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Sammanfattning 
 
Syftet med projektet är att  
• få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta 
• öka medvetenheten om friluftslivets värde 
• öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer 
 
De långsiktiga effektmålen handlar om att friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten, ökad 
hälsa, större förståelse för natur- och kulturvärden och ökad sysselsättning inom naturturism och friluftsliv.  
 
Vi ser att intresset för friluftsliv ökar idag, men inte bland alla grupper i samhället. Bland annat utövar 
utrikesfödda friluftsliv mindre ofta än inrikesfödda. Målgrupper är personer som är ovana vid att vara ute och vi 
lyfter särskilt nya svenskar, skolbarn åk 4-6 och beslutsfattare. Förhoppningen är att Friluftslivets år ska ha minst 
150 samarbetspartners inom olika delar av samhället, ideella organisationer, kommuner, markägarorganisationer, 
kommersiella aktörer, universitet och myndigheter. 
 
Arbetet startar 2019 med förberedelser, 2020 genomförande och 2021 uppföljning/utvärdering.  
 
Strategin är att: 
• Projektet genomförs i samverkan mellan 150 organisationer 
• Vi jobbar med det hållbara och i första hand det enkla och tätortsnära friluftslivet 
• Vi får 1000 blommor att blomma. Alltså genomför organisationerna de aktiviteter som de tycker är bäst  
• Vi använder kommunikation som bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap 
• Vi genomför projektet så att begreppet friluftsliv breddas till att handla om en naturnära livsstil där alla 
friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.  
 
Friluftslivets år 2020 består av tolv leveranser som manifesteras under en månad i taget. Alla partners förväntas 
att arrangera aktiviteter kopplade till dessa. Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare har en viktig uppgift att 
stimulera lokala aktiviteter. Vilken leverans som sker vilken månad kan ändras.  
 
Jan Invigning Friluftslivets år 2020 
Feb Ambassadör friluftsliv 
Mars Friluftskompis 
April Hela Sveriges friluftsdag 
Maj Friluftsliv i skyddad natur 
Juni Äta ute 
Juli Sova ute  
Aug Jag har aldrig… 
Sept  Gilla friluftslivet 
Okt Lära ute 
Nov Må bra ute 
Dec Dialog friluftsliv 
 
Till de tolv kopplas ett aktivt arbete med:  
• sociala medier och PR  
• mobilisering och engagemang 
• forskningskonferens 
• fördelning av medel 
• uppföljning/utvärdering 
 
Förslaget är att Svenskt Friluftsliv leder arbetet, kommunicerar och har kontakt med alla partners. 
Naturvårdsverket har kontakt med myndighetsnätverk, departement och följer upp satsningen. 
Samarbetspartners deltar i arbetsgrupper, genomför aktiviteter, kommunicerar och motiverar den egna 
organisationen. 
 
Till arbetet kopplas ett nätverk för samarbete med alla partners, ett nätverk för kommunikation/events och fem 
arbetsgrupper.  
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Budgeten ligger på 5 milj 2019, 30 milj 2020 och 1,7 milj 2021. Under 2020 är fem personer anställda och 18 milj 
fördelas till olika aktörer för att genomföra aktiviteter.  
 
I förstudien har över 40 möten och större workshops med friluftslivets aktörer hållits för att samla tankar och 
synpunkter till projektplanen. Intresset för att delta har varit stort och många, många idéer har kommit fram. 
Tankar och idéer har också utvecklats i referensgruppen som träffats en gång i månaden och som består av Eva 
Stighäll och Ingela Hiltula på Naturvårdsverket och Ulf Silvander på Svenskt Friluftsliv, Christina Frimodig har 
lett gruppen. Arbetet med ett Friluftslivets år 2020 ligger helt i linje med Friluftslivspolitiken som består av tio 
mål för friluftslivet och allemansrätten är en självklar grund. 
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1. Syfte 
Syftet med projektet är att:  

• få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta 
• öka medvetenheten om friluftslivets värden 
• öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer 

 
 

2. Problembeskrivning/bakgrund 
Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket har under en längre tid diskuterat möjligheterna att genomföra ett 
”Friluftslivets år 2020” efter inspiration från Norge där Friluftslivets år genomförts flera gånger med goda 
resultat. Under 2018 har vi genomfört en förstudie för att utreda hur ett Friluftslivets år 2020 skulle kunna 
genomföras med fokus på aktörer, aktiviteter, kommunikationsaktiviteter, ansvarsfördelning och resurser. (Se 
bilaga 1, Uppdragsplan förstudie Friluftslivets år 2020) Resultatet av förstudien är denna projektplan. I arbetet 
som har lett fram till projektplanen har fyra ambitionsnivåer tagits fram, men beslutet i både Svenskt Friluftslivs 
styrelse och Naturvårdsverkets ledningsgrupp är ambitionsnivån som beskrivs i denna projektplan.  
 
I förstudien har över 40 möten och större workshops med friluftslivets aktörer hållits för att samla tankar och 
synpunkter till förslaget. (Se bilaga 2, Så har förstudien gått till) Intresset för att delta har varit stort och många, 
många idéer har kommit fram. Alla ryms inte i detta övergripande projektförslag, men finns med till senare skede. 
Tankar och idéer har också utvecklats i referensgruppen som träffats en gång i månaden och som består av Eva 
Stighäll och Ingela Hiltula på Naturvårdsverket och Ulf Silvander på Svenskt Friluftsliv, Christina Frimodig har 
lett gruppen.  
 
Arbetet med ett Friluftslivets år 2020 ligger helt i linje med Friluftslivspolitiken som består av tio mål för 
friluftslivet och utgår från allemansrätten. 1 Friluftslivspolitiken handlar till stor del om att skapa samhälleliga 
strukturer för friluftslivet. Friluftslivets år 2020 vill ta arbetet ytterligare ett steg och stimulera människors 
intresse till friluftsliv och lyfta friluftslivets värden för många människor.  
 
Vi ser idag att intresset för friluftslivet ökar2. Men det gäller inte för alla grupper i samhället, exempelvis ser vi att 
utrikesfödda utövar friluftsliv mer sällan än inrikesfödda3. Svenska Turistföreningen skriver i en studie att de ser 
en ojämn fördelning av barn och ungdomars naturkontakt – de kallar fenomenet för Naturklyftan4. Därför ser vi 
ett behov av att öka intresset bland de som är ovana vid friluftsliv och lyfta friluftslivet i samarbete mellan alla de 
som är vana vid friluftslivet. 
 
I arbetet har vi utgått från några samhällsutmaningar och trender som påverkar friluftslivet. (Utifrån föreläsning 
om trender på Tankesmedjan för friluftsliv 20185 och andra samhällstrender). Samhällsutmaningarna och 
trenderna har legat till grund för hur Friluftslivets år 2020 är utformat (Se bilaga 4, Samhällsutmaningar och 
trender – hur har vi mött dem i förslaget) 
• Urbanisering 
• Digitalisering   
• Back to basic  
• Mångfald av aktiviteter  
• Psykisk ohälsa ökar  
• Integration  
• Klimatförändringar  
 

                                                                    
1 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/ 
2 Enligt Svenskt Friluftsliv ökar flera av medlemsorganisationernas medlemsantal.  
3 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6700-7.pdf?pid=16863 
4 https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2017/09/rapport-naturklyftan-2017-stf.pdf 
5https://www.youtube.com/watch?v=7QcM_ZgpuDU&t=0s&list=PLgGFtRVUTORSaT6RBsBuu9wx3i-
8JFKO6&index=4 
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För att få inspel till förstudien har vi tagit del av hur Norge har jobbat och tittat på andra liknande satsningar som 
genomförts för att få inspel till upplägget (Se bilaga 3, Omvärldsanalys). 
 
Hållbart friluftsliv 
Friluftslivets år 2020 arbetar för ett hållbart friluftsliv som går i linje med Agenda 20306, Sveriges 
miljömål7 och friluftslivsmål8.  
 
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Begreppet hållbar 
utveckling definieras av FN:s världskommission för miljö och utveckling som: 
 
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”9 
 
Friluftslivet har stor möjlighet att bedrivas hållbart samtidigt som delar av friluftslivet sannolikt har 
negativ påverkan på miljön10. Å ena sidan skapar friluftslivet förståelse för natur- och miljöfrågor, 
friluftslivet lyfts ofta fram som ett gott exempel inom den sociala hållbarheten och ekonomiskt bidrar 
friluftslivet till regional utveckling samtidigt som naturturismföretagen ofta jobbar för att utvecklingen 
ska ske hållbart och långsiktigt. Vi kan å andra sidan konstatera att delar av friluftslivet ställer oss 
inför nya utmaningar såsom ökat slitage, trängsel, markkonflikter, buller, ökad konsumtion med mera.  
 
 

3. Mål och uppföljning 
 
3.1. Långsiktiga effektmål 
Bidra till att uppnå:  
• 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 
 
3.2. Mätbara mål 
De mätbara målen utvecklas under 2019 av varje arbetsgrupp med delmål för varje månadsleverans kopplat till 
syftet, målgrupperna och de långsiktiga effektmålen.  
 
Mätbara mål (målgrupp) 
• 10 procent av Sveriges befolkning har varit ute mer under Friluftslivets år 2020 än tidigare 
• 10 procent fler artiklar med sökord friluftsliv har publicerats i traditionella media 2020 än under 2019 
• 100 000 inlägg i någon av Friluftslivets år 2020 interaktiva/sociala medier 
• 500 kommunala/regionala /nationella tjänstemän och politiker har deltagit någon aktivitet under 
Friluftslivets år 2020. 
• Alla län (kommuner?) har mötesplatser för dialog om friluftslivet  
 
Mätbara mål (samarbetspartners) 
• Friluftslivets år 2020 har genomförts i samverkan med partnernätverk.  
• 150 organisationer har deltagit i arbetet med Friluftslivets år 2020 
• Alla deltagande organisationer har genomfört minst en aktivitet och kommunicerat den.  
• Alla länsstyrelser har samordnat Friluftslivets år 2020 på regional nivå 

                                                                    
6 http://www.globalamalen.se/ 
7 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
8 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/ 
9 http://www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling/ 
10 https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2018/06/Förstudie-SportMistra-.pdf 
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3.3. Uppföljning 
Uppföljningen av målen och effekterna är tänkt att genomföras på följande sätt:  
 
 

Vad mäter Hur mäter Vem mäter? När? 
Undersökning av hela svenska 
befolkningen (för- och 
eftermätning) 

Undersökningsföretag baserat 
på målen 

Undersökningsföretag 2019 och 
2021 

Media (för- och eftermätning) Sammanställning traditionella 
och sociala medier 2019 och 
2021 

Naturvårdsverket/Konsult 2019 och 
2020 

Kontinuerlig mediebevakning  Naturvårdsverket Hela 
projektet 

Partnernöjdhet Webbenkät eller fokusgrupper Naturvårdsverket 2021 
Uppföljning varje leverans Statistik och enkelt 

frågeformulär till 
målgrupperna 

Naturvårdsverket 2019 
2021 

Sammanfattande rapport om 
projektets genomförande och 
resultat 

Sammanställning från olika 
mätningar 

Naturvårdsverket 2021 

Effektmätning av långsiktiga 
effektmål som baseras på 
friluftslivsenkät 

Forskningsuppdrag? Naturvårdsverket 2025? 

