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SAMMANSTÄLLNING GRUPPARBETE  

Framtidens friluftsliv 25 okt 2012 
 

Här följer sammanställningen av det arbete som grupperna utförde efter föreläs-
ningen om Framtidens friluftsliv i Smögen den 25 okt 2012.  

Första steget var att i gruppen välja en trend som presenterats på föreläsningen och 
arbeta med konsekvenserna för denna trend. Detta gjordes med hjälp av konse-
kvensträd. Grupperna fick också fundera på och skriva ner vilka möjligheter och 
hot man såg utifrån de olika konsekvenserna.  

Andra steget var att tänka 18 år framåt. Genom att blicka framåt till år 2030 släpper 
man vad som är aktuellt just nu och nya idéer och visioner får möjlighet att komma 
fram. Detta gjordes i form av att varje deltagare fick skriva ett brev/ blogginlägg 
som en hälsning från år 2030. Slutligen fick de läsa upp vad de hade skrivit för 
varandra.  

 

Föreläsningen och grupparbetet hölls och leddes av Johanna Danielsson och Nilla 
Persson från Kairos Future. 
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SAMMANFATTNING AV KONSE-
KVENSTRÄD 

Grupperna arbetade med olika konsekvenser som en trend medför. De fick också 
lista möjligheter och hot för dessa konsekvenser. Nedan har vi sammanfattat varje 
grupps arbete, i vissa fall är konsekvenserna hopslagna med hot och möjligheter. 
(det mesta är dokumenterat på svenska)  

TREND: FRAMTIDENS FRILUFTSLIV ALLT MER ORGANISERAT 

 

Konsekvenser + Hot och möjligheter 
• Allt fler kommer ut i naturen 

o Det kostar pengar att vara med på aktiviteter 
o Kollektiv individualisering 
o Ökat slitage på naturen 
o Bättre folkhälsa 
o Ökar behovet av paketering 
o Ökar behoven av avtal med markägare 
o Möjlighet till bättre information 
o Ökad valfrihet 
o Ökade krav på underhåll  
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• Frivilliga organisationer ökar/varierar verksamheter 
• Möjlighet att nå nya människor 

o Ökad nytta av Gateways 
o Svårt att hitta frivilliga att göra jobbet 
o Grupper som inte har så mycket pengar kan delta 
o Mindre sammanhållning 
o Trygghet i grupper kan skapas 

• Kommersialisering 
o Fler företag 
o Ökade skatteintäkter 
o Fler arbetstillfällen  
o Risk för konflikt med markägare 
o  

• Fler olika nischade aktiviteter 

 

TREND: ÖKAD KONKURRENS OM NATUREN 
(Om 10 år är intäkterna från jakt betydligt större än från skogsbruket) 

 

Konsekvenser: 
• Begränsad tillgänglighet 

o Ifrågasatt tillgänglighet 
o Krav på relegeringar 

• Kanalisera aktiviteter 
• Kommersialisering 
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• Ny ekonomi 

Hot och möjligheter 
• Kunskap och förståelse för allemansrätten 
• Arena – att ha någonstans att ta vägen 
• Konfrontation 
• Äganderätt/ samhällsutvecklingen 
• Bra för bygdens invånare 
• Sysselsättning i landsbygdsutveckling 
• Stora arealer med minskad tillgänglighet 
• Mera natur i naturen = mindre intensivt skogsbruk 
• Starka mot svaga aktörer 

 

TREND: TRYGGHETSNARKOMANERNA 
(Hvorfor sitte ine når alt håp er ute) 

 

Konsekvenser 
• Tröskel for å gå ut 

o Mindre ute i skole och daghem 
• Främmande 

o Trygger å la vare å gå ut 
o Kan trygghetstilreteleggning få folk ut? 
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o Rädsla för kryp o ormar 
• Mer organiserat friluftsliv 

Hot och möjligheter 
• Överorganisering 
• Sämre hälsa hos den yngre 
• Starta tidigt med friluftslivet 
• Mer kunskap 
• Flera kan delta 

 

 TREND: TIDEN ÄR DEN NYA VALUTAN 
 

 

Konsekvenser + Hot och möjligheter 
• Högre krav på upplevelser 

o Paketering – föreningslivet och billiga paket 
o Intressekonflikt 
o Flera och olika typer av produkter 
o Arbetstillfällen 
o Klassfrågor 

• Nära till naturen 
o Utveckla infrastruktur för friluftsliv 
o Lätt att komma ut i naturen från staden 

• Lättillgänglig information 
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TREND: ÖKAD KONKURRENS OM NATUREN 
 

 

Konsekvenser + Hot och möjligheter: 
• Multiple use 

o Naturupplevelser 
o Högre tillrättaläggning 
o Förslitning av naturen 
o Naturupplevelser 

• Markägare och näring 
o Intäkt för markägaren 
o Hållbar utveckling 
o Avgifter för brukaren 

• Single use 
o Tillgodose särintressen 
o Markbehovet blir större 
o Regler 
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TREND: ÖKAD ANSVAR FÖR DEN EGNA HÄLSAN 
 

