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Effektrapport
Denna rapport är fastställd av Verkställande utskottet 2018-09-26.

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 alla ska få möjlighet att upptäcka och komma ut i naturen. Särskilt
värnar Friluftsfrämjandet barnens och ungdomars möjlighet till friluftsliv. Barn som får uppleva och
upptäcka naturen och friluftslivet ger en grund för friska och glada individer som värnar naturen och på
sikt ett hållbart samhälle.
Friluftsfrämjandet tror på ett friluftsliv fritt från prestationskrav där alla, oavsett förutsättningar, kan
delta. Friluftsfrämjandets mission är att vara med och bidra till folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig
friluftsmiljö, genom friluftsliv och socialt sammanhang.
Allt vi gör syftar till att stötta ändamålet om folkhälsa och livsglädje!

I vilket organisatoriskt
sammanhang verkar er
organisation?

Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer och bildades redan 1892.
Organisationen är en medlemsorganisation och utgörs av över 300 lokala avdelningar organiserade i
sex regioner.
Friluftsfrämjandet är medlem i paraplyorgansiationen Svenskt Friluftsliv och samverkar med andra
organisationer och myndigheter som har påverkan på friluftslivet i Sverige.
Friluftsfrämjandet samarbetar med andra organisationer med starkt trovärdighet, som till exempel
Scouterna, Astma och allergiförbundet, Allmänna arvsfonden och GenPep, i projekt och initiativ där vi
tillsammans kan uppnå bättre effekt och resultat än var för sig på egen hand.
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Friluftsfrämjandet har representation i många andra organisationer till exempel Håll Sverige Rent,
WWF, Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet, Issäkerhetsrådet och Svenskt Friluftsliv.
Under medlemsåret 2016/2017 har Friluftsfrämjandet ökat med nästan 6000 medlemmar och har per
20170930 cirka 95000 medlemmar.

Vilka strategier har ni för
att uppnå era mål?

Friluftsfrämjandet bedriver verksamhet och samhällspåverkan i sin strävan mot ändamålet om
Folkhälsa, Livsglädje och en Tillgänglig Friluftsmiljö. Det gör föreningen genom fyra strategiska
områden; Friluftsaktiviteter, Utbildning, Förskole- och skolverksamhet, samt Påverkansarbete.
Föreningen verkar också baserat på en Hållbarhetsplattform som syftar till Friluftsliv för alla, Tillgänglig
Friluftsmiljö, minskad inverkan på ekosystem och klimat samt att främja demokrati och samarbete.
Friluftsfrämjandet utbildar inom ledarskap och friluftsliv och bidrar på så sätt till en ökad kunskap om
medvetenhet om natur, demokrati, allemansrätt och friluftslivets hälsoeffekter.
Friluftsfrämjandet driver riktad verksamhet för grupper som mer sällan kommer ut i friluftslivet, så som
funktionshindrade och socioekonomiskt utsatta grupper.
Samtidigt erbjuder Friluftsfrämjandet inspirerande friluftslivsaktiviteter, året om, för alla, såväl vuxna
som barn, ungdomar och familjer tillsammans.

Vilken kapacitet och
kunnande har ni för att
nå era mål?

Friluftsfrämjandet har ett relativt litet men väl samlat och organiserat rikskansli med en stor, samlad
erfarenhet och kompetens av såväl friluftsliv, ledarskap, pedagogik, demokratiarbete,
verksamhetsutveckling, opinionsbildning och marknadsföring.
I de över 300 lokalavdelningarna finns nära 7.000 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 tre huvudsakliga mål för att mäta framsteg och verka för vårt ändamål. Vi strävar
efter att öka antalet aktivitetstimmar, ledare och medlemmar. Dessa är våra övergripande strategiska
(och mätbara) mål för att följa vår utveckling mot stärkt folkhälsa och livsglädje samt en tillgänglig
friluftsmiljö. För att uppnå de övergripande målen finns ett antal stödjande mål och nyckeltal som
indikerar utvecklingen. Till exempel mäts utvecklingen av varumärket, lojalitet, omsättning, insamlade
medel och friluftsmiljö.
Vi ser en positiv utveckling inom alla våra strategiska mål under 2017/2018.

Vad har ni åstadkommit
såhär långt?

Friluftsfrämjandet har bidragit till att öka allmänhetens och det organiserade friluftslivets möjlighet att
komma ut i naturen. Genom våra riktade och öppna aktiviteter har vi bidragit till att sänka trösklar för
att ta sig ut och delta i friluftsaktiviteter.
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Vi skapade ca 10 miljoner aktivitetstimmar under år 2017, vilket leder till aktiv fritid som i sin tur leder
till folkhälsa och livsglädje. Genom våra cirka 7000 ledare och förtroendevalda, med drygt 9000
ledarkompetenser fångar vi upp ideellt engagemang och värnar den demokratiska traditionen.
Friluftsfrämjandet är friluftsmiljöns och friluftslivets röst i en rad sammanhang och nätverk. Där har vi
en unik roll som företrädare för det tillgängliga och hållbara friluftslivet.
Genom våra projekt och vår verksamhetsutveckling skapar vi förutsättningar för nya möjligheter att
utöva friluftsliv, förstärka etnisk och kulturell mångfald och nå målgrupper som inte har så stark
tradition av att utöva friluftsliv. Exempelvis målgruppen barn och ungdomar, där vi tillhandahåller
verksamhet både på fritiden (exempelvis Naturparkour), ge personer i väntan på uppehållstillstånd
tillgång till en meningsfull fritid genom friluftsliv (genom Meningsfull väntan), samt i förskola/ skola
(exempelvis är Friluftsfrämjandet verksamt i cirka 500 förskolor och skolor genom I Ur och Skur,
Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna där de får metoder, stöd och utbildning för att ge barnen
friluftsupplevelser, kunskap och aktivitet).
Behandlade remisser under 2017:
Utöver nedanstående remisser, som riksorganisationen lämnat yttrande över, har det inkommit ett
flertal remisser av lokal/regional karaktär. Dessa har skickats vidare till berörd lokalavdelning och/eller
region.
•Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
•Remissyttrande över nya föreskrifter om fisketillsynsmän
•Yttrande över ”Kontorsremiss utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS
och Paralympics 2026”
•Remissyttrande över förslag till ny skötselplan för Färnebofjärdens nationalpark.
•Remissyttrande över betänkande från spelutredningen
•Yttrande över promemoria ”Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden”
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