Kan vi använda undersökningar 
om Sveriges friluftskommun, 
ULF och Friluftsenkäten 2018? 

   

 
Förslaget är att Naturvårdsverket har ansvar för utvärderingen, att Svenskt Friluftsliv och alla organisationer 
bidrar. 
 

4. Leveranser  
 
Arbetet startar under 2019 med förberedelser, genomförs 2020 och utvärderas 2021. 
 
4.1. Månadsleveranser 
Friluftslivets år 2020 består av tolv leveranser som manifesteras under en månad i taget. Leveransen kan 
genomföras under hela året, men syns extra under en månad. Alla partners förväntas att arrangera 
lokala/regionala aktiviteter som kopplar till månadsleveranserna. Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare har en 
viktig uppgift att stimulera till lokala aktiviteter. Eftersom vi ser friluftssamordnarna som nyckelpersoner i 
satsningen föreslår vi att länsstyrelserna får uppdrag/skrivning i regleringsbrevet om att jobba med Friluftslivets 
år 2020 och förberedelser 2019. Månadsaktiviteterna ger kontinuerlig uppmärksamhet till friluftslivet och dess 
värden. Det finns också några leveranser som säkerställer projektets genomförande. 
 
Tanken är att någon av Friluftslivets års partners tar extra ansvar för var och en av månadsaktiviteterna. Vi 
stimulerar alla partners att delta i så många månadsaktiviteter som möjligt och tänker ”låt 1000 blommor 
blomma”, det vill säga att Friluftslivets års partners genomför de aktiviteter de är duktiga på och tycker passar. Vi 
har en bred syn på vad som passar inom Friluftslivs år 2020. Då får vi en mångfald och en frihet i arbetet. 
Organisationerna kan genomföra många aktiviteter eller få, de kan använda och lyfta sånt som de redan gör eller 
utveckla nytt. Friluftslivets års partners kommunicerar året i sina kommunikationskanaler.  
 
Till månadsaktiviteterna kopplas ett aktivt arbete med sociala medier och PR. Underlag för kommunikation som 
partners kan använda finns framtaget. Kommunikationen bygger på en forskningsbaserad 
kunskapssammanställning, framtagen av flera olika forskare.  
 
I flera fall lyfter vi upp arbete som redan är på gång, utökar det eller kommunicerar det mer aktivt. I andra fall är 
det helt nya satsningar.   
 



   
 
  

 
 
MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. 

30 nov 2018 | Sid 9 

Ordningsföljden på månadsleveranserna kan förändras. 
 
Månadsleveranser: 
 
Jan Invigning Friluftslivets år 2020 
Feb Ambassadör friluftsliv 
Mars Friluftskompis 
April Hela Sveriges friluftsdag 
Maj Friluftsliv i skyddad natur 
Juni Äta ute 
Juli Sova ute  
Aug Jag har aldrig… 
Sept  Gilla friluftslivet 
Okt Lära ute 
Nov Må bra ute 
Dec Dialog kring friluftsliv 
 
1. Invigning friluftslivets år 2020 
I januari invigs Friluftslivets år och det blir friluftsaktiviteter i alla delar av landet. Länsstyrelsernas 
friluftslivssamordnare har en viktig roll i att stimulera och arrangera aktiviteter lokalt eller regionalt. Alla partners 
uppmuntras att genomföra aktiviteter och kommunicera framförallt i sociala medier. Ett förslag är att ha någon ur 
Kungafamiljen som beskyddare av Friluftslivets år och att de får inviga året.  
 
Önskade deltagare i arbetsgrupp: Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare (och kommuner), markägare, 
naturum, naturvårdsstiftelser, Invandrarorganisationer, Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv eller någon 
av dess medlemsorganisationer, forskare 
 
2. Ambassadör friluftsliv 
Alla som är vana att vara ute kan bli ambassadörer för Friluftslivets år 2020. Detta stimuleras via sociala medier, 
webb och partnernätverket. Vi är många inom friluftslivet som kan hjälpa och stolt visa vårt eget friluftsliv. Alla 
som är ledare i ideella frilufts- och naturorganisationer, alla markägare, naturturistentreprenörer, alla som jobbar 
på naturvårdsstiftelser, friluftsmyndigheter, forskare osv. Vi är många, vi har olika sätt att vara ute och det finns 
många som vill vara ute men som inte kommer ut. Forskning visar att en av orsakerna till att människor inte är i 
ute är att de saknar någon att vara ute med. 11  
 
Vi vill sätta ambassadörerna i kontakt med alla de som vill testa friluftslivet. Fokus ligger på målgrupperna nya 
svenskar och barn åk 4-6. Förhoppningsvis stannar de kvar inom friluftslivet, antingen i någon förening eller som 
naturbesökare. Vi vill skapa #friluftskompis där ambassadörerna kan hjälpa och stödja, ta med en kompis ut i 
friluftslivet. Det krävs också en samordnare som kan jobba för att para ihop människor, stimulera 
friluftsorganisationer eller andra att vara ambassadörer och uppmuntra de som är ovana att anmäla sitt intresse.  
 
Det handlar om att få människor att må bra, få förståelse för naturen och att ha roligt. Några försök åt detta håll 
har gjorts och de är lärande exempel.12 Ett enkelt webbsystem behöver byggas för att samla alla de som vill vara 
ambassadörer och de som vill vara ute – och koppla samman dessa.  
 
Erfarenhet visar att det krävs rejält med kommunikation för att lyckas. Här kommer vi använda sociala medier 
och jobba tillsammans med bloggare, partners och siter som är intresserade av friluftsliv eller att må bra i naturen 
på ett eller annat sätt. Vi vill också jobba tillsammans med invandrarföreningar för att stimulera nya svenskar till 
att anmäla intresse för #friluftskompis, sänka trösklarna för att anmäla sig. En idé är att göra det enkelt att ge 
bort en friluftsupplevelse tillsammans med en ambassadör i födelsedagspresent, julklapp… 
 
Kommunikation med de som vill vara ambassadörer är viktigt för att stimulera och uppmuntra dem.  
 
Till ambassadörer och friluftskompis kopplas aktiviteter i sociala medier och PR och underlag för kommunikation 
finns framtaget. Kommunikationen bygger på en framtagen kunskapssammanställning, framtagen av fler olika 
forskare.  
 
                                                                    
11 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6547-8.pdf?pid=6324 
12 http://stfhajka.se/ 
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Önskade deltagare i arbetsgrupp: Svenskt Friluftsliv eller någon av dess medlemsorganisationer, 
markägarorganisationer, naturum, invandrarorganisationer, forskare 
 
3. Friluftskompis 
Se ovan 
 
4. Hela Sveriges friluftsdag 
Hela Sverige behöver en friluftsdag! Och kanske behöver Sveriges arbetsplatser en friluftsdag lite extra. Vi hoppas 
att många arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda på friluftslivets dag den 29 april. 
Friluftslivets år ger enkla förslag/koncept på olika aktiviteter som arbetsplatser kan genomföra. Arbetsplatser kan 
också få hjälp av friluftsorganisationer och naturturistföretag. 
 
Friluftsdagarna har varit ett mycket uppskattat och viktigt inslag i den svenska skolan. Det handlar om att alla 
barn får prova friluftslivet och se att rörelse kan vara mer än tävling och prestation, det handlar också om 
kopplingen och förståelsen till naturen, att må bra och ha roligt. Idag är friluftsdagarna i skolan inte längre 
obligatoriska, däremot kan rektorer bestämma att genomföra friluftsdagar. 
 
Att få arbetsplatser och skolor att jobba med friluftsdagar gör att vi når många som är ovana vid friluftsliv. Vi ser 
allt fler människor som mår dåligt både fysiskt och psykiskt. Sjukskrivningstalen har ökat de senaste åren13 och 
den vanligaste orsaken till sjukskrivning är idag stress14. Vi har också många nya svenskar som behöver en 
introduktion till friluftslivet. Friluftsliv är ett sätt för landets arbetsgivare att visa sina medarbetare en väg att 
minska stressnivåer och hitta ett enkelt sätt att röra sig. 15 
 
Till Hela Sveriges friluftsdag kopplas aktiviteter i sociala medier och PR och underlag för kommunikation finns 
framtaget. Kommunikationen bygger på en framtagen kunskapssammanställning, framtagen av fler olika 
forskare.  
 
Önskade deltagare i arbetsgrupp: Länsstyrelsernas friluftssamordnare, Svenskt Friluftsliv eller någon 
av dess medlemsorganisationer, markägarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, naturturismföretagen, 
naturvårdsstiftelser, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Centrum för naturvägledning, Naturens år-
nätverket, forskare 
 
5. Friluftsliv i skyddad natur 
Nationalparkernas dag är den 24 maj och många av nationalparkerna arrangerar extra aktiviteter. 2020 blir en 
manifestation för friluftslivet i nationalparker. Många nationalparker har också jobbat hårt de senaste åren med 
varumärket Sveriges nationalparker. Det innebär att nationalparkerna inför den visuella identiteten för Sveriges 
nationalparker, där guldkronan blir pricken över i. Många nationalparker kommer att ha den visuella identiteten 
klar till 2020 och då är det lättare att hitta till och hitta i nationalparkerna, nationalparkerna har också jobbat 
aktivt för att stimulera naturvägledning.  
 
Alla partners uppmuntras att förlägga aktiviteter till de olika nationalparkerna denna dag.  
 
Önskade deltagare i arbetsgruppen: Nationalparksförvaltare, Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv 
eller någon av dess medlemsorganisationer, naturum, forskare, Centrum för naturvägledning 
 
Under året jobbar en arbetsgrupp med ett pilotprojekt i ett antal naturområden för att nya svenskar ska upptäcka 
naturreservat, ekoparker och nationalparker. Såväl friluftsorganisationer som naturturismföretag använder och 
vill utveckla besöken i naturreservat, ekoparker och nationalparker. Det finns en utvecklingspotential i att 
stimulera besök i skyddad natur, men det finns också diskussioner om rollfördelning och områden som har 
väldigt många besökare. 
 

                                                                    
13 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/ 
14 https://stress.se/nyhetsinlagg/nu-ar-stress-vanligaste-orsaken-till-sjukskrivning/ 
15 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgardsprogram-for-okad-halsa-och-
minskad-sjukfranvaro/ 
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Vi ser att nya svenskar från områden utöver Norden och norra Europa har lägre aktivitetsgrad i friluftslivet.16 
Pilotprojektet handlar om att stimulera nya svenskar att besöka naturreservat, nationalparker och ekoparker med 
hjälp av friluftsorganisationer, naturturismföretag och naturum. Det finns goda erfarenheter från ett projekt i 
Kullaberg17.  
 