 

Konsekvenser + Hot och möjligheter: 
• Segregering 

o Klasskillnader/grupperingar 
• Kunskap 

o Kunskap om vad god hälsa är– behov av utbildningar 
• Behov av mer uteliv i skolan och daghem 
• Samfund/ politiker 

o Skatteavdrag för idrottsaktiviteter (t.ex cykla och gå till jobbet) 
o Aktiv matpolitik 
o Lägre/ högre kostnader för t.ex sjukhus 

• Individ/ kollektiv 
o Stressande för individen 
o Förmåga att förstå helheten 
o Förmåga till förnöjsamhet 
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TREND: TIDEN ÄR DEN NYA VALUTAN 
 

 

Konsekvenser: 
• Större valmöjligheter 
• Minimera tidsanvändning på saker som inte är kvalitetstid 
• Relationer till andra- dela upplevelser 

o Mer tid till det vi vill göra 
• Mer mångfald av aktiviteter 

o Specialisering av färdigheter och utrustning (inkluderande och ex-
kluderande) 

• Mer tid tillbringas framför skärmen 
o Inaktivitet, övervikt och beroende 
o God tillgång till information och kunskap 
o Sociala nätverk 

• Mer tid till att resa 
o Ökad värdeskapande för reseindustrin  

Hot och möjligheter 
• Mer stress 
• Mer tid till friluftsliv 
• Ojämlika förhållanden 
• Behov av aktivitetsmöjligheter i närområden 
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TREND: SÖKANDET EFTER SJÄLSLIG HÄLSA OCH HARMONI 
 

 

Konsekvenser: 
• Söker upplevelser som ger möjligheter till egen reflektion 
• Utmaning: Hur man finner själslig hälsa och harmoni beror på kulturell 

bakgrund och tidigare erfarenhet 
• Vi vill använda kroppen och vara involverade i upplevelsen 
• Vi vill ha upplevelser som ger möjlighet till sociala relationer 
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TREND: SÖKANDET EFTER ÄKTHET 
 

 

Konsekvenser + Hot och möjligheter: 
• Mer närproducerat 

o Mer kolonilotter? 
o Fiske och jakt 
o Laga mer mat själv 

• Nostalgi 
o Bo nära naturen 
o Gårdsturism 
o Fokus på livet på den gamla goda tiden i filmer och böcker 

• Fokus på gamle hantverk och lantbruk 
o Intresse för lokal produktion 
o Stärker lokalt näringsliv 
o Fler bönder? 

• Se mer vilde djur, t.ex sälsafari 
o Skapar intressekonflikter vilda djur/ turism/ fast boende 
o Stressade djur 

• Befolka landsbygden 
o Slitage och nedskräpning i naturen 
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TREND: FRAMTIDENS FRILUFTSLIV TILLGÄNGLIGARE OCH BEKVÄ-
MARE 

 

Konsekvenser: 
• Högre servicenivå 

o Ökat behov av guidning 
o Paketering 
o Bagagetransport 

• Ökad infrastruktur 
• Mer och bättre utrustning 

o Ökad användning av motorfordon för att ta sig fram 
• Flera kan komma ut i naturen 
• Behov av information 

Hot och möjligheter 
• Mer klimatutsläpp 
• Fler arbetsplatser 
• Ödeläggande av orörd natur 
• Ökad tillgänglighet  
• Mindre naturslitage p.g.a. kanalisering 
• Nya grupper kan komma ut i naturen 
• Kan drabba de som inte har pengar till utrustning 
• Bättre folkhälsa 
• Fler arbetsplatser 
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BREV/BLOGGAR FRÅN FRAMTIDEN 

SAMMANFATTNING HÄLSNING 2030 
 
Deltagarna fick skriva ett brev/ blogginlägg från framtiden med hälsningar från år 
2030. Hur kommer det att se ut i den bästa av världar då? Några stödfrågor/ inspi-
ration för skrivande var:  

1. Hur ser framtidens friluftsmänniska/natur och kulturturist ut? 
2. Hur vistas hon/han i naturen 
3.  Hur ser samverkan ut och hur fungerar rollfördelningen mellan olika aktö-

rer privata/offentliga/ideella etc.? 
4.  Hur har man kunnat säkra kvaliteten av natur- och kulturturismen? 
5.  Vilka möjligheter finns det att använda naturen fritt, t.ex markområden? 

Konkurrerar intressen?  

 

Deltagarna fick läsa breven för varandra i grupperna och vi har nedan dokumente-
rat de brev som vi samlade in och som gick att tyda.  

