
Välkommen
Friluftslivets år 2020

Foto: Skogshjältarna



Varför
Friluftslivets år 2020?
• Få fler människor att 

prova friluftsliv och 
långsiktigt fortsätta

• Öka medvetenheten om 
friluftslivets värden

• Öka samarbetet mellan 
friluftslivets aktörer

Foto: Svenskt Friluftsliv



Vad hoppas vi uppnå med Friluftslivets år 2020?

• Friluftslivet har en mer 
framträdande roll i 
samhällsdebatten

• Bättre fysisk och psykisk 
hälsa

• Större förståelse för 
natur- och kulturvärden

• Högre sysselsättning 
inom naturturism och 
friluftsliv 



Friluftslivets år 2020



Förbereder 
2019

Friluftslivets 
år 2020

Utvärderar 
2021



Målgrupp

Personer som är ovana  
att vara ute

Vi lyfter särskilt:
• Nya svenskar
• Skolbarn åk 4-6
• Beslutsfattare

Ambassadörer: personer som är vana 
vid att vara ute

Foto: Patrick Trädgårdh



Strategier
• Projektet genomförs i samverkan mellan 150 

organisationer
• Vi jobbar med det hållbara,  främst enkla och tätortsnära 

friluftslivet
• 1000 blommor blomma
• Kommunikationen bygger på digital teknik och 

forskningsbaserad kunskap
• Vi genomför projektet så att begreppet friluftsliv breddas



Jan Invigning Friluftslivets år 2020
Feb Ambassadör friluftsliv
Mars Friluftskompis
April Hela Sveriges friluftsdag
Maj Friluftsliv i skyddad natur
Juni Äta i naturen

Vi syns rejält en gång i månad… 

Juli Sova ute
Aug Jag har aldrig…
Sept Gilla friluftslivet
Okt Lära ute
Nov Må bra ute
Dec Dialog friluftsliv



För att lyfta friluftslivets 
värden och mobilisera…
• Sociala medier och PR
• Mobilisering och engagemang
• Forskningskonferens
• Fördelning medel
• Uppföljning och utvärdering



Projektgrupp 
5 personer

Nätverk för 
kommunikation 

och events

Projekt-
beställare 

5 arbets-
grupper

Partner-
nätverk



Arbetsgrupper och nätverk
• Invigning
• Aktiviteter i naturen
• Hälsa och friluftsliv
• Skola och friluftsliv
• Dialog för friluftsliv och naturturism

• Partnernätverk
• Nätverk för kommunikation och events



• Leder arbetet
• Genomför 

projektplanen
• Har kontakt med 

samarbetspartners, 
leder arbets-
grupper och 
nätverk

• Har kontakt med 
Myndighetsnätverket

• Sköter 
mediebevakning

• Följer upp och 
utvärderar satsningen

150 samarbetspartners
• Arrangerar aktiviteter i 

samband med 
månadsleveranser och 
kommunicerar dessa

• Motiverar den egna 
organisationen

• Deltar i arbetsgrupper 
och nätverk 

• Kommunicerar via sina 
kanaler

• Motiverar personal, 
ledare och ideella att 
vara ambassadörer 

• Några organisationer 
tar ansvar för en 
gemensam aktivitet



Processen framåt?

1. Budgetarbete – hösten 2018-hösten 2019
2. Förberedelser – 2019
3. Genomförande – 2020
4. Utvärdering – 2021



Vad kan ni göra redan nu?
• Fundera på vad din organisation vill genomföra och bidra 

med? 
• Fundera arbetsgrupper och nätverk?
• Vill min organisation hålla i en speciell aktivitet? 
• Start partnernätverk feb/mars 2019
• Tankesmedja för friluftsliv maj 2019
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