I den nya nationella naturturismstrategin18 står ”Skyddad natur, i synnerhet nationalparker och välbesökta 
naturreservat, är en av de främsta tillgångarna för landets naturturism. Här finns under överskådlig tid vacker 
orörd natur, som är en förutsättning för företagens verksamhet.” 
 
Önskade aktörer: Naturturismföretagen, Svenskt Friluftsliv eller dess medlemsorganisationer, 
Naturvårdsverket, nationalparker, naturum, förvaltare naturreservat, Sveaskog, Centrum för 
naturvägledning, invandrarorganisationer, forskare 
 
6. Äta ute 
En enkel aktivitet som många kan göra på egen hand eller tillsammans med en organisation. Aktiviteten kopplas 
till sociala medier.  
 
Alla partners stimuleras att genomföra aktiviteter som handlar om att äta ute. Här vill vi också stimulera politiker, 
myndigheter att utmana varandra att äta ute och visa det via sociala medier. En landshövding kan till exempel 
utmana de lokala politikerna, en myndighet utmana en annan…  
 
I den här aktiviteten kan vi också koppla på frågor om allemansrätten och nedskräpning.  
 
Önskade aktörer: Svenskt Friluftsliv eller någon av dess medlemsorganisationer, natur, invandrarorganisationer, 
Naturens år-nätverket, forskare 
 
7. Sova ute 
Satsningen #nattinaturen19 var en satsning som Norge genomförde med stor framgång. Över 90 000 personer sov 
i tält under Friluftslivets år. Friluftsfrämjandet har gjort en liknande satsning. 20 
 
Alla partners stimuleras att genomföra aktiviteter som handlar om att sova ute. 
 
Önskad arbetsgrupp: Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer (Friluftsfrämjandet?), Naturens år-
nätverket, forskare 
 
8. Jag har aldrig… 
En av satsningarna som Norge genomförde var #jag har aldrig… Det handlade om att stimulera människor att 
testa aktiviteter som de aldrig har testat tidigare. Aktiviteten passar bra att koppla ihop med ambassadörer och 
friluftskompis och ger uppmärksamhet i sociala medier och traditionella medier.  
 
Önskad arbetsgrupp: Svenskt Friluftsliv eller dess medlemsorganisationer, Naturens år-nätverket, 
forskare 
 
9. Gilla friluftslivet 
Under året jobbar en arbetsgrupp med satsningen Gilla friluftslivet. Att lyfta intresset för naturen och friluftslivet i 
skolan är ett sätt att nå många barn som vi kanske aldrig skulle nå annars. Under 2015-2017 har ett koncept som 
kallas Gilla naturen21 tagits fram.  
 
Gilla naturen är ett läromedel och en tävling för årskurs 4-6 som handlar om att upptäcka naturen, uppskatta 
naturen och att uppmärksamma barns natur. För många intresserade skolklasser har Gilla naturen under 2017 
också fungerat som en tävling där första pris är en klassresa till en nationalpark! De tio bidrag som gått till final 

                                                                    
16 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6547-8.pdf?pid=6324 
17 https://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=913 
18 https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf 
19 http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Oktober-2016/Friluftslivets-ar-2015-gjennomforing-
og-resultater/ 
20 https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/sovaute/ 
21 http://gillanaturen.se/ 
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har också blivit del i en utställning om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Läromedlet 
kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. 
Med lite bearbetning kan konceptet och alla samarbetspartners återanvändas och riktas mot friluftslivet och 
allemansrätten.  
 
Gilla naturen har lanserats via bland annat Facebook och egen webbplats och satsningen har fått god regional 
uppmärksamhet i media.  
 
Önskad arbetsgrupp: Centrum för naturvägledning, Naturhistoriska Riksmuseet, Naturumen, Håll Sverige Rent, 
Naturskyddsföreningen, Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer, Naturvårdsverket, forskare 
 
 
10.  Lara ute 
Varje år under höstlovet håller Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) ett convent för Idrott- och hälsalärare från 
hela Sverige. GIH har uttryckt intresse att under 2020 ha fokus på friluftsliv. Tanken är också att spela in de olika 
seminarierna och praktiska momenten på film för att kunna sprida kunskaperna till en större skala. 
Friluftsorganisationerna kan bidra med sin kompetens 
 
Lära ute skulle stärkas av ett samarbete med ”Ute är inne”.  
 
Önskade aktörer: GIH, Svenskt Friluftsliv eller dess medlemsorganisationer, Sveriges 
Idrottslärarförening, Ute är inne, naturum, Centrum för naturvägledning, forskare 
 
11. Må bra ute 
Vi ser att friluftsliv kan göra stor skillnad för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som 
därmed har den största risken för ohälsa. Friluftslivet kan vara en väg ur ett utanförskap. 
 
Under året jobbar en arbetsgrupp med ett pilotprojekt för hälsa och friluftsliv i fem kommuner. Projektet handlar 
om att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa genom friluftslivet. Vi ser att ett samarbete mellan olika 
aktörer är vägen fram. Healthy Cities och några av dess medlemskommuner, Svenska Turistföreningen Vålådalen 
och Röda Korset har visat intresse för att genomföra tre aktiviteter:  
 
• Samling med ett litet antal forskare, ideella, läkare och kommuner för att diskutera hur friluftslivet kan bidra 
till bättre psykisk hälsa 
• Genomföra pilotprojekt i fem kommuner – samarbete mellan friluftslivsorganisationer, kommuner (bland 
annat folkhälsostrateger), Röda korset, invandrarföreningar med flera för att testa arbetsmetoder med målet att 
målgrupperna känner till och har besökt tre naturområden för friluftsliv i närområdet.  
• Healthy Cities höstkonferens om hälsa och friluftsliv – målgrupp kommunala politiker och tjänstemän 
 
Till pilotprojektet kopplas sociala medieaktiviteter och PR-arbete. Det finns satsningar som kan vara lärande 
exempel och kanske samarbetspartners.22  
 
Önskade aktörer: Healthy Cities och några av dess medlemskommuner, Svenskt Friluftslivet och deras 
medlemsorganisationer bland annat Svenska Turistföreningen, Röda Korset, Folkhälsomyndigheten, 
invandrarorganisationer, forskare 
 
12. Dialog friluftsliv 
Att skapa mötesplatser för friluftslivet har visat sig vara en framgångsrik väg för att utveckla friluftslivet23 och 
tidigt undvika svårigheter. Det är viktigt att alla aktörer som berörs deltar i dessa mötesplatser, såväl markägare, 
naturturistföretag, ideella organisationer, flera olika delar av kommunen (skola, fysisk planering, folkhälsa, 
naturvård, näringsliv m fl), invandrarorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer, friskvården med flera. 
Att öka och utvidga samarbetet med markägare har identifierats som en viktig åtgärd för att utveckla friluftslivets 
möjligheter.  
 

                                                                    
22 http://www.hejframling.se/ 
23 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6476-1.pdf?pid=3784 
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Tanken är att stimulera till dialog och mötesplatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. För den lokala och 
regionala nivån blir länsstyrelsernas friluftssamordnare en viktig aktör.  
 
Under december månad lyfter vi satsningen (och förhoppningsvis positiva resultat) i sociala medier och i PR-
arbetet men satsningen pågår under hela 2020. 
 
Önskade deltagare: Markägarföreningar, Naturturistföretagen, Svenskt Friluftsliv och dess 
medlemsorganisationer, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Invandrarorganisationer, barn- och 
ungdomsorganisationer, länsstyrelsernas friluftslivssamordnare med flera, forskare 
 
4.2. Leveranser för projektets genomförande 
 
Kommunikation och PR om friluftslivets värden  
För att lyckas med Friluftslivets år 2020 och syftet att öka medvetenheten om friluftslivets värden krävs ett aktivt 
kommunikations- och PR arbete. Under 2019 arbetar Friluftslivets år upp kontakt med en kommunikationsbyrå 
som kan stödja arbetet.  
 
En kommunikationsplan med fokus på sociala medier tas fram, i planen ska ett aktivt PR-arbete som lyfter 
friluftslivets värden finnas med och planen grundas i djupintervjuer, samarbeten eller fokusgrupper med 
målgrupperna.  
 
Som underlag till PR-arbetet tas en kunskapssammanställning fram om de olika delarna i friluftslivets värden. 
Kunskapssammanställningen tas fram av forskare inom olika discipliner och kommunikationen under 2020 
baseras på denna sammanställning.  
 
Ett kommunikationspaket tas fram under 2019 som alla partners kan använda. Det består av bland annat: 
• en argumentsamling och budskap 
• formgivet material att användas av alla partners med bland annat bilder, logo, manér 
• Banner för budskap och månadsaktiviteter (illustrerade och lätta för alla partners att använda i sociala 
medier) 
 
Projektgruppen tar fram PR-underlag (gärna på lokal eller regional nivå) som alla partners kan använda sig av och 
illustrationer till varje aktivitet så att det blir lätt för partners att marknadsföra aktiviteterna.  
 
En webbsida och sociala medier tas fram. Dessa blir helt centrala i kommunikationen. En av strategierna är att 
kommunicera digitalt. Fråga ställs till SVT om de vill följa satsningen.  
 
För att nå beslutsfattare föreslår vi att länsstyrelsernas friluftssamordnare tillsammans med landshövdingarna tar 
med lokala politiker på friluftsaktiviteter och Svenskt Friluftsliv tar med nationella politiker på friluftsaktiviteter. 
Detta kan kopplas till någon av månadsaktiviteterna exempelvis Hela Sveriges friluftsdag. Här jobbar vi aktivt 
med de framtagna budskapen för att ge politikerna inspel och med lokal och nationell PR.  
 
Friluftslivets år 2020 uppmuntrar utmaningar av olika slag. Kommuner som utmanar andra kommuner, 
myndigheter utmanar andra myndigheter, markägarorganisationer utmanar andra markägarorganisationer… 
Tanken är att få med så många olika aktörer och människor som möjligt att upptäcka friluftslivet och få 
uppmärksamhet kring vilka värden det ger människor.  
 
Önskade deltagare i nätverket: Svenskt Friluftsliv eller dess medlemsorganisationer, Naturvårdsverket, naturum, 
markägarorganisationer, Naturturismföretagen, Sveriges nationalparker, Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare, 
Naturens år-nätverket, Centrum för naturvägledning, Naturvårdsstiftelser, Swedish Outdoor Group 
 
Mobilisering och engagemang 
En förutsättning för att genomföra Friluftslivets år 2020 i samarbete med minst 150 organisationer är att skapa 
ett stort engagemang och mobilisera organisationer och privatpersoner att delta i Friluftslivets år 2020. Även att 
skapa engagemang bland ambassadörer för friluftslivet är helt avgörande. Detta kräver en tid, engagemang och ett 
genomtänkt arbete.  
 