Sammanfattningsvis återkommer några punkter i många av breven och tankarna 
från framtiden. Dessa är: 
 

• Förbättrad tillgänglighet till naturen  
 

• Natur/ friluftsliv finns nu som en naturlig del i skolor och daghem 
 

• Lugn och ostörd natur – man har hittat lösningar på avgränsningar för att 
skapa en ostörd naturvistelse 
 

• Privata och offentliga aktörer har hittat gränsdragningar som är till fördel 
för alla 
 

• Miljömässigt hållbara satsningar 
 

• Norden/ Skandinavien har blivit en populär natur och kulturdestination 
 

• Det finns bra kommunikationer och infrastruktur ut i naturen 
 

• Tekniken underlättar på många sätt med lättillgänglig information etc.  
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HÄLSNINGAR FRÅN ÅR 2030 
Vi har tolkat breven i den mån vi kunde när de gäller de norska texterna och har 
ofta blandat svenska ord med norska. Vi hoppas på förståelse för att vi kan ha 
missuppfattat eller tolkat begreppen fel.  

 

Brev nr. 1 

Du sitter på en plats 2030 där folk utövar olika aktiviteter i naturen. Hur ser det ut? 
Mångfald är nyckelordet! 

1. Vackra naturplatser tillgängliga för alla (parkeringar, stigar, räcken). 
2. Andra platser fortfarande orörda. Dit måste man leta sig med hjälp av GPS 

– inga skyltar, toaletter, vägar. 
3. Man jobbar tidigt i skolan/förskolan med att vara ute i naturen på schemat. 

Ger kunskap och trygghet. Naturskola i varje kommun. 
4. Företagare som erbjuder guidade naturupplevelser där man bor och tillagar 

sin mat ute i naturen i kokgropar och över öppen eld. 
5. Viktigt att bygga upp bra markägarkontakter. Arrenden/hyresavtal? Hur 

gör man då om det kommer fler intressenter som vill vistas i samma om-
råde.  

Brev nr. 2 

Brev fra fremtiden. oktober 2030, Blokhus. 

Jeg er taget i skoven i Blokhus med mine borneborn på 7 och 9 år. Her etablerede 
vi isin tid en gateway som skabte samarbejde mellem Naturstyrelsen og de lokale 
virksomheder. Det var en sver proces for de statsligt ansatte naturmedarbejdere at 
skulle begynde at teanke mere i indtjening och kommercielt samarbejde. Ikke alt 
hj…ds, men meget gjorde, og der var masser af begejstrede brugere. Stedet kalds 
ikke lengere gateway, det lyde jo si gameldags nu. Men den grundläggende opbyg-
ning er den samme som dergang. Med mange, fine och tirettelagte oplevelser og 
faciliteter och …lige hvar man kommer i skoven. Men gradvis har vi udviklet en 
mere ”basic” zone uden om og lidt løyere vak hvar stierne e små og snoede, hvar 
… Her møder man ikke så mange mennesker, men sidan ska det være, far her ska 
man bara møde naturen og sig selv. Hert år holder vi ”go wild” – events her, hvar 
vi inspirerer folk til att slippe kontrollen lidt, forlade stienre och åbne sanserne for 
naturen. Deltagerne kommer igen år efter år, og tager hjem med glade öjne och 
fredelige ansigter. 

Om lidt er mine børnebørn færdige med at lege ved den gamle gateway. Så går de 
med mig ud i basic-zonen. De har varit med derude lige siden de var helt små. De 
ved godt det er der de møder den rigtige skov. Og den rigtige mormor :-) 
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Brev nr. 3 

Kære Smilla, 

Jeg ved godt at du vil have svævt ved att forstå dette, når du læser brevet her. Du 
tror jag sidder hjemme på gården og ordner æbler, og det gør jeg egentlig også, 
men alligevel ikke… For kort tid siden blev jeg nemlig beemet og fik mulighed for 
att rejse 30 år frem i tiden. Nu sidder jeg på en bænk uden for Københavns hoved-
banegård og iagtager livet, jeg skriver så hurtigt jeg kan hvad jeg ser her, for jeg 
har fået lov til at poste dette brev til dig – og siden vil jeg glemme alt om denne 
tidsrejse og ryge tilbage i min skønne, vante ablehave uden at kunne huske en en-
este detalje fra denne fantastiske rejse! 

Joh, vi har tit snakket om øget urbanisering og sådan er det gået! Her i 2042 lever 
de fleste mennesker i byerne og det er slet ikke slemt som vi gik og forestillede os! 
Det er godt! Der er indrettet inteligente resorcegenbrugs systemer i by-øko-
systemet, som gør at resorceforbruget + CO2 udslip er lig 0. Jeg har ikke tid til at 
forklare det yderligere men giver dig lige et par navne på hvilke fimaer inden for 
grøn teknologi du roligt kan investere alle dine aktier i! :-) (Ecowise, Naturefront 
etc.). Du ville ikke tro dine egne øjne hvis du så hvad jeg ser her. Byen er grøn! 
Alle pladser och flader, tage, afsatser, tovve, midter rabatter er indrettet med 
grønne rum som indgår i by-økosystemet hvor vand, CO2 og kemikalier bliver gen-
brugt og filtreret… 

 

Brev nr. 4 

Framtidens natur/kultur turist/turism har blivit mer organiserad, på gott och ont. 
Fler personer och större grupper bereds möjligheten att komma ut i en ”stadsnära 
och organiserad” natur, divergerad på intresse inriktning. 

