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Vi kan berätta om det svenska friluftslivet med väl avvägda ord 
om hälsa, gemenskap och glädje. Vi kan berätta om hur frilufts-
livet sprider kunskap och förståelse, om hur det bidrar till såväl 
sysselsättning som en fungerande demokrati.

Men det är bara en del av sanningen.
VI VILL OCKSÅ LÅTA DIG känna efter själv hur 
gott du sover efter en dag vid fiskevattnet eller 
längs vandringsleden. Hur det stramar i ansik-
tet efter segling i salta vatten, låta dig höra din 

egen andhämtning i uppförslutan och känna 
fartvinden när det bär av utför igen. Känna hur 
ditt leende blir bredare och bredare när hunden 
apporterar felfritt eller när tältet är rest vid foten 



av fjället. Känna hur friluftslivet berikar ditt liv. 
Fast det kanske du redan vet?

Inom Svenskt Friluftsliv arbetar vi med att fler 
ska få möjlighet att upptäcka tjusningen med ett 
aktivt friluftsliv. Att det ska vara möjligt idag och 
i framtiden, nu och för framtida generationer.

DIN FRIHET – VÅR UPPGIFT. Vi arbetar med att 
bevara möjligheten att vistas fritt i den svenska 
naturen. Med att värna och vårda allemansrät-
ten. Vi arbetar också med att stärka friluftsor-
ganisationernas långsiktiga finansiering och 
öka friluftslivets status i samhället. Vi gör det 
genom att som talesman för de ideella frilufts-
organisationerna driva frågor och skapa kun-
skap om vikten av att ta tillvara på friluftslivets 
värden.

På ett mer konkret plan jobbar vi till exempel 
med att årligen fördela de statliga medlen till 
friluftsorganisationer, träffa politiker för att få 
dem att se nyttan med friluftslivet och tar fram 
faktaunderlag om friluftslivet i Sverige.

Så vilka är vi? Fast vi kanske ska vända på frå-
gan: Vilka är vi inte? För så många är vi.

Svensk Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer 
som tillsammans har cirka 2 miljoner medlem-
mar i alla åldrar. Det är ungefär fem gånger så 
många medlemmar som i de svenska politiska 
partierna tillsammans. Med runt 9 000 demokra-
tiskt styrda föreningar är vi onekligen en vital del 
av det svenska samhället.

HÄLSOSAMT (OCH VÄLDIGT LÖNSAMT). Men 
tillbaka till friluftslivets värde. För det finns 
faktiskt siffror på det, åtminstone delvis. Siff-
ror som förskräcker. Och ger hopp. En studie 
från Lunds universitet visar att om vi som rör 
oss skulle bli tio procent fler, så skulle det spara 
samhället 1,7 miljarder kronor i form av till ex-
empel mindre diabetes, färre stressrelaterade 
depressioner och lägre produktionsbortfall. 
Totalt sett beräknas bristen på fysisk aktivitet 
bland svenska folket kosta runt 6 miljarder kro-
nor. Varje år.

En studie från 2010 visar att friluftslivet omsät-
ter närmare 100 miljarder kronor per år.

SÅ DET FINNS MÅNGA SKÄL TILL SVENSKT  
FRILUFTSLIV. OCH MYCKET SJÄL.

FAKTA. Organisationen fördelar årligen de statliga medlen till friluftsorganisationer, har 
löpande kontakter med bland andra Naturvårdsverket och Folkhälsoinstitutet samt flera 
departement. Svenskt Friluftsliv samarbetar med Nordiska ministerrådet och deltar även i ett 
nordiskt nätverk med liknande friluftsorganisationer.
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DET ÄR VI SOM ÄR SVENSKT FRILUFTSLIV

Cykelfrämjandet 
www.cykelframjandet.se

Friluftsfrämjandet 
www.friluftsframjandet.se

Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet
www.korpen.se

Riksförbundet Hälsofrämjandet 
www.halsoframjandet.se

Riksförbundet Sveriges 4 H 
www.4h.se

Sportfiskarna
www.sportfiskarna.se

Svenska Brukshundklubben
www.brukshundklubben.se

Svenska Båtunionen
www.batunionen.com

Svenska Kennelklubben
www.skk.se

Svenska Kryssarklubben
www.sxk.se

Svenska Cykelsällskapet
www.svenska-cykelsallskapet.se

Svenska Folksportförbundet
www.sff-folksport.se

Svenska Frisksportförbundet
www.frisksport.se

Svenska Jägareförbundet
www.jagareforbundet.se

Svenska Gång- &
Vandrarförbundet
www.gang.se

Svenska Islandshästförbundet
www.icelandichorse.se

Svenska Fjällklubben 
www.fjallklubben.se
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Svenska Klätterförbundet
www.klatterforbundet.se

Svenska Livräddnings Sällskapet 
www.svenskalivraddnings
sallskapet.se

Svenska Orienteringsförbundet 
www.orientering.se

Svenska Skridskoförbundet 
www.skridsko.se

Svenska Turistföreningen 
www.svenskaturistforeningen.se

Svenska Kanotförbundet
www.kanot.com

Scouterna
www.scout.se