Vi skapar därför två nätverk: 
• ett partnernätverk med alla organisationer som vill delta i Friluftslivets år 2020 
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• ett nätverk för kommunikation och events (tänkta deltagare; några partners kommunikatörer) 
 
Och fem arbetsgrupper (tänka deltagare; partners som har tagit ansvar för en månadsleverans): 

1. Invigning Friluftslivets år 2020 
2. Aktiviteter i naturen - Ambassadör, Friluftkompis, Äta ute, Sova ute, Friluftsliv i skyddad natur och Jag 

har aldrig… 
3. Skola - Gilla friluftslivet och Lära ute 
4. Hälsa - Må bra ute och Hela Sveriges friluftsdag 
5. Dialog för friluftsliv och naturturism 

 
 
Under 2019 och 2020 arrangerar Friluftslivets år två möten per år för hela partnernätverket. Vi vill skapa ett 
gemensamt ägandeskap där många organisationer tar ansvar för olika delar och deltar i många av aktiviteterna. Vi 
använder sociala medier för att stimulera och uppmuntra organisationerna att delta i de olika aktiviteterna.  
 
Tankesmedja för friluftsliv handlar under 2019 om att få olika organisationer att hitta samarbeten mellan olika 
aktörer och 2020 blir en manifestation för Friluftslivets år 2020.  
 
För att skapa engagemang bland friluftslivsutövare runt om i landet vill vi, tillsammans med Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU, Enheten för skoglig fältforskning och Vetenskap och allmänhet), ta fram så kallad 
medborgarforskning där vi kan få inspel om friluftslivet i Sverige och där friluftslivspersoner kan bidra. Vi ser 
goda resultat och stort engagemang i detta arbetssätt inom naturvården.24  
 
Fördelning av medel till friluftslivet enligt Friluftslivets år 2020s aktiviteter 
Vi föreslår att stora delar av medlen till satsningen går till aktörer som genomför olika delar av Friluftslivets år 
2020. Tanken är att många olika aktörer ska kunna söka medel, exempelvis ideella friluftsorganisationer, 
kommuner med flera. Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelning av medlen. Vi föreslår att medlen är öronmärkta 
för satsningar inom Friluftslivets år och bör fördelas på bästa sätt för att kunna genomföra Friluftslivets år enligt 
projektplan. 
 
Forskningskonferens inför forskningsproposition 2021-2025 
Regeringen tar under 2020 fram en ny forskningsproposition för 2021-2025. Som ett inspel till detta föreslår 
forskare från olika discipliner en forskningskonferens med syftet att ta fram en strategi för forskning och högre 
utbildning kring friluftslivet. Eventuellt kan detta ha ett nordiskt perspektiv. 
 
Önskade aktörer: Forskare från olika Universitet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 
länsstyrelsernas friluftssamordnare, Svenskt Friluftsliv. 

                                                                    
24 https://www.facebook.com/naturenskalender 

Projekt 
grupp 

Nätverk för komm 
och events 

Projekt-
beställare  

5 arbets-
grupper 

Partner- 
nätverk 
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4.3. Omfattning, avgränsning och ambitionsnivå 
Friluftslivets år 2020 har avgränsningen aktiviteter inom Sverige och för de som bor i Sverige, det vill säga inte 
utländsk turism. Det har funnits tankar om att genomföra ett nordiskt Friluftslivets år 2020. Tyvärr har de övriga 
nordiska länderna inte möjlighet att genomföra Friluftslivets år under 2020.  
 

5. Genomförande 
5.1. Projektets prioriteringsgrund 
Om projektet måste prioritera görs det med följande prioriteringsgrunder:  

1. Uppmärksamhet för friluftslivet 
2. De aktiviteter som är tydligt riktade till de målgrupper vi särskilt har valt ut 

 
5.2. Strategival 
• Projektet genomförs i samverkan mellan minst 150 organisationer 
• Vi jobbar med det hållbara, i första hand enkla och tätortsnära friluftslivet 
• I projektet får 1000 blommor blomma. Alltså genomför organisationerna de aktiviteter som de tycker är bäst.  
• Vi använder kommunikation som bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap 
• Vi genomför projektet så att begreppet friluftsliv breddas till att handla om en naturnära livsstil där alla 
friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.  
 
5.3. Relevanta underlag  
(se också under Beroende) 
• Friluftslivets år 2015 - Norge25 
• Tankesmedja för friluftsliv 2018, Peter Fredmans föreläsning om trender26 
• Ett friskare Sverige27 
• Idrottens dag28 
• European Week of Sports29 
• This girl can30 
• It´s great out there31 
• Ungdomsbarometern, Svenskt Friluftsliv  
• Naturklyftan, Svenska Turistföreningen32 
• Friluftsliv för alla – uppföljning av de tio målen för Friluftspolitiken33 
 
5.4. Målgrupper  
• Personer som är ovana vid att vara ute 
 
Vi lyfter särskilt:  
• Nya svenskar 
• Skolbarn åk 4-6 

                                                                    
25 http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Oktober-2016/Friluftslivets-ar-2015-gjennomforing-
og-resultater/ 
26 https://www.youtube.com/watch?v=7QcM_ZgpuDU&t=0s&list=PLgGFtRVUTORSaT6RBsBuu9wx3i-
8JFKO6&index=4 
27 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och matvanor/matvanor/ett-
friskare-sverige/ 
28 http://www.rf.se/Allanyheter/idrottensdagspridsoverlandet 
29 https://ec.europa.eu/sport/week_en 
30 http://www.thisgirlcan.co.uk 
31 https://www.itsgreatoutthere.com/ 
32 https://www.svenskaturistforeningen.se/app/uploads/2017/09/rapport-naturklyftan-2017-stf.pdf 
33 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6700-7.pdf?pid=16863 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och
http://www.rf.se/Allanyheter/idrottensdagspridsoverlandet
https://ec.europa.eu/sport/week_en
http://www.thisgirlcan.co.uk/
https://www.itsgreatoutthere.com/
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• Beslutsfattare - kommunala, regionala och nationella politiker och tjänstemän på relevanta nationella 
myndigheter, rektorer 
 
Målgrupperna är väldigt heterogena och behovet av kommunikation är därför olika. Målgrupperna behöver olika 
aktiviteter och olika kommunikation. Innan arbetet startar ska fokusgrupper eller liknande genomföras för varje 
målgrupp.  
 
5.5. Samarbetspartners 
Ideella ledare, guider och många andra som är vara att vara ute = ambassadörer för Friluftslivets år 2020.  
 
(Se bilaga 5, Aktörsanalys) 
 
Tanken är att ju fler samarbetspartners desto bättre, så denna lista kan fyllas på framöver. Ett letter of intent 
skrivs med varje organisation. Hittills har vi diskuterat medverkan från följande organisationer 
(förutsättningslöst):  
• Norrskog 
• Norra skogsägarna 
• LRF 
• Södra skogsägarna 
• Naturumen (33 st) 
• Naturturismföretagen 
• Sveriges nationalparker (30 st) 
• Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare (21 st) 
• Naturvårdsverket 
• Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer (26 st) 
• Naturens år nätverket (ideella naturorganisationer, ca 25 st) 
• Healty Cities (kommuner och regioner) 
• Sveaskog 
• Forskare från SLU, Mittuniversitetet, Karlstads Universitet och Göteborgs Universitet 
• Gymnastik- och Idrottshögskolan 
• Ett antal naturvårdsstiftelser (XX st)  
• Sveriges idrottslärarförening 
• Scandinavian Outdoor Group 
• Röda Korset 
• Myndigheter som jobbar med friluftsliv (Skogsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SCB, Tillväxtverket m fl) 
• Sjöfartsverket 
• Centrum för naturvägledning 
 
Vi ser att samarbete behöver utvecklas med fler organisationer bland annat: 
• Invandrarorganisationer 
• Barn och ungdomsorganisationer 
• Arbetsgivarorganisationer 
• Kommuner (via länsstyrelserna) 

 
5.6. Beroenden 
Politiskt är det många satsningar på gång som legitimerar satsningen och där det finns möjlighet till samarbete:   
• Strategi för hållbara städer34 
• En analys av styrmedel för skogens sociala värden35 
• Ett land att besöka36 

                                                                    
34 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/ 
35 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/nyheter/rapportskogenssocialavarden.pdf 
36 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/ 
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• Strategi för att minska och motverka segregationen37 
• Uppdrag om mer rörelse i skolan38 
• Samarbete för att nå friska arbetsplatser39 
• God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik40 
• Nationell naturturismstrategi41 
• MISTRAs forskningssatsning om Idrott, friluftsliv och miljö42 
• Regeringens arbete med friluftsliv43 
 
5.7. Kommunikation och delaktighet 
Kommunikationsplan tas fram under 2019. Se tankar under kommunikation och PR samt mobilisering.  
 

Målgrupp Aktivitet 
 

Syfte/mål Budskap 
 

Form & kanal Datum Ansvarig 

       

       

       

 
5.8. Riskhantering 
 
(Se bilaga 7, Riskanalys) 
 

6.  Tidplan och aktiviteter 
Tidsplan och aktiviteter tas fram under 2019.  
 
TIDPLAN OCH AKTIVITETER 
Nr. Aktivitet Budget/ 

personveckor 
Ansvarig Tid 

1     
2     
3        

 
  
MILSTOLPEPLAN 

Nr Leverans
-datum  

Milstolpe Ansvarig för 
godkännande 

MS1    
MS2    
MS3    

                                                                    
37 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-
motverka-segregation/ 
38 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/04/uppdrag-om-mer-rorelse-i-skolan/ 
39 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/samarbete-for-att-na-friska-arbetsplatser/ 
40 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/folkhalsopolitiken-ska-bli-mer-jamlik/ 
41 https://naturturismforetagen.se/natur-och-ekoturism/nationell-naturturismstrategi/ 
42 https://www.mistra.org/forskningsprogram/ett-forskningsprogram-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/ 
43 https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/regeringens-friluftspolitik/ 
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7. Organisation och personresurser 
(Se bilaga 6, Analys av roller) 
 
 

 
7.1. Projektbeställare 
 

Namn Organisation Roll Projektbeställarens 
bidrag 

XX Naturvårdsverket Kontroll över 
projektet och dess 
resurser 

 

XX Svenskt 
Friluftsliv 

Kontroll över 
projektet och dess 
resurser 

 

 
 
7.2. Projektgrupp 
Projektgruppens roll är att utveckla och genomföra projektet enligt projektplanen. Arbetet leds av projektledaren.  
 
 

Nam
n 

Organisation Roll Leverans Tid 

XX Svenskt 
Friluftsliv och 
Naturvårdsver
ket 

Projektledare, 
erfarenhet av 
arbete i ideella 
organisationer och 
myndigheter samt 
projektledarerfaren
het 

Leder och företräder projektet 
 
Leder partnernätverket och 
projektbeställargruppen.  
 