• Natur och fiske 
• Natur och jakt 
• Natur och vandring 
• Natur och kontemplation 
• Etc. 

Men också en större segregering mellan olika socioekonomiska grupper kan uppstå 
i detta fall… 

Offentliga/kommunala områden enligt ovan ”för alla”. 

Privata/företags områden ”gated areas” (motsvarande gated community) där det 
kostar att få en ”riktig” naturupplevelse, mindre och mera ”specialiserade” grupper 
och teman. Mindre slitage som ger ett intryck av ”orörd” natur. Intäkterna gör att 
”naturturismen” inte behöver konkurrera med intäkter från skogsbruk etc.  
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Konklusion:  

• Mer stadsnära tillgänglig natur, för de som är en ”allmän målgrupp” 
• Mer exklusivt för k…/specialintressen 

Brev nr. 5 

I min ideelle verden om 18 år kan alle som ønsker gå/sykle ut i naturen fra hjems-
tedet sitt.  Alle barn er glade i å klättra i træd, det finnes trær som det er muelig å 
klatre i bo-områdene. 

Friluftsmennesket er alle. Det er naturlig å gå og sykle til alle daglige gjøremål. 

Alle områden er tilgjengelige for alle dvs universiellt utformet. Det er allikevel 
utfordringer for barn som stimulerer balanse og kropslig utvikling. 

I lokalmiljøet er det møtesplasser som er naturlige samlingspunkt. 

Det er mulig å ta med sig sykkel på buss og tog slik at det er mulig å være fri-
luftsturist i eget land og i naboland. 

Det er fokus på ferier som ikke er basert på flygreise. Det er status å dra på ferie i 
Skandinavia. 

Det er sammenhengende sykkelstier over store deler av Norden. 

Det er fortsatt mulig å bruke naturen fritt. Dette forudsetter skånsom bruk.  

 

Brev nr. 6 

Hej! 

Utsikten från parkbänken eftersom benen inte orkar så långt. Har en ”hörsnäcka” i 
örat som leder mig och som berättar vad som finns runt mig. Jag vill ju veta! Allt 
som finns i min närhet. Tekniken och ”enkelheten” att använda den som ”männi-
ska” blir min ”guide”. En ”egen guide” som kan leda och beskriva det jag vill 
göra/utföra, eftersom jag är ensam för min respektive har gått bort!! Att klara mig 
själv med hjälp av min ”egna guide” gör mig trygg. Mindre beroende av andra. Det 
är inte alltid en grupp som gör mig trygg i mina aktiviteter för det finns inte i min 
närhet.  

 

Brev nr. 7 

Friluftsmänniskorna har mycket slimmad teknisk utrustning, anpassade kläder för 
det varmare och fuktigare klimat som råder ”GPS:er” och sändare i utrustning och 
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kläder som gör det lätt att hitta borttappade prylar och vilsekomna människor. Då 
denna teknik och visualisering hjälpmedel (2030 har augmented reality utvecklats 
väsentligt) gör att människorna känner sig tryggare att ta sig fram i ”orörd” terräng 
ger tyvärr en viss störning på vilda djur. Känsliga områden för djur och växtlighet 
samt ökat antal markägaravtal har ökat väsentligt i areal. Ca. 10% av Sveriges lan-
dyta är därför ”förbjuden mark”, för organiserat friluftsliv. Detta har dock totalt sett 
minskat konfliktrisken mellan kultur & natur, vilket ökat kvaliteten av kvarvarande 
områden för natur och kulturturismen.  

Personer som gillar friluftsliv är i större utsträckning mer tid ute, men de som inte 
gillar är tyvärr också fler = större skiktning av folk. 

 

Brev nr. 8 

2030-10-25 

Kom igår hem med kollektivtrafiken från en kortare fjällvistelse. Mycket folk, 
många från andra länder som uppskattade vår fantastiska fjällvärld. Många spän-
nande organiserade aktiviteter- inga egentliga märkvärdiga men djupt genuina. 
Visst jag är numera något ålderstigen men man har tänkt till även för mig och jäm-
likarna. Vi kan ta oss till fjällvärlden, och sitta och avnjuta naturen och påminnas 
om tid då vi kunde vandra omkring. Påtagligt är att de som vi för många år sedan 
såg som nysvenskar numera har hittat det som vi såg som värdefullast av allt – 
naturen och alla våra kulturyttringar. Bra är också att man har kommit fram till att 
naturen är en gemensam tillgång och att allemansrätten finns kvar. 

Nu ska jag åka till mina kompisar i båtklubben. Vi träffas några gånger i veckan 
och tjatar om allt. Tar oss en fisketur vilket vi fritt kan göra i havet. Visst ibland är 
det många på sjön men viktigast är att möta allt mysande och leende personer. Bra 
är att det vid bryggan finns en speciell ramp så att jag kan komma i båten-så det är 
lätt att komma ut. 

 

 

Brev nr. 9 

Hej! 

