att hitta en badplats som
passar där det förhoppningsvis är färre människor.
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Analys
Att arbeta med barns och ungas intresse för friluftsliv är ett tydligt tecken på kommunal
friluftsplanering. Kommunen har en viktig roll när det gäller att öka kunskapen hos olika
befolkningsgrupper och att skapa förutsättningar för friluftsliv. Möjlighet finns till detta
genom olika utomhusaktiviteter och stöd till friluftsorganisationer. Kommunen är representant
för samhällets och individens bästa och har även en förmåga att påverka naturen (S). Dagens
kommuner är politiskt styrda organisationer och det går därför att se kopplingar till den
naturuppfattning som fanns år 1945 där naturskydd präglades i teori och praktik av politik.
Att vilja skydda natur för att i sin tur skapa ett hållbart och robust samhälle med resiliens mot
klimatförändringar tyder på ett holistiskt perspektiv där naturskydd är en del av en större
helhet. Att arbeta med att kompensera natur som tas i anspråk i olika steg påminner däremot
om det ekonomiska tänkandet som kom under första hälften av 1900-talet och präglades av
ekonomiska modeller. Naturen värdesätts och anses kunna ersättas till skillnad från andra
synsätt som skulle påstå att naturen inte går att ersätta. Värdesättande av naturen och dess
kvalitét är något som blev populärt under andra hälften av 1900-talet. Genom att värdesätta
naturen applicerar vi även människans lagar och regler för vad som är bra natur och inte.
Natur som är bra för människan behöver inte nödvändigtvis vara vad som är bra för
exempelvis den biologiska mångfalden. Det saknas därför ett mer nyanserat perspektiv där
ekoturismens fyra kriterier har tagits hänsyn till och naturens naturgivna förutsättningar ses
som avgörande för människans existens (N).

Digitalisering är en av de stora globala megatrenderna och den kommunala friluftsplaneringen
bör därför ta hänsyn till detta perspektiv i allt större utsträckning framöver. Eftersom teorierna
om turism och ekoturism har några år på nacken tar inte teorierna hänsyn till teknikens
möjligheter. Att genomföra en digital naturguidning kanske inte ger samma upplevelse för
individen men är mer skonsamt för miljö, både vad gäller slitage och nedskräpning, vilket går
i linje med ekoturismens första kriterium att minimera miljöpåverkan. För individer som inte
har kunnat vistas i naturen innan pandemin har det digitala verktygen bidragit till en ökad
tillgänglighet vilket går i linje med ekoturismens fjärde kriterium att maximera
tillfredställelsen hos turisterna.
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4.2 Sammanfattande resultat
Tabell 4. Sammanfattande resultat (ifylld)

Samhälle (s) Natur (n) Individ (i)

Friluftsliv Helsingborgs stad har inte ett
specifikt styrdokument för
friluftsliv och friluftsplanering
i kommunen utan inbegrips av
andra mer övergripande
dokument som
översiktsplanen, grönstruktur-
programmet och natur- och
kulturmiljöprogrammet. Det
är ibland otydligt i kommunen
vem som har det yttersta
ansvaret för friluftsfrågor.

Den kommunala
friluftsplaneringen bör i
större utsträckning ta hänsyn
till behovet av olika typer av
naturområden exempelvis
natur som är tålig för högt
slitage och kan fungera som
en samlingspunkt så kallade
“coronaparker” samt natur
som är mer orörd i syfte att
gynna växt- och djurliv.

Fler har upptäckt
hälsofördelarna med att vara
ute i naturen och den
kommunala
friluftsplaneringen måste ta
hänsyn till det ökade
intresset i bland annat den
fysiska planeringen. Detta
tyder på att gränsen mellan
natur och samhälle håller på
att suddas ut.

Covid-19 Den globaliserade världen har
krympt till följd av Covid-19
pandemin vilket resulterat i
mer lokal turism. Massturism
skapar planeringsproblem
som både kan vara sociala och
fysiska exempelvis slitage,
nedskräpning etcetera.

Effekterna av Covid-19
pandemin har resulterat i att
målet för friluftslivet år (att
fler människor ska vistas ute
i naturen) redan är uppfyllt.
Det viktiga nu  är således att
sprida kunskap om de lagar
och regler som finns vid
vistelse i naturen exempelvis
genom naturvärdar.