Leveranser:  
• Fördelning av medel  
• Forskningskonferens  

En person som 
är anställd till 
hälften på 
Svenskt 
Friluftsliv och 
hälften på 
Naturvårdsverk
et. Total 
arbetstid: 

Projekt 
grupp 

Nätverk för komm 
och events 

Projekt-
beställare  

5 arbets-
grupper 

Partner- 
nätverk 
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• Förstudie/uppföljning/utvärd
ering 
 

2019 – 50% 
2020 – 100% 
2021 – 50% 

 Svenskt 
Friluftsliv 

Kommunikatör, 
expert på PR och 
events 

Leder nätverket och arbetet med 
kommunikation och event, leder 
arbetsgrupp 1 (invigning) 
 
Leveranser:  
• Kommunikation och PR om 
friluftslivets värden 
• Mobilisering och engagemang 
• Invigning Friluftslivets år 
2020 

2019 – 50% 
2020 – 100% 
2021 – 50% 

 Svenskt 
Friluftsliv 

Kommunikatör, 
expert på sociala 
medier och enkel 
film 

Leder och genomför arbetet med 
sociala medier, webbaserade 
aktiviteter och filmer.  

2019 – 25% 
2020 – 100% 

 Svenskt 
Friluftsliv 

Samordnare 1 Leder arbetsgrupp 2 och 3 
(aktiviteter i naturen och skolan) 
 
Leveranser:  
• Äta ute 
• Sova ute 
• Ambassadör friluftsliv 
• Friluftskompis 
• Jag har aldrig… 
• Gilla friluftslivet 
• Lara ute 
• Friluftsliv i skyddad natur 1 

 

2019 – 25% 
2020 – 100% 

 Svenskt 
Friluftsliv 

Samordnare 2 Leder arbetsgrupp 4 och 5 (hälsa 
och dialog för friluftsliv) 
 
Leveranser:  
• Hela Sveriges friluftsdag 
• Må bra ute 
• Friluftsliv i skyddad natur 2 
• Dialog friluftsliv 

 

2019 – 25% 
2020 – 100% 

 
 
 
7.3. Nätverk i projektet 
 

Namn Organisation Roll Leverans 
 
 

Partnernätverk 
 

Alla organisationer 
som deltar i 
Friluftslivets år 2020 
 

Spåna idéer, förankra i 
sin egen organisation 
och genomföra sin del 
av Friluftslivets år, 
mobilisering, 
samarbeta 

Samverkan/mobilisering 
för Friluftslivets år 2020 
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Nätverk för 
kommunikation 
och events 
 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 

Spåna idéer, skapa 
samordning, stimulera 
att genomföra i sin 
organisation 

Idégenerering och 
stimulans till 
kommunikation 
 

 
7.4. Arbetsgrupper 
 

Namn Organisation Roll Leverans 
 
 

Arbetsgrupp 1 - 
invigning 
 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 
 

Ta fram koncept, 
planera och 
genomföra 

Invigning 
 
 

Arbetsgrupp 2 – 
aktiviteter i naturen 
 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 

Ta fram koncept, 
planera och 
genomföra 

Ambassadör, friluftskompis, 
äta ute, sova ute, friluftsliv i 
skyddad natur och jag har 
aldrig… 

Arbetsgrupp 3 – 
skolan 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 

Ta fram koncept, 
planera och 
genomföra 

Gilla friluftslivet, Lära ute 

Arbetsgrupp 4 – 
hälsa 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 

Ta fram koncept, 
planera och 
genomföra 

Hela Sveriges friluftsdag, Må 
bra ute 

Arbetsgrupp 5 – 
dialog för friluftsliv 
och naturturism 

Alla 
samarbetspartners 
som vill 

Ta fram koncept, 
planera och 
genomföra 

Dialog friluftsliv, Friluftsliv i 
skyddad natur 

 
7.5. Roller i projektet 
Svenskt Friluftsliv 
• Leder arbetet 
• Genomför projektplanen 
• Har kontakt med alla samarbetspartners, leder arbetsgrupper och nätverk 
• Har arbetsgivaransvar för deltagarna i arbetsgruppen förutom den halvtidstjänst som ligger på 
Naturvårdsverket (projektledarens arbetstid delas mellan Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv) 
 
Naturvårdsverket 
• Förankrar och leder arbetet på Naturvårdsverket 
• Deltar i arbetsgrupper och nätverk 
• Har kontakt med Myndighetsnätverket och Departement 
• Sköter mediebevakning 
• Följer upp och utvärderar satsningen 
 
Samarbetspartners 
• Arrangerar aktiviteter i samband med så många månadsaktiviteter som möjligt och kommunicera dessa  
• Motiverar den egna organisationen att göra aktiviteter 
• Deltar i arbetsgrupper och nätverk (om organisationen vill) 
• Kommunicerar Friluftslivets år 2020 och friluftslivets värden via sina kommunikationskanaler 
• Motiverar personal, ledare och ideella att vara ambassadörer för friluftslivets år  
• Vissa organisationer tar ansvar för en gemensam aktivitet exempelvis en månadsleverans.   
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8. Projektbudget  
(Se bilaga 8, Budget) 
 

Budgetpost 2019 2020 2021 

Projektadministration 
(personal, lokal, IT, 
telefoni, resor)  

1887,5 4475 1045 

Genomförande 1 450 22950 550 

Kommunikation, PR 
och mobilisering 

1 700 2575 100 

Summa 5 037,5 30 000 1695 
 
 
8.1. Anskaffning 
Naturvårdsverkets roll är att utvärdera projektet och därmed behövs eventuellt upphandling av 
utvärderingsresurser. Svenskt Friluftsliv (ideell organisation) leder projektets genomförande därmed behövs 
ingen anskaffning av projektets genomförande.  
 
8.2    Finansiering  
Arbetet med att skapa finansiering av satsningen bygger på fyra aktiviteter:  
1. Verksamhetsdialog mellan Naturvårdsverket och Miljödepartementet (här kommer även diskussionen om 
andra departement kan vara involverade) 
2. Budgetunderlag som Naturvårdsverket skickar till Miljödepartementet varje vår 
3. Diskussioner mellan Svenskt Friluftsliv och politiker 
4. Underlag inför fördelning av 1:3-anslaget på Naturvårdsverket 

Svenskt Friluftslivs styrelse ställer sig positiv till att Svenskt Friluftsliv ansvarar för Friluftslivets år 
2020 under förutsättning att finansiering erhålls som motsvarar 30 MSEK under 2020. I de fall en 
lägre budget skulle anvisas till projektet behövs en ny analys innan ett eventuellt engagemang av 
Svenskt Friluftsliv kan bli aktuellt. Svenskt Friluftsliv förutsätter att Naturvårdsverket ansvarar för 
finansieringen (med egna eller medel från annat håll).  

Naturvårdsverket har tagit ett inriktningsbeslut om att genomföra Friluftslivets år 2020 med 
ambitionsnivå enligt projektplanen. Beslutet om budget från regeringen är ett-årigt och kommer 1 
januari årligen. 

Förslaget är att finansieringen år 2019 och 2021 går på Naturvårdsverkets anslag 1:3, åtgärder för 
värdefull natur. Vi ser att det finns flera departement som skulle kunna vara involverade: Social genom 
folkhälsoaspekten, Kultur genom den ideella verksamheten, Näring genom sysselsättningsaspekten 
och Miljö- och Energi genom naturvårdsaspekten.  

9. Leverans och överlämning 
Projektledare och kommunikatör ser till att utvärdering, återkoppling till projektbeställare, finansiärer och 
samarbetspartners genomförs och avslutar projektet under 2021. En sammanställning av hur arbetet har gått till 
och dess resultat lagras för ett eventuellt nytt genomförande. Nätverk och arbetsgrupper avslutas efter projektets 
slut 2020.  
 
_________ 
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Vid framtagande av denna projektplan har följande berörda enheter och personer medverkat: 
 
Norrskog, Norra skogsägarna, LRF, Södra skogsägarna, Naturumen, Naturturismföretagen, Sveriges 
nationalparker, Länsstyrelsernas friluftslivssamordnare, Naturvårdsverkets (verksamheter för friluftsliv, 
allemansrätt, nationalparker, naturum, fysisk planering), Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer, Naturens år 
nätverket (ideella naturorganisationer), Healty Cities, Sveaskog, Forskare från olika Universitet i Sverige, 
Gymnastik- och Idrottshögskolan, Ett antal naturvårdsstiftelser Sveriges idrottslärarförening, Scandinavian 
Outdoor Group, Röda Korset, Myndigheter som jobbar med friluftsliv (Skogsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, 
SCB, Tillväxtverket m fl), Sjöfartsverket, Centrum för naturvägledning.  
 
Ingela Hiltula och Eva Stighäll på Naturvårdsverket och Ulf Silvander på Svenskt Friluftsliv 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Uppdragsplan förstudie Friluftslivets år 2020 
Bilaga 2: Så har förstudien gått till  
Bilaga 3: Omvärldsanalys 
Bilaga 4: Samhällsutmaningar 
Bilaga 5: Aktörsanalys 
Bilaga 6: Analys av roller 
Bilaga 7: Riskanalys 
Bilaga 8: Budget, med uträkningar 
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Bilaga 1. Uppdragsplan förstudie44 
 
Förstudie Friluftslivets år 2020 
 
 
Beställare 
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv 
Eva Stighäll, Naturvårdsverket 
 
Uppdragsledare 
Christina Frimodig 
 
Syfte 
Syftet med förstudien är att utreda hur ett Friluftslivets år 2020 skulle kunna genomföras. Förstudien ska kunna 
ligga till grund för Naturvårdsverkets fortsatta ställningstagande i frågan. Projektet kommer även att sträva efter 
att förankra ett sådant arbete bland friluftslivets aktörer - såväl myndigheter, kommuner, länsstyrelser, 
kommersiella aktörer som bland friluftslivets ideella organisationer.  
 
Problembeskrivning/bakgrund 
Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket har diskuterat möjligheterna att genomföra ett ”Friluftslivets år 2020” 
efter inspiration från Norge där ett Friluftslivets år genomförs ett par gånger. Inom det nordiska samarbetet 
mellan friluftslivets organisationer finns önskemål om att genomföra ett gemensamt Nordiskt Friluftslivets år 
2020. Arbetet ligger helt i linje med de svenska friluftslivsmålen.  
 
Mål 
Målen med förstudien är att (mätpunkt slutet av 2018:):  
• De identifierade aktörerna upplever att de har medverkat till förstudiens resultat. 
• De identifierade aktörerna har börjat planera sin medverkan i Friluftslivets år 2020.  
• Referensgruppen som består av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv upplever att de fått ett underlag som 
kan ligga till grund för fortsatt ställningstagande i frågan.  
 
Effektmålet för Friluftslivets år 2020 arbetas fram under förstudien, men utifrån beslutet om medel till förstudien 
finns följande preliminära effektmål på lång sikt: 
• Fler människor har möjlighet att pröva på och i förlängningen långsiktigt utöva friluftsliv 
• Friluftslivets värden kommer på agendan i samhällsdebatten 
• Kunskapen bland beslutsfattare om friluftslivets bidrag till samhället har ökat. 
 