Jag er 71 år og bor i en by i Akershus. Byen ( staden) er blitt urbanisert rundt jern-
banestasjoner, der også matebuss går rundt i byen. Jag er pensjonist og liker å vare 
ute lite hver enste dag og har gode muligheiter både i kort avstand fra mitt hem og 
for litt lengre turer. Rett ved mitt hem  finns naturområder som er dels parkifisert 
med muligheiter for mange aktiviteter. Jag liker det hjørnet som er avskjermat med 
vegetasjon og som har både sol og skugge samt stillhet. Her kan jag ta med god 
bok og kose meg med min med min medbrakte te. Etter det att jag har gjort min 
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daglige Tai-chi og Quigong. Fortsatt leder jag gruppene i tai-chi och quigong men 
vi er flere som bytter på å lede gruppene. Minst 3 dager i uken går jag samen med 
min mann eller gode venner/naboar på en lengre tur langs alven og ut till havet og 
tilbaka. En fin runde i granna omgivelser og med god informasjon om severdighe-
ter m.m. Dette skjer vi en app på min avanserande mobila telefon. Her kan jag også 
få diverse info om aktiviteter som kommer til å skje denne dagen på denne streck-
ningen. Oftast har vi med egen mat og raster i flotte friluftsstellen ved havet som er 
riktig  vakkert med enkelt tilrettelagt for alle. En dag i ukken er jag guide for men-
neskjer som ønskjer mer info om friluftsmuligheiter i områdene rundt byen, og 
påmelding / anmelan skjer via mobiltelefonens app. Alt dette gir meg god livskva-
litet. 

 

Brev nr. 10 

Om 18 år är jag 78 år. Jag är en aktiv senior och äger fortfarande min gård men jag 
har sett trenden runt omkring mig i Bohuslän att många särskilt av de större går-
darna har köpts upp av kinesiska affärsmän som tagit hit kinesisk arbetskraft. Det 
blev en allt större diskussion om allemansrätten under slutet av 2010-talwt och 
2025 upphörde de allra mesta av allemansrätten, endast visa nationalparker och 
stigar, badplatser är nu öppna för allmänheten. Men det fungerar rätt så bra. Kine-
serna tycker om att samlas för att beskåda historiska platser och de har framförallt 
ökat antalet större picknickevent med tävlingar i allt möjligt. Just nu sitter jag t.ex. 
och titta på en drakflygartävling som organiserats av en kinesisk/svensk drakfly-
garorganisation. Den finns här på den lokala fotbollsplanen. Sportklubben lokalt 
här i Skredsvik har blivit inriktad i många flera idrotter och aktiviteter än det var 
2012, då fanns det bara ett fotbollslag och en gympagrupp. Eftersom folk har så ont 
om tid så har medlemsavgiften höjts och styrelsen får ett ganska bra arvode för att 
organisera aktiviteterna. Många fler har flyttat ut hit på landsbygden eftersom det 
finns så bra kommunikationer. 2027 öppnades den nya snabbjärnvägen Göteborg- 
Oslo så nu kan man pendla mellan dessa städer och jobba var man vill. Då har 
många valt att bo en bit ute på landet Jag tillhör en lite grupp motståndskraftiga 
markägare som inte salt tomter utan värdesätter att ha ett område att bo i där jag 
från mycket lugn och ro. En del kallar mig bakåtsträvande, andra säger att jag är 
den enda som fattat vad som ger verklige närhet till naturen.  

 

Brev nr 11 

2030 i den bästa av världar. 

Som 80-åring har jag tagit gratis transport till skogen och min favoritplats med 
utlagd ved så jag kan koka mitt kaffe. Idag ser jag 20 andra människor här men jag 
vill vara själv vilket jag kan p.g.a. det finns ett antal olika små eldplatser. Några 
sitter I grupper, några familjer med barn och där borta står Erik, platsens guide och 
väntar på att göra dagens vandring på ca 1,5 tim. för de som är intresserade. Temat 
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för dagen är bronsåldern. Jag kan se hur Sverker som antagligen varit här sedan 
tidig morgon använder platsens direktlänk för att beställa transport hem.  

 

Brev nr 12 

Hilsen fra 2030 

Frilufts menneske/ turister er en samansett gruppe med ulike preferansar. Alle har 
fått øyne opp for hvor godt det er å komme ut i nature. Godt for kropp og sjal. For-
di det er snakk om en samansett gruppe er det mange typer av tillretteleggning. 
Enten folk syklar, vandre, eller andre aktiviteter finnes tilbud till den. Det et solid 
offentlig/ privat samarbeid om tilrettelegginga og den har høy standard og od kvali-
tet . det er også etablert et godt samarbeid mella ideelle organisasjonar og private 
aktørar i forhold till arrangement som gjor det ekstra attraktivt å komme seg gut. 
Kvaliteten sikras gjennom standardar for tilrettelegging og standardar for aktivitet.  