En bristande naturförståelse
skulle kunna vara roten till
de problem som uppstått i
Helsingborgs stad
exempelvis slitage,
nedskräpning etcetera då
människor inte förstår
kopplingen mellan individ
och natur.Det krävs därför
mer information om detta i
kommunen.

Konflikter Mark- och exploatering och
naturvård är viktiga delar av
den fysiska planeringen i en
hållbar stad. Idag anpassas
naturen efter människans
behov vilket riskerar att
medföra problem för
friluftslivet. Detta problem
grundar sig i ett ekonomiskt
tänkande där kommunen har
en större budget för  mark-
och exploatering än den för
naturvård.

Växter och djur är naturgivna
förutsättningar för
människans existens och
därför viktiga att värna om.
Både naturen och samhället
skulle därför gynnas av
satsningar på gröna lösningar
och forskning inom området.
Ett sätt att minska slitaget i
naturen skulle kunna vara att
människor måste boka tid
eller köpa en inträdesbiljett.

Det är viktigt att anpassa
kommunens naturområden
efter olika typer av behov i
syfte att få den fysiska
planeringen mer jämlik. En
konflikt här är mellan
tillgänglighet och att lämna
naturen orörd för att gynna
växt- och djurliv.

Åtgärder Det är viktigt att arbeta med
barn och ungas intresse för
friluftsliv. Helsingborgs stad
har en viktig roll när det
kommer till att öka kunskapen
och skapa förutsättningar för
friluftslivet i kommunen.

Att vilja skydda natur för att i
sin tur skapa ett hållbart och
robust samhälle med resiliens
mot klimatförändringar tyder
på ett holistiskt perspektiv
där naturskydd är en del av
en större helhet.

Digitalisering kan öka
individers möjlighet till
naturupplevelser exempelvis
genom digitala
naturguidningningar.

Källa: Egen sammanställning

38



5. Diskussion
Att Helsingborgs kommuns naturområden inte har ett regionalt intresse kan påverka
kommunens fysiska planering positivt i det att det inte uppstår lika stora konflikter till följd av
Covid-19 pandemin då naturområdena i kommunen inte i så hög utsträckning lockar
människor utanför kommunen. Samtidigt har Helsingborgs stad ett högt invånarantal vilket
har medfört ett ökat tryck på naturområdena.

Det är positivt att nuvarande översiktsplan är föremål för revidering och att denna tar hänsyn
till friluftslivets förutsättningar då dessa förändras över åren, inte minst under en pandemi.
Grönstrukturprogrammet och natur- och kulturmiljöprogrammet är framtagna innan pandemin
och är över fem år gamla. Det skulle därför vara fördelaktigt om Helsingborgs stad såg över
om dessa dokument behöver uppdateras så att de är synkroniserade med den nya
översiktsplanen. Eftersom kommunens styrdokument inte är juridiskt bindande utan bara
vägledande blir det viktigt att tjänstemännen som arbetar på kommunen är engagerade och
insatta i friluftsfrågor. I praktiken verkar Informanterna dock uppleva att ett separat
styrdokument som inte enbart är stödjande utan styrande bättre skulle gynna kommunens
arbete med friluftsfrågor. Styrdokumentet bör också innehålla ett avsnitt med uppföljning och
utvärdering i syfte att kunna utveckla friluftsplaneringen i kommunen. Det är också en fördel
att hitta inspiration från andra kommuner som har en särskild friluftsplan för att få extra fokus
på friluftsfrågorna. Ett exempel på en kommun som har ett separat styrdokument för
friluftsplanering är Lunds kommun (Lunds kommun, 2020).

Efter genomförda intervjuer blir det också tydligt att organiseringen och ansvaret för
friluftsfrågor behöver förtydligas då ansvaret idag ligger på flera olika förvaltningar inom
stadens organisation som till exempel Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Skol-
och fritidsförvaltning. Utan en specifik ansvarig person finns det en stor risk att dessa typer av
tvärsektionella frågor hamnar mellan stolarna och inte hålls samman på ett tvärsektionellt sätt.
Fördelen med att inrätta en särskild ansvarig person i organisationen med ansvar för
friluftsfrågor är att det blir tydligare vem som har det yttersta ansvaret och vilken roll
friluftslivet har i kommunen och för invånarna. Nackdelen med att bedriva sådana här frågor i
projektform är att när projekttiden går mot sitt slut och finansieringen upphör så finns det en
stor risk att även själva verksamheten som kommunen bedriver inte lever kvar. Kommunen
behöver redan under projektstarten förbereda hur projektet ska kunna införlivas i den
ordinarie verksamheten när projekttiden tar slut.