Uppföljning av förstudien 
Utvärdering via webbenkät till de identifierade aktörerna 
Utvärdering på referensgruppsmöte med Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv 
 
Leveranser och aktiviteter 
Leveranser:  
Muntlig redovisning av förstudien med aktörer, aktiviteter, kommunikationsaktiviteter, ansvarsfördelning och 
resurser för Friluftslivets år 2020. Redovisas i tre ambitionsnivåer – augusti 2018 
Förstudierapport med aktörer, aktiviteter, kommunikationsaktiviteter, ansvarsfördelning och resurser för 
Friluftslivets år 2020. Redovisas i tre ambitionsnivåer – november 2018 
 
Aktiviteter (se tidsplan):  
• Ett antal workshops och möten med identifierade aktörer 
• Intressentanalys 
• Omvärldsanalys/erfarenheter sen tidigare 
• Målframtagning 
• Rollanalys 
• Ta fram aktiviteter och kommunikationsaktiviteter 
                                                                    
44 Beslut om medel: NV-00736-18 
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• Undersök om samordning med övriga Nordiska länder kan ske 
• Riskanalys 
• Ambitions- och budgetframtagning 
• Rapportskrivning 
• Uppföljning av förstudien 
 
Övergripande ramar och förutsättningar 
Resurser:  
• Referensgrupp med personer från Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv 
• Inspel från identifierade aktörer 
• Projektledare för förstudien Friluftslivets år - halvtid under tio månader 
• Erfarenheter från Norge som tidigare genomfört Friluftslivets år, tas tillvara liksom erfarenheter från liknande 
projekt.  
 
Förstudien kommer ge tre olika förslag, beroende på ambitionsnivå och budget. 
 
Tidplan och aktiviteter 
Se separat tids- och aktivitetsplan.  
 
Intressenter 
En intressentanalys genomförs i projektet, men några aktörer finns redan identifierade.  
 

Intressent Förväntningar och behov 

Svenskt Friluftslivs styrelse och 
medlemsorganisationers VD/GS 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

Länsstyrelsernas 
friluftslivssamordnare 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

Kontaktpersoner i 
myndighetsnätverket 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

Kommersiella aktörer via Swedish 
Outdoor Group 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

Miljödepartementet ev fler 
departement 

Hitta sin roll i Friluftslivets år 2020, kännedom 
om tankar och idéer 

Naturvårdsverkets anställda som 
jobbar med friluftsliv 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

Medlemsorganisationer i Naturens 
år 

Lämna inspel till förstudien, hjälp att starta sin 
planering, kännedom om tankar och idéer 

 
Utmaningen och samtidigt en tydlig framgångsfaktor i detta uppdrag är att det är så många som ska känna sig 
delaktiga och samverka för att vi ska lyckas. Tanken är att träffa, samverka och samla inspel från många aktörer 
som senare kan vara delaktiga i att genomföra Friluftslivets år 2020.  
 
Riskhantering 
• Att de identifierade aktörera inte vill delta – jobba med samverkan som metod för att skapa delaktighet.  
• Att Naturvårdsverket inte kan använda förstudien som underlag till ställningstagande i frågan – noggranna 
avstämningar med referensgruppen kring Naturvårdsverkets behov och förväntningar. 
• Att väldigt många aktörer vill delta och att vi inte hinner hantera allt engagemang – hitta ett enkelt sätt för 
många att engagera sig, lite administration.  
• De Nordiska länderna vill inte delta – ta fram ett förslag som går att genomföra antingen tillsammans med de 
nordiska länderna eller bara i Sverige.  
 
Organisation 
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Namn Ansvar/roll 

Christina Frimodig, 
Svenskt Friluftsliv 

Utredare, leder samverkan, driver 
uppdraget, ansvarig för att leveranserna tas 
fram 

Eva Stighäll, 
Naturvårdsverket Referensgrupp 

Ulf Silvander,  
Svenskt Friluftsliv  Referensgrupp, ansvarig för leveransen 

Ingela Hiltula, 
Naturvårdsverket Referensgrupp 

 
Leverans och överlämning  
Leveransen sker i två steg. Först muntligt den 31 augusti och sen en skriftlig rapport senast den 30 nov 2018. 
Materialet lämnas till Naturvårdsverket för beslut om vidare arbete.  

 
Bilagor 
Tids- och aktivitetsplan 
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Bilaga 2. Så har förstudien gått till 
 

Omvärldsbevakning 
• Besök hos Norskt Friluftsliv där vi träffade projektledaren för Friluftslivets år 2015 i Norge, 
generalsekreteraren för Norskt Friluftsliv, en av medlemsorganisationerna och Klima- och Miljödirektoratet.  
• Kontakt med Folkhälsomyndigheten kring kampanjen Ett friskare Sverige. Vi träffade projektledaren och 
avdelningschefen.  
• Inläsning av liknande kampanjer som It´s great out there, Be active, This girl can, European Week of Sports 
och Sätt Sverige i rörelse.  
 
Referensgrupp 
Referensgruppen, som består av Eva Stighäll och Ingela Hiltula från Naturvårdsverket och Ulf Silvander, Svenskt 
Friluftsliv, har träffats en gång i månaden. De har bidragit med kunskap och idéer till intressentanalys, riskanalys, 
målframtagning, aktiviteter, rollanalys, ambitioner och budget.  

Workshops och möten  
För att samla synpunkter till förslaget har ca 40 möten och workshops med friluftslivets aktörer hållits. 
Deltagarna har fått information om tankarna med Friluftslivets år 2020 och har diskuterat vad vi vill uppnå, 
målgrupp, aktiviteter och delaktighet/roller. 
 
Följande möten och workshops. 
• Referensgruppsmöte 1, 22 feb 
• Scandinavian Outdoor Group 26 feb 
• Sveriges Idrottslärarförening 28 feb 
• Svenskt Friluftslivs styrelse 13 mars 
• Forskare, 27 mars 
• Referensgruppsmöte 2, 27 mars 
• Länsstyrelsernas samordnare 17 april 
• Tankesmedja för friluftsliv, 18-19 april 
• Miljödepartementet 18 april  
• Sjöfartsverket 25 april 
• Referensgruppsmöte3,  27 april 
• Forskare från olika Universitet 2 maj 
• Naturens år 3 maj 
• Röda Korset 5 maj 
• Nationalparker och naturum –  8 maj 
• LRF 15 maj 
• Södra Skogsägarna 15 maj 
• GS/VD-möte Svenskt Friluftsliv 15 maj 
• Sveaskog 17 maj 
• Naturvårdsverkets samordning friluftsliv 18 maj 
• Naturum 18 maj 
•  Norrskog 22 maj 
• Healthy Cities 24 maj 
• Friluftslivsmyndigheter 24 maj 
• Referensgruppsmöte 4,  28 maj 
• Gymnastik- och Idrottshögskolan 30 maj 
• Norra skogsägarna 31 maj 
• Naturvårdsstiftelser, 4 juni 
• Naturvårdsverkets friluftslivspersonal, 4 juni 
• Scouterna, 8 juni 
• Svenska Turistföreningen, Ola Bergqvist, 11 juni 
• Referensgruppsmöte 5, 11 juni 
• Naturturistföretagen, 13 juni 
• Healthy Cities styrelse, 21 juni 
• Södra skogsägarna, 21 juni 
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• Friluftsmyndigheter, 7 sept 
• Svenskt Friluftslivs GS/VD, 14 sept 
 
Återkoppling till idégivare 
På hösten har ett antal möten hållits för att återkoppla förslagen till de som lämnat idéer och tankar.  
 

• Naturvårdsdirektörer på länsstyrelserna, 19 sept  
• Naturvårdsverkets personal, XX sept och 13 nov 
• Webbmöte för alla intresserade, 19 okt 
• Friluftsmyndigheter, 23 okt 
• Tankesmedja för friluftsliv, Göteborg, 25 okt 
• Svenskt Friluftslivs styrelse, 14 nov 
• Healthy Cities, 14 nov 
• Naturens år-nätverk, 19 nov 
• Svenskt Friluftsliv GS och VD:ar, 20 nov 

Kommunikation 
I arbetet med förstudien har vi tagit fram budskap, webbtext, informerat via nyhetsbrev och haft dragningar med 
avdelningschefer på Naturvårdsverket, Samhällsavdelningen och Naturavdelningen.  

Sammanställning och förslag 
Utifrån synpunkter från workshops, möten, referensgrupp och omvärldsbevakning har ett förslag tagits fram i tre 
ambitionsnivåer.  
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Bilaga 3. Omvärldsanalys45 
 

Erfarenheter från Friluftslivets år 2015 i Norge 
 

 
Norge har genomfört Friluftslivet år vid flera tillfällen, 2015 senast.  
 
Vision, mål och målgrupper 
Visionen för Friluftslivets år 2015 i Norge var Fler ut – oftare!  
 
Huvudmålen var att: 
• Ge friluftslivet ökad uppmärksamhet 
• Skapa varaktiga resultat i form av ökat deltagande i friluftslivet i alla delar av befolkningen 
Prioriterade målgrupper för arbetet var barn, unga och barnfamiljer. De hade också fyra strategiska 
vidareförmedlare att arbeta med.  
 
Tre temaområden:  
• Friluftsliv i närmiljö 
• Fritidsfiske 
• Kulturminner i naturen  
 
Organisation, ansvar och roller 
• Klima- og Miljödepartementet var projektägare 
• Miljödirektoratet var projektledare 

                                                                    
45 http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Oktober-2016/Friluftslivets-ar-2015-gjennomforing-
og-resultater/ 
https://www.youtube.com/watch?v=7QcM_ZgpuDU&t=0s&list=PLgGFtRVUTORSaT6RBsBuu9wx3i-
8JFKO6&index=4 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och matvanor/matvanor/ett-friskare-sverige/ 

http://www.rf.se/Allanyheter/idrottensdagspridsoverlandet 

https://ec.europa.eu/sport/week_en 

http://www.thisgirlcan.co.uk 
https://www.itsgreatoutthere.com/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och
http://www.rf.se/Allanyheter/idrottensdagspridsoverlandet
https://ec.europa.eu/sport/week_en
http://www.thisgirlcan.co.uk/
https://www.itsgreatoutthere.com/
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• Norsk Friluftsliv kansli för genomförande 
• Rådgivande grupp 
 
Norsk Friluftsliv lämnade skriftliga kvartalsrapporter till Miljödirektoratet och Klima- og Miljödepartementet.  
 
En projektledare, två kommunikatörer och en kommunikationsbyrå blev anlitade för att genomföra Friluftslivets 
år 2015.  
 