 

Brev nr 13 

Bohuslän har ett stort antal utländska besökare. De använder vår vackra omväx-
lande natur. Egna vandringar, guidade vandringar tillsammans med andra. Cykel-, 
kajak-, och klättringsleder finns i ett stort antal. Våra utländska och inhemska be-
sökare har möjliggjort att näringen har växt. Markägarna är nu delaktiga tillsam-
mans med de offentliga och ideella organisationerna i att utveckla besöksnäringen 
till gagn även för vår hälsa och vårt välbefinnande. När jag själv som pigg 80-åring 
tar min vandring tillsammans med barn och barnbarn kan jag finna en mångfald av 
olika leder m.m. 

 

Brev nr 14 

Hälsningar från 2030  

Från staden tar man sig med kollektiva transportmedel till knutpunkter för frilufts-
liv, snabbt och billigt. All information är förstås tillgänglig för alla – när som helst. 
Vid knutpunkterna finns utrustning av alla slag, service, matpaket att ta med och 
guider- människor som tar hand om olika sorters grupper. Självklart kan man också 
ge sig ut på egen hand från knutpunkten- särskilda områden reserveras för det och 
är då inte tillrättalagda. Det finns aktiviteter att delta i – kultur, dans, sång, måleri, 
hantverk - som händer ute i naturen. För att inte naturen ska bli förstörd leds de 
flesta längs särskilda leder som underhålls och sköts så de är säkra och tillgängliga. 
Det finns trädäck, broar, vindskydd, eldplatser mm. Andra aktiviteter är att lära sig 
om djur och växter, laga mat i naturen, sova i egengjorda kojor. 
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De som utövar mer äventyrliga aktiviteter beger sig till särskilda områden. Motorer 
är ljudlösa och miljövänliga. En del såna områden (t.ex högfjäll och skärgård) lig-
ger långt från staden men kommunikationerna är snabba.  

 

Brev nr 15 

En resa till 2030.  
Människan vill komma nära naturen men vill inte anstränga sig för mycket. Många 
tar gärna en promenad på lördag eller söndag och åker gärna till ett ställe där upp-
levelser/aktiviteter görs för dem, nära tätorter. En del vill nog också gå ut i orörd 
natur. 

 

Brev nr 16 

Framtidens friluftsliv 2030 

• Ökad andel äldre = natur och kulturturism för lugnare aktiviteter (prome-
nader, reflektion, bokläsning)  

• Yngre/ medelålders = Ökat stillasittande föder behov av rörelse 
• Det individualiserade samhället skapar behov av samhörighet med andra. 

 

Brev nr 17 

Den rurbana människan möter den urbana. 

Livet i staden fokuseras nästan helt och hållet på det gröna man odlar, man pratar 
om egenproduktion av mat och är fullt upptagen av att skapa den hållbara staden. 
Men åtminstone en gång/år gör man nedslag i den verkliga naturen. Där möter man 
välorganiserade system av kooperativa lösningar med en märklig ekonomi utan 
riktigt marknadsekonomiska förtecken och besöket handlar naturligtvis mer om 
människorna och livet än naturen! 

Det är precis som det vore en helt annan värld. Då och då händer det att någon 
stannar kvar och byter staden mot ett annat sorts liv. Visst är naturen viktig men 
man vill ju alltid träffa människor.  
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Brev nr 18 

Hej!  

Så kul att du tittar in här idag (på fotobloggen). Just nu sitter jag på Krossekärr och 
njuter av utsikten. Helt underbart väder och luften är klar. På vägen hit passerade 
jag en grupp ungdomar som var ute på geocaching. Kul att se att det fortfarande 
görs. De hade tältat på det fina området nedanför Munkkyrkan och de var mycket 
nöjda med hur naturen tagits tillvara och att det ändå fungerade så bra med trans-
port och faciliteter. Från Grönemads - hållet kommer nu en grupp kanoter på väg 
söderut. Jag ser att de ska in här för på parkeringen intill står stora bilar med släp. 
Bilarna är Belgien- skyltade, ja kunskapen om vår natur sprider sig. I eftermiddag 
tänkte jagta en sväng upp till Bullaren. Tänk att vår fina urskog fortfarande finns 
kvar där. Om ni är sugna på att se med om mina fotoexcursioner kan ni hitta det på 
länken nedanför. Jag sänder ofta live och lägger ständig ut nya bilder om koordina-
ter och information om hur ni kommer till platserna och vad som finns att se att 
göra.  

Önskar er en underbar fotohöst! 

 

Brev nr 19 

År 2030 

Om tjugo år är alla bussar och spårvagnar, tåg tillgängliga även om man rullar fram 
eller tar pytte-pytte steg. Det går lätt att ta sig fram på gångvägar och trottoarer i 
parker och strövområden. Det finns ett tänk om lättillgänglig miljö och natur och 
låne-elstolar finns att tillgå tillsammans med lånebil. Underhåll av trottoarer, vägar, 
cykelbanor och strövområden är en prioriterad fråga. 

 

Brev nr 20 

tisdag 25/10 2030.  

Hej! 