Friluftslivets år har som nationellt mål att få ut fler människor i naturen under år 2021 och
detta är redan uppfyllt till följd av effekterna av Covid-19 pandemin. Den stora frågan är nu
hur kommunen ska sprida ut besökare i naturen för att minimera slitage och andra
intressekonflikter. Det blir således viktigt att redan nu formulera nya målsättningar utifrån
invånarnas förändrade friluftsvanor både på nationell-, regional-, och kommunal nivå vilket
ställer helt nya krav på både samhället och naturen. Det är därför viktigt att se över vilka
dessa krav är för att på lång sikt bygga ett hållbart samhälle i samexistens med naturen. Om
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inte detta genomförs så kommer dagens generationer ha förbrukat mer av naturens
friluftsområden än vad som är hållbart och det kommer att finnas en skuld till framtida
generationer. Förslaget om att du måste boka en tid eller köpa en inträdesbiljett skulle kunna
vara lösningen på detta emellertid är svenskar väldigt stolta över allemansrätten och det finns
därför en risk att förslaget möter negativ respons. Det finns även svårigheter i själva
genomförandet av förslaget vad gäller hur det ska kontrolleras i praktiken. Förslaget innebär
dessutom ytterligare ansvar och arbetsuppgifter för kommuner vilket rent resursmässigt kan
bli en utmaning.

Informanterna är överens om att det är viktigt att det sprids kunskap om allemansrätten och
hur man beter sig i naturen, vilket tyder på kommunens vilja att skydda naturen. Naturvärdar
är ett intressant förslag som skulle kunna hjälpa till att sprida kunskap och regler om naturen.
Här ligger det på kommunens ansvar att anställa naturvärdar för att informera och utbilda
allmänheten om naturens bästa i syfte att bidra till ökad kunskap inom området. Om
Helsingborg stad vill se en förändring i hur förändrade friluftsvanor påverkar naturen är det
viktigt att nå ut till hela samhället. Detta har blivit ännu mer tydligt nu under Covid-19
pandemin när människor i alla åldrar vistas ute. Kommunen bör även göra en riskanalys för
att säkerhetsställa och identifiera samhällsgrupper som riskerar att inte ha tillgång till natur-
och friluftsliv. Tillgänglighetsfrågor är ett särskilt ansvar för kommunen och genom att hitta
goda exempel och samverka med andra aktörer så kan detta område utvecklas. Här blir det
också tydligt att arbetet med friluftsfrågor och naturvård inte slutar vid kommungränsen.
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6. Slutsatser
Uppsatsen har undersökt människans relation till naturen kopplat till kommunal
friluftsplanering genom intervjuer med tjänstepersoner på Helsingborgs stad och dokumentär
data från artiklar och styrdokument.

Uppsatsens frågeställning är Hur påverkar Covid-19 pandemin kommunal friluftsplanering?
och för att besvara detta har underfrågorna Vilka intressekonflikter mellan friluftsliv och andra
samhällsintressen finns det i kommunen? och Vilka åtgärder finns det för dessa
intressekonflikter? undersökts. Det är viktigt att undersöka dessa frågor för att förstå vilka
anpassningar i den fysiska planeringen som behöver göras till följd av pandemins effekter för
den kommunala friluftsplaneringen.

Studien visar att det finns flera olika typer av intressekonflikter i kommunen. För det första
finns det en intressekonflikt vad gäller mark- och exploatering som grundar sig i kommunens
ekonomiska resurser och budget. Det är ett ständigt avvägande i kommunen vilken mark som
ska exploateras, för exempelvis bostäder, eller lämnas orörd för natur- och friluftsliv, samt om
det är ekonomiskt försvarbart eller inte. En annan intressekonflikt är mellan ett utökat
friluftsliv och den biologiska mångfalden i kommunens naturområden. Under pandemin har
det blivit tydligt för Helsingborgs stad att det är svårt att förena ett storskaligt friluft med ett
rikt växt- och djurliv och vilka naturområden som är bäst ämnade för olika naturupplevelser.
Att fler människor vill vistas ute i naturen skapar även en intressekonflikt mellan orörd natur
och tillgänglighetsanpassad natur vilket ställer nya krav på den fysiska planeringen.
Ytterligare en intressekonflikt är mellan friluftsliv och buller. Helsingborgs stad är en
transportintensiv kommun vilket riskerar att försämra individens möjlighet till att koppla av
och finna återhämtning i naturen.