Arbetsgrupper 
• Kommunikationsgrupp 
• Sponsorgrupp 
• Arbetsgrupp för skola och förskola 
• Arbetsgrupp för allemansrätten 
• Arbetsgrupp för minoritetssatsning 
 

 
 
 
Mobilisering och samarbete med externa aktörer 
• Offentliga aktörer – informationsmöte för statliga aktörer, fylkeskommunerna blev informerade på årligt 
möte, kommunerna fick brev från Miljödirektoratet med uppmaning att delta. Flera fylken arrangerade egna 
träffar för kommunerna.  
• Ideella organisationer – start Norsk Friluftslivs 15 organisationer. Kontakt med många andra organisationer, 
till slut 50 aktiva organisationer.  
• Privata aktörer – sponsring 
 
Ekonomi 
Medel till att genomföra året kom från många olika aktörer.  
 
Medel från Klima- och Miljödepartementets budget var på 30 miljoner fördelade på två poster. 
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• 15 milj projektsekretariat och kommunikationssatsningar 
• 15 milj bidrag för ideella och kommuner att söka 
 
Utöver detta kom finansiering från flera andra håll:  
• Fylkeskommunerna ökade sina bidrag till friluftslivet med sju miljoner kronor.  
• Spelmedel utgjorde en viktig finansieringskälla – ej klart hur mycket.  
• Stiftelser bidrog ca 30 miljoner till Friluftslivets år 2015 
 
Genomförande 
Kommunikationsarbetet 
• Kommunikationsstrategi 
• Visuell profil och budskap – fritt att användas av alla 
• Ambassadörer – barnfamiljer och kronprinsen 
• Sociala medier – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Webbsida, nyhetsbrev, reklam 
• Medieaktiviteter – annonser, pressmeddelanden 
 
Stora arrangemang 
• Öppningsarrangemanget i centrala Oslo med kronprinsen som invigningstalare 
• Aktivitetskampanjen – Nå er det din tur, bjuda in varandra på tur, bildutmaning i sociala medier, 
reklamfilmer, annonser, sociala medieannonser, vykort, frågor och svar i sociala medier. #Nattinaturen, 
#Storatältjakten  
• Allemansrättskampanjen – Youtube-filmer, digitala bannerannonser, e-learning, material för skolor och 
förskolor, Naturvakt,  
• Erfarenhetskonferens – alla bidragande aktörer – visa erfarenheter och ta fram nya mål för friluftslivsarbetet 
• Julkampanj – ge bort en friluftsupplevelse i julklapp 
 
Organisationers arrangemang 
Tre prioriterade områden 
• Vandringsleder (Naturlos, Naturlederturer, Historiska vandringsturer, Tio på topp, stor konferens om leder)  
• Barn och unga (Öppen dag på naturmötesplatsen, Hundrametersskogen, Naturledarturer, Öppningsdag för 
gröna turer) 
• Minoritetsgrupper (Inspirationsfilmer, Till topps) 
 
Utöver detta arrangerade organisationer 
• Inspirations- och aktivitetsdagar 
• Kurser och lärande 
• Satsningar på tur och vandringsleder 
• Informations- och marknadsföring 
 
Här var det många organisationer som inte var friluftsorganisationer som deltog, Röda Korset, Invandrarnas 
landsorganisation, Friluftsråden, Hembygdsföreningar 
 
Arrangemang av myndigheter/kommuner 
• Många bidragsgivare 
• Statskog – kampanj med ambassadör 
• Försvaret 
• Riksantikvarien 
• Nationalparkscenter 
• Statens naturoppsyn 
• Kommuner – årets friluftskommun 
- Dessa deltog också i de stora arrangemangen. 
 
Utvärdering  
 
Mål 1: Ge friluftslivet ökad uppmärksamhet 
- Sex av tio hade hört talas om Friluftslivets år 2015 
- Sökordet friluftsliv ökade i media med 8000 träffar 
- 30 000 följare på Facebook 



   
 
  

 
 
MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. 

30 nov 2018 | Sid 31 

- 90 000 inlägg med #FÅ15 på Instagram 
 
Mål 2: Ökat deltagande i friluftsliv i alla delar av samhället 
- 22 procent av befolkningen uppger att de har varit ute mer 2015 än tidigare 
- 24 procent med hemmahörande barn har varit ute på tur med än tidigare 
 
Aktiviteter 
- Öppningsarrangemanget, 52 200 personer 
- Natt i naturen, 90 000 personer 
- Den stor tältjakten, 2000 personer 
- Naturvakt, 6000 personer 
- 31 projekt, 303 000 personer 
- E-learning, allemansrätten, 15 000 personer 
 
Tips från Norge 
• Red ut rollerna mellan myndighet och genomförandeorganisationer i förväg 
• Ha finansieringen klar i god tid 
• Satsa på mobilisering av organisationer, myndigheter 
• Ta hjälp av ministrar, kungahuset, ev ambassadörer 
• Medel till frivilligorganisationer en förutsättning 
• Tidig info viktigt 
• Kommunikation är viktig del i arbetet 
• Gör det enkelt!  
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Erfarenheter från Ett friskare Sverige 2012  
– uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet  
 

Statens folkhälsoinstitut har genomfört uppmärksamhetsveckan tre gånger. 2012 senast  
 
Syfte, mål, målgrupper och budskap 
Uppmärksamhetsveckan var ett regeringsuppdrag och hade till syfte att:  
 
• att uppmärksamma betydelsen av bra matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten.  
• sociala skillnader i folkhälsa beaktas så att aktiviteter ska kunna nå de grupper som särskilt har behov av dem. 
• gruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska särskilt uppmärksammas. 
 
Mål för uppmärksamhetsveckan: 
• Ökad medvetenhet och hänsyn hos aktörer/arrangörer om sociala skillnader i hälsa mellan olika grupper i 
befolkningen, i planerandet av aktiviteter.  
• Utveckla den stödjande strukturen på länsnivå (länskontakter) för att underlätta samverkan samt ge rätt stöd 
och hjälp till aktörer.  
• Alla aktörer utgår från den gemensamma kommunikationsstrategin för Ett friskare Sverige.  
 
Målgrupper: 
• Barn 0–12 år  
• Tonåringar 13–19 år  
• Personer 65 år och äldre  
• Personer med intellektuell funktionsnedsättning  
 
Budskap: 
”Ett friskare Sverige ska ge inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Vi vill öka möjligheten till 
människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel från hela landet”.  
 
Budget 
3 miljoner på tre år.  
 
Kommunikationsstrategi och arbetsmetod 
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Modell över Statens folkhälsoinstituts kommunikationsstrategi och utgångspunkter för arbetet med 

uppmärksamhetsveckorna Ett friskare Sverige under åren 2010–2012. 
 
Samverkan 
• Länskontakter  
• Länk till aktörer och arrangörer på regional och lokal nivå 
• Uppdraga att samordna och sprida info, skapa nätverk på lokal och regional nivå 
• NCFF 
• Livsmedelsverket 
• Forskare 
• Övriga aktörer och aktivitetsarrangörer  
-branschorganisationer inom apotek 
-branschorganisationer inom livsmedel 
-branschorganisationer inom friskvård och företagshälsovård 
-aktörer inom fysisk aktivitet, friluftsliv och sport 
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-ideella organisationer 
-kommuner – ex vis kostchefer 
-nätverk inom matvanor, fysisk aktivitet 
- nationella myndigheter 
Folkhälsoinstitutet ställde kvalitetskrav på samverkansarrangörerna.  
 
Informationskanaler 
• Webb Folkhälsoinstitutet 
• Webb Ett friskare Sverige 
• Facebook 
• Nationella och internationella konferenser 
• Utskick 
 
Stöd till aktörer 
Kommunikationsstöd: 
• Grafisk verktygslåda 
• PR-stöd – checklista för press, förslag till pressmeddelande uppdelat på kommunal nivå, mall till 
debattartiklar, utbildning i mediehantering 
• Tryckt informationsmaterial att beställa.  
 
Kunskapsstöd: 
• Kunskapsbaserat informationsmaterial 
• Fördjupade texter 
 
Samverkansstöd: 
• Länskontakterna hade möjligheter att söka stöd 
 
Nationella PR-aktiviteter 
• PR före och under uppmärksamhetsveckan 
• Bannerannonsering 
 
Utvärdering mot syftet: 
• Uppmärksamma betydelsen av bra matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten - uppfyllt 
• Uppmärksamma sociala skillnader i hälsa – lyckats bra med att uppmärksamma vissa av trupperna med störst 
behov på att det finns förändringar att göra.  
• Uppmärksamma hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – delvis lyckats, stor målgrupp. 
 
Utvärdering medierapportering:  
Styrkor och framgångsfaktorer – medierapportering 
• Stort lokalt engagemang, många aktiviteter 
• Publiciteten har gett högt läsvärde 
• Budskapen gick fram 
• Flera undersökningar nedbrutna på kommunalnivå, tacksamt stoff för lokalmedier 
• Bara fördelaktig publicitet, ingen kritik mot kampanjen 
 
Förbättringsmöjligheter – medierapportering 
• Kampanjen nådde knappt ut alls i vissa län 
• Svag närvaro i riksspridd tv och radio 
• Riktade budskap i sociala medier saknades 
• Potential i nischade tidningar 
 
Kampanjen har lyckats bra att nå de prioriterade målgrupperna. Mediala uppmärksamheten för hälsa kopplat till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning är svag.  
 
Medskick från Folkhälsomyndigheten 
• Skapa delaktighet 
• Länskontakter 
• Myndighet som arrangerar kampanj –fördelar och nackdelar 



   
 
  

 
 
MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska 
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 
Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. 

30 nov 2018 | Sid 35 

• Fundera igenom hur ni gör med kommersiella aktörer 
• Planera, planera, planera… 
 

 
Erfarenheter från It´s great out there – Europa 
 

 
 
It´s great out there vill inspirera européer att vara ute. Det är en nonprofit organisation som drivs av 
friluftsklädes- och prylindustrin.  
De har partners inom myndigheter, ideella organisationer och industrin.  
 
Jobbar för att  
• Motivera människor att vara ute 
• Aktiverar människor och projekt 
• Förespråkar ute aktiviteter 
 

Erfarenheter från This girl can – England 
 

 
This girl can är en hyllning till aktiva kvinnor som gör sin grej oavsett hur bra de gör det eller hur de ser ut. This 
girl can vill hjälpa till att komma över det som sätter hinder för många kvinnor att röra på sig.  
 
Startad av The National Lottery och utvecklas av Sport England.  
 
Jobbar med inspiration och sociala medier.  
 
Har supporters som får kampanjmaterial för att inspirera fler.  
 

 
Erfarenheter från European Week of sport 
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Arrangeras i september varje år av Europeiska Kommissionen och i Sverige har Riksidrottsförbundet ansvar.  
 
I Europa: 32 länder, 34 000 events, 12 miljoner deltagare 
 
I Sverige: 36 events, 30 000 deltagare 
 
Bakgrunden är att befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva och att dessa speglar av sig i sjukdomstalen. Vill 
uppmuntra sport och fysiska aktiviteter.  
 
Målgruppen är alla oavsett ålder, bakgrund och fysisk nivå.  
 