Nu sitter jag äntligen på XXXL-tåget till Alaska för att genomföra min länge pla-
nerade paddeltur på ” the river”. Det är mycket som ska hinnas med på de två dagar 
jag har på mig, bl.a. guldgrävning, innan jag åker vidare med tåget till mina barn-
barn som tagit tåget och trackar i Thailand där vi ska sammanstråla och jag ska fira 
min 72-årsdag. Där kommer de att överraska sin äventyrsmormor med… ja vadå? 
Kanske klättring.  

 

Brev nr 21 

Brevet från framtiden 2030 
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Jag sitter ute i skärgården en vacker sommardag och njuter. Häftigt med tysta båt-
motorer så att tystnaden inte blir störd. Det är aktiviteter överallt. Flera grupper 
med kajakpaddlare bar passerat. Undrar var de tänker slå läger i natt? Kanske på 
den fina rastplatsen som vi har färdigställt för dem. Hoppas bara att de har bokat 
för en grupp. Annars får de kanske inte plats.  

Jag har själv dragit mig undan lite för att få uppleva tystnaden och höra fåglarnas 
skrik. Bra att det finns ” Tysta områden” där man tar hänsyn och inte är alltför 
högljudd. En jetski (vattenskoter) passerar på avstånd. Skönt att det åter får nöja sig 
med att köra i farlederna. Nu slipper jag höra den och känna mig störd. Barnen 
snorklar och plockar blåmusslor till kvällens delikata Moules marineres. Härligt att 
det fortfarande är fritt fiske i Västerhavet och att kvaliteten är så hög att de går att 
äta. 

 

Brev nr 22 

2030-10-25 

Sitter och vilar efter en hel dagsvandring i alperna med mina vänner. Solen skiner 
och här är fint. Kunde konstatera att vi inte såg några glaciärer. De som fanns här 
för 50 år sedan är borta. Jag kom ihåg hur vi då kastade snöboll och åkte kana. Vi 
har mött män med modernt skurna leder-hosen längs stigarna. Ikväll väntar under-
hållning av någon gammaldags blåsorkester. Imorgon har vi valt mer äventyr. Då 
blir det bergsbestigning/klättring. Tydligen är det så pass anpassat så att även vi 
gamla damer ska reda ut det. Det är noga att smörja in sig med solkräm och bära 
hatt. Solen är extremt stark och några av oss har som du redan vet drabbats av hud-
förändringar.  

Att jämföra denna semester med att vara hemma i Sverige går inte riktigt. I Sverige 
går det fortfarande att bara vandra ut i skogen. Lägga sig i den mjuka mossan och 
lyssna på fåglarna. OM man åker till rätt område vill säga. Man får välja ett område 
för tysta aktiviteter. Nu måste jag avsluta. Det är dags för fika! 

 

Brev nr 23 

År 2030 

Turism i dagens bemärkelse finns inte mer. Alla människor åker fritt över jordklo-
tet för alla energiproblem och miljöförstöring är lösta. Fritid som idag existerar inte 
utan folk gör bara vad som faller dem in utan några ekonomiska hinder. Storstäder-
na har upplösts och jordens befolkning är mer jämnt fördelad över hela klotet. Na-
tur och kulturupplevelser är välutvecklade genom att speciella informationscen-
traler ständigt uppdateras med hjälp av sensorer och annan mätutrustning som har 
full kontroll över ekosystems och kulturmiljöernas ständiga förändringar på kort 
och lång sikt. 
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Brev nr 24 

År 2030? 

Man står på en historisk plats och tar på sig ett par glasögon. Då får man en upple-
velse som tar en tillbaka 350 år i tiden. Man hör ljud, man blir tilltalad kanske del-
tar i någon händelse som skett. Ett kombinerat rollspel och upplevelse.  

Man kommer nog att vistas i olika delar i naturen. De som fortfarande bor nära gör 
det mycket och de andra mer i organiserade former.  

Allemansrätten kommer att starkt förändras. Markägarna själva kommer att ta over 
från “kommersiella storstadsföretag”.  

 

Brev nr 25 

Jag observerer nar menneskjer utover aktiviteter i naturen. 

Mennesket har lagt bort hysteriske ideale og funnet gode måter och sikre god form/ 
fysisk helse. Folk har mange ulike former og fasonger men er friske og sunne. Et 
mangfold av mennesker fra ulike delar av verden deler sine erfaringer og larer av 
hvernadres åter å vare i naturen. Ikke alle gjer det samme men man ar lov til/våger 
å vare seg selv og gjere ting på sitt vis.  

Man har olike typer av områder slik at man kan velge et område som passer ens 
behov/önsker. Vilket leder till mindre konflikt bland brukergrupper og områden i 
naturen. Nok reurser til å forvalte, drifte og vedlikehold områder som krever dette. 
Det finns flere omdråden som er godt tilrettelagt med universell utforming.  

 

Brev nr 26 

Det finns naturguider som hjälper till med tillgängligheten och storytelling. De 
talar om djur och natur under promenader. De hjälper till vid fiske. t.ex. att meta 
med barn och vid isfiske och de lär ut hur man använder karta och kompass. 

