


• Allemansrätten ingår som en del av Svenskt 
Friluftslivs prioriterade områden.

• Normalt arbetar vi inte med humor J utan
Svenskt Friluftsliv arbetar mest med att
med att svara på remisser, möta riksdags-
ledamöter och skriva debattartiklar. 

• Men – år 2017 uppmärksammade vi att 
Norsk Friluftsliv – vår systerorganisation –
hade producerat 8 filmer om allemansrätten.

Så skapade vi filmerna om 
allemansrätten med humor som verktyg



• Professionell skådespelare
• Mycket korta filmer – ca 30 sekunder
• Filmerna var roliga

• Vi la till en fast motspelare 
• Vi gjorde dialogen något längre
• Vi ville förmedla en Papphammarkaraktär…

Så skapade vi filmerna om 
allemansrätten med humor som verktyg



• Initialt hade vi fyra ämnen för att göra film om 
allemansrätten. (2018)

• Men – vi behövde en huvudrollsinnehavare som 
kunde vara rolig… Det blev Anders ”Ankan” 
Johansson. Han är en rolig person och kunde fylla
den roll vi önskade.

• Vi behövde också en motspelare till Ankan och 
som skulle ha den förnuftiga rollen.

• Vi behövde också en filmproducent 
och ett filmteam.



Innehållet

Filmproducent/regissör Komiker Ankan

Svenskt Friluftsliv

Bildvinklar, 
inspelningsplats, 
rekvisita

Humorn



Varför humor?

• Vi tänkte att om det är kort och roligt – då hinner 
mottagaren uppfatta meddelandet.

• Våra uppmärksamhetsspann blir kortare och kortare. På 
sociala plattformar är 30 sek – en lagom lång tid. Vi 
klickar snabbt bort och söker nya intryck…

• Det roliga ska också vara positivt! Även om Ankan gör fel 
och slänger skräp i naturen - så ville vi istället visa hur 
man gör rätt - och det med humor.



12 timmars inspelning blev 2 minuter film



Fyra filmer om allemansrätten producerades 2018

Cykling & jordbruksmark Tältning nära 
boningshus

Var man inte 
ska elda

Terrängkörningsfordon 
& natur

2018



Nedskräpning i natur Att lägga till vid 
annans brygga 

Fridlysta och giftiga 
svampar och bär 

2020

Tre filmer om allemansrätten producerades 2020



• FB-sida ”Friluftsliv i Sverige” (annonsering)
• Våra medlemsorganisationer
• Youtube
• Twitter
• Vår webbsida
• Som läromaterial till Utbudet – som når alla 

Sveriges skolor

• Stockholm Filmfestival/2020

Hur spred vi filmerna?



• Är det någon som vill sprida våra 
filmer om allemansrätten hör av 
er till mig! 

• I alla sammanhang som rör friluftsliv
kan man visa filmerna med Ankan. J

• dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
• 072-01 16 123

mailto:dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se