Mest skolsatsning 
 
Delar ut tre priser: till bästa arbetsplats, local hero och bästa utbildningssatsning.  

 
Erfarenheter från Idrottens dag 
 
Arrangör: Riksidrottsförbundet och medlemsorganisationerna 
 
Syfte:  
• Att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet 
• Samtal om hur vi tränar och tävlar idag och hur vi kan utvecklas 
• Del i European Week of Sport 
 
Aktiviteter:  
• Prova på aktiviteter på olika platser i Sverige 
• Riksidrottsförbundet tog fram en rörelsebana som de testade på olika orter 
• Seminarier 
 
Kontaktperson: Anna Setzman, Riksidrottsförbundet 
 

Erfarenheter från Sätt Sverige i rörelse – 2001 
Regeringen gav år 1998 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram underlag som visar hur det går att 
stimulera till ökad fysisk aktivitet bland de grupper som är minst fysiskt aktiva och belysa de hälsoeffekter som är 
möjliga att uppnå.  
 
En av de prioriterade åtgärderna och insatserna som föreslogs var att genomföra ett fysiskt aktivitetsår. 
Folkhälsoinstitutet fick därefter ett nytt regeringsuppdrag, att "i samråd med berörda myndigheter och 
organisationer göra 2001 till ett fysiskt aktivitetsår". Satsningen fick namnet "Sätt Sverige i rörelse 2001". 
Syftet med Sätt Sverige i rörelse 2001 var att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra inställningen till fysisk 
aktivitet i samhället och så småningom få en beteendeförändring i befolkningen. Arbetet var ett regeringsuppdrag 
till Folkhälsoinstitutet.  
 
Satsningen hade två parallella spår. Den ena var insatser via fyra arenor, den andra var att möjliggöra och 
uppmuntra lokala och regionala initiativ, med stöd av regionala budbärare.   
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De fyra arenorna: 
• Arbetsplatsen 
• Förskola/skola 
• Fritiden 
• Hälso/sjukvården 
 
Budbärare utsågs i varje län (landsting) och idrotten var starkt engagerad. Den största utmaningen var de som är 
helt fysiskt inaktiva. Här hade idrotten svårt att nå fram, tröskeln att börja röra på sig var stor. Motion på recept 
var något som kom i kölvattnet av satsningen.  
Sätt Sverige i rörelse arbetade inom fem områden: 
1. Utveckla en hälsosam politik som främjar fysisk aktivitet 
2. Skapa stödjande miljöer för hälsofrämjande fysisk aktivitet 
3. Stärka det lokala arbetet kring hälsofrämjande fysisk aktivitet 
4. Utveckla och främja kunskaper och färdigheter kring fysisk aktivitet 
5. Omorientera sjukvårdens arbete i riktning mot förebyggande insatser 
Resultatet: De flesta budbärarna ansåg det troligt att man lyckats starta ett långsiktigt arbete som kan få 
befolkningen i landstingsområdet att bli mer fysiskt aktiva. 
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Bilaga 4: Samhällsutmaningar och trender46 
 

Vad? Vad menar vi? Hur möter vi detta i Friluftslivets år 
2020? 

Urbanisering Många människor bor i eller 
flyttar från landsbygden till 
städer 

Strategi: vi jobbar i första hand med det 
tätortsnära friluftslivet  

Digitalisering Det digitala får allt större 
betydelse för människor och allt 
fler människor använder sig av 
internet, sociala medier mm 

Strategi: kommunikationen i projektet 
bygger till stor del på digital teknik 

Back to basic De enkla friluftsaktiviteterna 
kommer tillbaka  

Strategi: vi jobbar i första hand med det 
enkla friluftslivet 

Mångfald av 
aktiviteter 

Friluftslivet består av allt fler 
olika aktiviteter, ex vis kan 
skidåkning kan handla om 
utförsåkning, jibbing, telemark, 
längdskidåkning, skate, 
snowboard… 

Månadsleveranser och strategi: vi har valt 
att jobba med ett stort antal 
månadsleveranser och låt 1000 blommor 
blomma. Det ger oss stor 
variationsrikedom.  

Psykisk ohälsa ökar  
 

Allt fler människor som mår 
dåligt både fysiskt och psykiskt. 
Sjukskrivningstalen har ökat de 
senaste åren och den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning är 
idag stress. Viktigt att hitta ett 
enkelt sätt att röra sig.  

Månadsleveranser: Alla 
månadsleveranserna handlar i viss mån 
om att må bra och ett av de viktigaste 
argumenten för friluftsliv handlar om att 
må bra, detta lyfter vi i 
kommunikationsarbetet både i sociala 
medier och PR-arbetet. Vi har också valt 
att flera av månadsleveranserna ska vara 
direkt kopplade till att må bra på ett enkelt 
sätt, att visa positiva alternativ för att må 
bra; Hela Sveriges Friluftsdag och Må bra 
ute.  

Integration Friluftsliv kan göra stor skillnad 
för de grupper som är socialt 
och ekonomiskt mest utsatta 
och som därmed har den största 
risken för ohälsa. Friluftslivet 
kan vara en väg ur ett 
utanförskap och kan skapa 
förutsättningar för en mer 
jämlik hälsa.  

Månadsleveranser: Må bra ute är direkt 
kopplad till att må bra och att jobba med 
de som är socialt och ekonomiskt mest 
utsatta. En del i månadsleveransen 
Friluftsliv i skyddad natur handlar om att 
få nya svenskar att upptäcka de svenska 
nationalparkerna.  

Klimatförändringar Friluftslivet har stor möjlighet 
att bedrivas hållbart samtidigt 
som delar av friluftslivet 
sannolikt har negativ påverkan 
på miljön 

Strategi: vi jobbar med det hållbara 
friluftslivet 

  

                                                                    
46https://www.youtube.com/watch?v=7QcM_ZgpuDU&t=0s&list=PLgGFtRVUTORSaT6RBsBuu9wx3i-
8JFKO6&index=4 
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Bilaga 5. Aktörsanalys47 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
47 Framtagen under workshops i förstudien Friluftslivets år 2020 

Har natur/kulturresurser för 
friluftslivet 
• Markägare 

• Naturvårdsstiftelser 
• Naturvårdsverket 

• Länsstyrelser 
• Kommuner 

  
 

  
  
    

  
  

    

Har forskningskompetens 
• Forskare från olika Universitet 

och discipliner 
• Gymnastik och 

Idrottshögskolan 

Möjliggör friluftsaktiviteter 
• Ideella friluftslivsorganisationer 
• Ideella naturorganisationer 
• Naturturistföretag 
• Scandinavian Outdoor Group 
• Röda Korset 
• Invandrarorganisationer 
• Barn/ungdomsorganisationer 
• Arbetsgivarorganisationer 
• Naturum 
• Nationalparker 
• Länsstyrelsernas friluftslivsstrateger 
• Healthy Cities/kommuner 
• Naturvårdsstiftelser 
• Med flera  

Har formellt beslutsmandat 
• Friluftsmyndigheter 
• Länsstyrelser 
• Politiker på lokal, regional och 

nationell nivå 
• Rektorer på skolor 

Friluftslivets år  
2020 
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Bilaga 6. Analys av roller 48 
 
För och nackdelar med myndighet eller ideell organisation som projektledare: 
 
Naturvårdsverket som projektledare 

Fördelar 
 

Nackdelar 

• Status – lättare att få genomslag 
• Resurser – i form av stor organisation finns 
administrativt stöd mm 
• Mer stabil organisation 
• Överblick  
 

• Tungrott – långa beslutsvägar 
• Balansgång mellan att vara opinionsbildare – 
statlig myndighet 
• Samarbete med organisationer/föreningar 
• Extern finansiering 
• Uppifrån och nerperspektiv 

 
Svenskt Friluftsliv som projektledare 

Fördelar 
 

Nackdelar 

• God kommunikation 
• Närhet till de som ska genomföra aktiviteter 
• Upparbetade kanaler till 
friluftsorganisationer 
• Lättare lobbying 
• Lättare förhållande till politiken 
• Arbeta med alla delar av samhället 
• Lättare hantera oförutsedda händelser 

• Svårt att hantera oförutsedda händelser 
• Mer sårbar när det gäller bemanning och 
resurssättning 
• Ej samma status som en myndighet 
• Inget administrativt stöd 
 

 
Kombination av båda organisationerna som projektledare 

Fördelar 
 

Nackdelar 
 

• Viktigt med arbetsfördelning 
• Uppdelning myndigheter och civilsamhället – Naturvårdsverket skapar 
förutsättningar Svenskt Friluftsliv genomför friluftslivet 
• Ev huvudprojektledare – den andra organisationen kan ha tydliga 
arbetsuppgifter. Ex vis kan myndigheten ansvara för tydliga delprojekt.  
• Naturvårdsverket kan styra med finansieringen 
 

• Litet rörigt 
• Vem ta beslut 
• Risk att saker faller 
mellan stolarna 
 

 
Vilka roller/vilken kompetens behövs i projektet? 
• Driven projektledare  
• Styrgrupp (helst liten med bara resursägare) 
• Kommunikation 
• Kompetens hur myndigheter och ideella organisationer fungerar 
• Sociala medier 
• Administration 
  

                                                                    
48 Framtagen av Referensgruppen för Friluftslivets år 2020 
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Bilaga 7. Riskanalys49 
 

Id Riskbeskrivning S K RV Åtgärder Färdig-
datum 

Ansvarig 

R1 För lite 
ekonomiska 
resurser 

3 5 15 Ta fram tre alternativ 
Sök finansiering på flera 
håll 

 Projektbeställar
en 

R2 För få aktiviteter 
 
 

2 4 8 Jobba med mobilisering 
av ideella organisationer, 
kommuner.  
Jobba tillsammans med 
länsstyrelsernas 
friluftslivssamordnare 

 Projektledaren 

R3 För lite/dålig 
kommunikation 

3 4 12 Jobba tillsammans med 
en komm byrå 
Stimulera våra partners 
att kommunicera 

 Kommunikatör 

R4 Org/föreningar vill 
inte delta 

3 4 12 Jobba med mobilisering 
2019 

 Projektledaren 

R5 Ifrågasatt satsning 
- lobbying 

3 3 9 Öppenhet och 
transparans 

 Projektbeställar
en 

R6 Sabotage 2 4 8 Ha säkerhetstänk i alla 
events 

 Projektledaren 

R7 Olycka med 
deltagare 

3 4 12 Ha säkerhetstänk i alla 
events 

 Projektledaren 

R8 Uppföljningen 
visar inte det 
väntade resultatet 

2 4 8    

R9 Vi kan inte möta 
förväntningar 
efteråt 

2 3 6   Projektbeställar
en 

R10 Kritik mot vilka vi 
samarbetar med 

3 4 12 Öppenhet och 
transparans. Ett val att 
jobba brett.  

 Projektledaren 
och 
projektbeställar
en 

 
 

 
Bilaga 8. Budget, med uträkningar 
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