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Effektrapport 

Denna rapport är fastställd av VU 2015-10-26.  

  

Vad vill er organisation uppnå? Friluftsfrämjandet verkar för att så många som möjligt ska kunna njuta av 

friluftslivet, nu och i framtiden. Det här är viktigt eftersom vi vet att friluftsliv 

skapar hälsa och livsglädje.  

Friluftsfrämjandet arbetar för att fler ska få möjlighet att upptäcka och komma 

ut i naturen. Särskilt värnar Friluftsfrämjandet barnens möjlighet och rättighet 

till friluftsliv. Barn som får uppleva och upptäcka naturen och friluftslivet ger en 

grund för friska och glada individer som värnar naturen och som växer upp 

som hållbart tänkande individer som på sikt bygger ett hållbart samhälle. 

Friluftsfrämjandet tror på ett friluftsliv fritt från prestationskrav där alla, oavsett 

förutsättningar, kan delta.  

Friluftsfrämjandet verkar för ett friluftsliv för alla där vi vill spegla samhället med 

vår verksamhet. 

Friluftsfrämjandet står även på friluftsmiljöns sida och för dess talan i 

frågeställningar såsom stadsplanering, strandskydd, skogsnäring etc. 
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I vilket organisatoriskt 

sammanhang verkar er 

organisation? 

Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer och bildades 

redan 1892. Organisationen utgörs av över 300 lokalavdelningar organiserade i 

sex regioner.  

Friluftsfrämjandet är medlem i paraplyorgansationen Svenskt Friluftsliv och 

samverkar med andra organisationer och myndigheter som har påverkan på 

friluftslivet i Sverige.  

Friluftsfrämjandet samarbetar med andra organisationer med stark trovärdighet, 

som till exempel Rädda Barnen, i projekt där vi tillsammans kan uppnå bättre 

effekt, resultat och verksamhetsutveckling än var för sig på egen hand.  

Vi har också stående representation i flertalet andra organisationer såsom Håll 

Sverige Rent, WWF, Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet, Issäkerhetsrådet, 

Vikingarännet osv. 

Vilka strategier har ni för att 

uppnå era mål? 

1. Friluftsfrämjandet bedriver opinionsbildning och samhällspåverkan och är 

friluftslivets och allemansrättens röst i olika konstellationer, både som 

samtalspartner och formell remissinstans. 

2. Friluftsfrämjandet utbildar inom ledarskap och friluftsliv och bidrar på så sätt 

till en ökad kunskap om medvetenhet om natur, allemansrätt och friluftslivets 

hälsoeffekter. 

3. Friluftsfrämjandet driver riktad verksamhet för grupper som mer sällan 

kommer ut i friluftslivet, så som funktionshindrade och socioekonomiskt utsatta 

grupper.  

4. Samtidigt erbjuder Friluftsfrämjandet prestationsfria, inspirerande 

friluftslivsaktiviteter, året om, för alla, såväl vuxna som barn och familjer 

tillsammans.   

Vilken kapacitet och kunnande 

har ni för att nå era mål? 

Friluftsfrämjandet har ett relativt litet, men väl samlat och organiserat rikskontor 

med en stor, samlad erfarenhet och kompetens inom såväl friluftsliv, ledarskap, 

pedagogik, demokratiarbete, verksamhetsutveckling, opinionsbildning och 

marknadsföring.  
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I de över 300 lokalavdelningarna finns nära 8 000 ideellt aktiva ledare och 

funktionärer, vars engagemang och kunnande är själva kärnan i 

Friluftsfrämjandets aktivitetserbjudande.  

Friluftsfrämjandet samarbetar också med andra organisationer i offentlig och 

ideell sektor samt näringslivet, för att stärka och komplettera sina egna 

kompetensområden och åstadkomma mer för friluftslivet. Exempel på det är 

samarbeten med Svenska Postkodlotteriet, SJ, Bergans, Idre Fjäll och Svenskt 

Friluftsliv.  

Hur vet ni om er organisation 

gör framsteg? 

Friluftsfrämjandet har långsiktiga tillväxtmål och strategier samt årliga mätbara 

mål som beslutas inom ramen för verksamhetsplanen.  