Det finns möjlighet att gå på skattjakt genom geo-catching till ”smultronställe”. 
Fler tillrättalagda utsiktsplatser är gjorda för olika grupper: Cykelturismen har fått 
et tuppsving genom flera leder med mer och bättre information utmed dessa. Det 
finns flera organiserade paketresor och fler rundslingor finns. Vandringslederna 
används mycket mer vilket för att de sköts bättre.  

 

Brev nr 27 

Tillgången på information är lättillgänglig och omfattande. Besök kan förberedas 
hemifrån.  
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Det lokala har utvecklats/förädlats i allt från mat/hantverk/tradition/ historia till 
aktiviteter som beror på detta. Inte minst historieberättandet. 

I ett intensivt liv är friluftslivet läkande perspektiv viktigare än förut. Pendeln har 
slagit tillbaka till mindre individualiserade engagemang till mer föreningsarbete 
och dess gemenskap/samhörighet. Föreningslivet blomstrar. Nu är ”vara” viktigare 
än prestation, d.v.s. att vara i nuet och ta emot och njuta.  

 

Brev nr 28 

Vi skal på tur i skogen og ved strenderna på Alby , ett område utanför Moss. Kol-
lektivtrafiken er godt utbygd- busser hvert 15 minutt- forbudt med privatbil den 
siste kilometern frem til gården. Det finnes uteservering der det også selges rimlige 
”turpaket” med mat og drikke. I forbindelse md kafeet  er det en info-tavle md 
översigt över aktuelle sevärdigheter i området med busstider m.m.  

Flere alternative ruter fra gården ned mot de flotte strenderne – og ulike ruter for 
folk med funktionshudre ( e.g rullstol og nedsatt syn) disse kan også benytters av 
folk me barnevogn. Tre andre ruter som ikke er speciellt  tilrettelagt, den ene går 
över en bratt höyde och by på fysiske udfodringar - Syklister har egen veier og har 
ille adgand til aktiviteter som benyttes av de med funktionshinder och barnevogn. 
En av strenderna er tilrettelagt med rullestolrampe oghandikapptoalett.  

Alle skolera i distriktet har egna ”livsområden” og delar ansvaret för strandrydd-
ning og andre uppgifter med en ukke ver.   

 

Brev nr 29 

En hilsen fra 2030 

Vore natur og kulturarvs minder er og meget godt stand, da der for sidste mange år 
er blevet investert mange pengar på deras vedlikehold.  I naturen ser jeg mange 
mennesker som nyder naturen isär för og holde sig sunde men i särlig grad dyrker 
de en sprirituel sundhef så det ro och lugn.  Der er også plads for aktive oplevelser 
men der er i omrdept som ikke stör andra användare. 

Efter många års särlig insatser er der nu flere som foler sig trygge i naturen och har  
mod att overnatte i det fria, spise naturens svampar, gå på odagelse i naturen och de 
ved hvordan de opförer sig så de ikke ödelägger naturen. I år 2030 er der endlign et 
godt samarbejde mellan private NGO-er och offentliga aktörer of der er skabt goda 
muligheder for små verksamheter til att tjene pengar på oplevelserna som de säljer.  
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Brev nr 30 

Inställningen till både bruk av natur od offentlige myndighets satsningar på aktivi-
tet och/friluftsliv er nå helt annerledes enn i 2012. I 2016 startet en politisk satsning 
där friluftsliv/ aktivitet ser som den mest betydelsefull faktor for en fysisk och sund 
befolkning. Satsningar för att göra friluftsliv enkelt och bedrive kampanjer kjemper 
ikke langre om mikrobelopp utan istället som en del av helse til folket er dette ett 
stort satsningsområde. Stier, sykkel og gangveier byggs ut i stor stil. Alltid när det 
byggs och planläggs for veier og annan infrastruktur er detta selfgögelig del av 
planläggningen. I skolvardagen har uteundervisning blivit så viktigt att det ställs 
krav på att minst to hele skoledager skal vare i friluftsområden. 

 

Brev nr 31 

Norden har blivit Europas/världens hetaste natur/ kultur-resmål. Sv. No. Da och 
Fin har gemensam marknadsföring och samordningsorganisation. Norden har ett 
gemensamt varumärke ” Världens bästa ställe för naturturister” Stammen för natur-
turism-utvecklingen är hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig. I samband 
med den positiva utvecklingen av besökare har även en mängd företag utvecklats 
och startats. De tillverkar och säljer kläder assessorer för utomhusbruk. Allt andas 
kvalitet, trovärdighet, hållbarhet och exklusivitet. 
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OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och 
strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, 
vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Peking, 
Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen. 

För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 

Kairos Future 

Box 804 

(Besöksadress: Vasagatan 40) 

101 36 Stockholm 

Tel. 08–545 225 00  

Fax. 08–545 225 01 

info@kairosfuture.com   

www.kairosfuture.com 

 