Studien visar att det finns flera olika typer av åtgärder som kan vidtas för att motverka dessa
intressekonflikter. För att undvika att mark som är viktig för friluftsliv exploateras
argumenterar kommunen i första hand med att naturen ska bevaras. Om det inte går ska den
ersättas med likvärdig natur och om det inte heller går ska naturen ersättas på annan plats. För
att undvika nedskräpning, slitage och andra konflikter i naturen är det viktigt att kommunen
anpassar den fysiska planeringen efter de nya friluftsmönstrena samt sprider kunskap om
allemansrätten och hur man ska bete sig i naturen. Ett exempel på detta skulle kunna vara
genom “naturvärdar” på plats i de populära naturområdena. En annan åtgärd är att
marknadsföra kommunens mindre populära områden för att sprida ut antalet besökare i
kommunen. Den skulle även gynna både människa och natur om det fanns olika
naturområden ämnade för olika naturupplevelser exempelvis “coronaparker” som högt
besökarantal och högt slitage. Kommunen har även en viktig roll i att introducera barn och
unga för natur- och friluftsliv genom exempelvis utomhusaktiviteter och stöd till
friluftsorganisationer. För att öka tillgängligheten i kommunens naturområden är digitalisering
i form av digitala naturguidningar och appar ett bra alternativ samt att anpassa den fysiska
planeringen.
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7. Framtida forskning
För framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra en jämförande studie, baserat
på intervjuer, antingen på regional- eller nationell nivå eftersom förutsättningarna för
friluftsliv varierar beroende på var i Skåne eller Sverige du befinner dig. Det skulle även vara
intressant att göra en uppföljande studie, efter Covid-19 pandemin, då samtliga
intressekonflikter och motverkande åtgärder först då kan bedömas i sin helhet.

Vidare hade det även varit intressant att komplettera intervju som metod med exempelvis en
enkätundersökning. Enkätundersökningen skulle kunna delas ut till övrigt ansvariga för den
fysiska planeringen på Helsingborgs stad och ansvariga politiker på kommunal nivå för att
fånga upp det som Informanterna i studien riskerat att ha missat samt undersöka vilken syn
invånare i Helsingborgs stad har på den kommunala friluftsplaneringen. Intressanta och
relevanta frågor som skulle kunna undersökas i framtiden är vilka strategier det finns för att
lösa intressekonflikter kopplat till friluftsliv på kommunal nivå, huruvida finansieringen av
friluftslivet ändrats till följd av Covid-19 pandemin på kommunal nivå och huruvida den
kommunala friluftsplaneringen gynnas av en specifik friluftsplan till skillnad från mer
övergripande dokument.
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Bilaga 2. Intervjuguide
Inledande fråga:

- Vem är du och vad är din roll på Helsingborgs stad?
Allmänna frågor kring natur- och friluftsliv i kommunen

- Finns det någon strategi eller plan för hur Helsingborgs stad arbetar med natur- och
friluftsliv i kommunen? Om ja, vilka och hur ser de ut?

- Finns det samarbeten över kommungränser för att skydda områden som är viktiga
för natur- och friluftsliv?

- Används möjligheten till natur- och friluftsliv som argument i Helsingborgs stads
marknadsföring? Om ja, på vilket sätt?

- Finns det några konflikter mellan natur- och friluftsliv och övriga samhällsintressen
i Helsingborgs stad? (exempelvis förtätning eller jordbruksmark) Om ja, kan du ge
ett exempel på en sådan konflikt?

Specifika frågor kring hur pandemin påverkar natur- och friluftsliv i kommunen
- Har Helsingborgs stad lagt märke till förändrade natur- och friluftsmönster sedan

pandemin startade för drygt ett år sedan? Om ja, var och på vilket sätt?
- Har Helsingborgs stads marknadsföring av natur- och friluftsliv ändrats under

pandemin? Om ja, på vilket sätt?
- Har det uppstått några nya konflikter/störningar i naturen under pandemin som går

att motverka med hjälp av planering? Om ja, har du något exempel på en sådan
konflikt?

Avslutande fråga:
- Hur tror du att framtidens natur- och friluftsliv kommer att se ut i kommunen?
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