För att uppnå det övergripande målet finns ett antal kvalitativa och kvantitativa 

nyckeltal som indikerar åt vilket håll utvecklingen går och som regelbundet följs 

upp i ett scorecard. Till exempel mäts antalet medlemmar, antalet ideella ledare 

och tillväxten där, kännedomen om Friluftsfrämjandet och verksamheten hos 

allmänheten, antalet aktiviteter som erbjuds via den webbaserade 

aktivitetskalendern etc.  

Vad har ni åstadkommit såhär 

långt? 

 

Friluftsfrämjandet har bidragit till att allmänhetens och det organiserade 

friluftslivets möjlighet att komma ut i naturen främjas. Vi möjliggör också, 

genom våra riktade och öppna aktiviteter, att många deltar i olika 

friluftsaktiviteter. Vi inspirerar till mer friluftsliv till både medlemmar och icke-

medlemmar. 

Friluftsfrämjandet har också en viktig uppgift att vara allemansrättens och 

friluftslivets röst i en rad sammanhang och nätverk. Där har vi en unik roll som 

företrädare för det tillgängliga friluftslivet. Den nytta Friluftsfrämjandet gör i de 

här sammanhangen är svåra att mäta och uppskatta i siffror, men vi agerar 

löpande remissinstans i frågor rörande t ex stadsplanering, strandskydd, 

skogsnäring etc. 

Också när det kommer till barns möjligheter att komma ut och upptäcka och 

uppleva naturen är Friluftsfrämjandets arbete och bidrag unikt och till viss del 

svårt att mäta med kvantitativa mått. Ju fler barn som får komma ut desto 

bättre, men även kvaliteten på verksamheten är oerhört viktig då det bidrar till 
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barnens framtida engagemang för natur, miljö och friluftsliv.  

Även om det finns kvalitativa områden där kvantitativa mått är svåra att 

applicera finns det en rad målsättningar och nyckeltal som Friluftsfrämjandet 

använder sig av och regelbundet följer upp. För 2015 finns ännu endast delvisa 

resultat eftersom en del av året ännu återstår. 

 

 Stabilisera och växa medlemsantalet för att uppnå minst 82 000 

personer medlemsåret 2014/2015, vilket innebär + 2%.  

Resultat: Överträffat genom 84146 medlemmar vid medlemsårets slut 

30 sep 2015. 

 Växa medlemsantaletför att uppnå 83 000 personer medlemsåret 

2015/2016, vilket innebär +1% 

Resultat: Nytt mål sätts i verksamhetsplan 2016 

 Växa antalet förskolor med Friluftsfrämjandets verksamheter till att 

uppnå minst (5% ökning från 355 förskolor idag, varav 202 är IUS och 

153 Skogsmulle i förskolan)  

Resultat: Överträffat  

 Skapa en stark tillväxt i antal aktiviteter som erbjuds på hemsidan och 

säkerställ minst 3000 registrerade aktiviteter under 2015 

 Minst 6 av 7 på NMI vad gäller medlemmars ranking av 

friluftsupplevelsen som helhet (Mätning sker 2016)  

 Säkerställa hög motivation, stolthet och lojalitet hos Friluftsfrämjandets 

ledare och ideellt aktiva. Minst 6 av 7 på NLI. (Mätning sker 2016) 

 Erhålla hög uppskattning av ledarskapet hos medlemmarna. Minst 5 av 

7 på NMI vad gäller ledarskap och ledare. (Mätning sker 2016) 

 Förbättra Friluftsfrämjandets preferens hos allmänheten ”FF är mitt val 

för guidade friluftsaktiviteter”. (Mätning sker dec 2015) 

 FF bidrar till samhällsnytta (Mätning sker dec 2015) 



 

 
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten 

friluftsframjandet.se 

 Bibehålla nivån på bidragsintäkter (strategiska projekt) år 2015 och 

lägga grunden för en ökning i egna intäkter (sponsring) till 425.000 

sek år 2015. 

 Säkerställa soliditet genom att ha minst 6 miljoner i 

värdesäkringskapital. 

 

  

  


