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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Friluftsfrämjandet

PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Ledarskap för inkludering
Projektstart (år/mån):

202001
Projektslut (år/mån):

202012
Projektets totala budget (kr):

3 300 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 100 000 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Helena Graffman, Åsa Stelin Barrén
E-postadress:

asa.barren@friluftsframjandet.se
Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-1729858, 070-768 69 05

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Naturen och friluftslivet har unikt goda förutsättningar för integration. Att dessutom
få möjligheten att prova sitt första ledarskap inom friluftsliv och bli en del av det
svenska civilsamhället, kan göra stor skillnad för många människor. Vi vill genom
projektet Ledarskap för inkludering skapa hållbara förutsättningar för effektiv
integration, genom friluftsliv. Därmed kan vårt samhällslöfte – livsglädje och
folkhälsa, genom friluftsliv – komma ännu fler till dels.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

De senaste åren har Friluftsfrämjandet haft mångfald och inkludering som
strategisk prioritering. Detta arbete har i hög grad varit framgångsrikt. Men, det
har också gett oss två avgörande insikter: vi måste i högre grad börja med oss
själva, och det finns inga genvägar. Denna ansökan bygger på dessa två insikter,
och kan sammanflätas med Friluftsfrämjandets engagemang inför Friluftslivets år
2021.

Friluftsfrämjandets plan för arbetet med mångfald och inkludering de kommande
åren tar avstamp i lärdomar från tidigare projekt, inte minst Meningsfull väntan
men även exempelvis rundabordssamtalet Friluftsliv och integration, som Svenskt
Friluftsliv arrangerade under politikerveckan i Almedalen 2019. Från detta tar vi
med oss de lärdomar som vår ledare Babek Toloe lyfte fram vid rundabordssamtalet,
som vi har formulerat om till sex bärande principer:



1. Naturen och friluftslivet har unikt goda förutsättningar för integration och ökad
folkhälsa.
2. Det är viktigt att sänka tröskeln till friluftsliv genom att fokusera på tillgängliga
aktiviteter i den tätortsnära naturen.
3. Fokusera på att inkludera mångfald bland ledarna, för att sedan kunna inkludera
mångfald bland deltagarna.
4. Samarbeta med andra organisationer, och då inte minst organisationer med fokus
på funktionsvariation, sexuellt likaberättigande, trosuppfattning och etnicitet.
5. Säkerställ att organisationen (lokalt, regionalt, nationellt) har kultur och rutiner
som får människor att känna sig både välkomna och inkluderade.
6. Stötta och vårda ledarnas engagemang.

Utifrån dessa insikter och principer samt planerna inför Friluftslivets år ser vi
följande treårsplan:

• År 1 fokuserar på vår organisation och våra ledare. Syftet är
organisationsutveckling, kompetensutveckling och kommunikation med fokus på
ledarskap.
o Detta innebär även, som en positiv bieffekt, att Friluftsfrämjandet förbereder hela
organisationen inför Friluftslivets år 2021.

• År 2 fokuserar på samverkan med andra organisationer. Dessa organisationer ska
ha fokus på funktionsvariation, sexuellt likaberättigande, trosuppfattning och/eller
etnicitet. Syftet med denna samverkan är att genomföra aktiviteter tillsammans, och
därmed inkludera individer (i grupper som traditionellt inte är lika aktiva inom
civilsamhället/friluftsliv) i syfte att öppna upp för och bredda mångfalden.
o Flera av dessa aktiviteter kan (sannolikt) med fördel arrangeras i anslutning till de
olika teman som bygger Friluftslivets år 2021.

• År 3 sammanflätar år 1 och 2 och skapar långsiktigt hållbara förutsättningar för
hållbar och effektiv integration genom att utbilda nya ledare. De nya ledarna
rekryteras främst ur de aktiviteter som arrangerades i samarbete med andra
organisationer under år 2.

Organisation utifrån värderingar, år 1
Utifrån insikterna att vi måste börja med oss själva och det inte finns några
genvägar är utveckling av vår organisation och fortbildning av våra cirka 7000
ledare nödvändigt som ett första steg i ambitionshöjningen inom vårt arbete med
mångfald och rekrytering.
Vi behöver skapa kultur och rutiner som säkerställer att alla kan känna sig både
välkomna och inkluderade, oavsett tidigare erfarenhet av civilsamhället (i Sverige)
eller friluftsliv.

Detta steg (dvs Organisation utifrån värderingar, år 1) fokuserar internt på
utveckling, Friluftsfrämjandets organisation och ledarskap, med fokus på vår kultur
och våra rutiner. Rent konkret innebär detta framtagandet av två nya utbildningar:
en digital utbildning som fokuserar på de värderingar som är grundläggande för ett
inkluderande ledarskap, samt en handbok som fokuserar på kulturen och rutinerna i
vår organisation.

Detta steg fokuserar även externt på kommunikation. Syftet är att genom riktade
budskap via sociala medier bryta de så kallade filterbubblorna och därigenom nå de
målgrupper som Friluftsfrämjandet (och friluftslivet generellt) har svårare att nå
och inkludera, exempelvis nya svenskar och individer med funktionsvariation.

År 1 innehåller främst, konkret och kortfattat: framtagande av e-utbildning,
framtagande av handbok med tillhörande seminarieunderlag, samt riktad
kommunikation via sociala medier.



Samverkan med andra organisationer, år 2.
Planen för år 2 är att initiera långsiktiga samarbeten med andra organisationer, då
främst organisationer med fokus på funktionsvariation, sexuellt likaberättigande,
trosuppfattning och etnicitet. Friluftsfrämjandets samarbete med t ex Astma- och
Allergiförbundet används i detta steg som källa till lärdomar och inspiration.

Syftet med dessa samarbeten är att kombinera olika organisationer styrkor och
svagheter – för att lära och dra nytta av varandra – och därmed skapa effektivare
och mer hållbara resultat för ökad integrering. Samarbetena ska ske både nationellt
och lokalt, i syfte att förankra inom respektive organisation samt för att skapa både
synergieffekter och skalfördelar.

Under Friluftslivets år avser Friluftsfrämjandet använda dessa samarbeten i
genomförandet av de aktivitet som planeras.

År 2 innehåller främst, konkret och kortfattat: projektledning som etablerar flertalet
samarbeten med andra organisationer, samordning kring ett större antal (lokala,
regionala och nationella) aktiviteter, samt kommunikation via sociala medier kring
dessa projekt.

Ledarskap för inkludering, år 3
Genom att sätta fokus på ledarskapet skapas långsiktigt hållbara förutsättningar för
hållbar och effektiv integration. Under år 3 görs detta genom att erbjuda
Friluftsfrämjandets ledarskapsutbildningar till engagerade individer och/eller ledare
inom de organisationer som samarbeten inleds med under år 2. Detta i linje med
principen att ”fokusera på att inkludera mångfald bland ledarna, för att sedan kunna
inkludera mångfald bland deltagarna”, vilket lägger grunden för fortsatt arbete med
mångfald och inkludering och då mer effektivt och hållbart.

Målet med år 3 är att minst 200 av de individer som Friluftsfrämjandet har kommit i
kontakt med genom den riktade externa kommunikationen (år 1) samt via de
organisationer som samarbeten inleds med (år 2) ska erbjudas mentorer och
ledarskapsutbildning. De får även möjligheten att använda detta ledarskap inom
någon av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar.

År 3 innehåller främst, konkret och kortfattat: projektledning och rekrytering, ett
större antal ledarskapsutbildningar, samt fortsatt kommunikation via sociala
medier.

Förväntade effekter

Genom att dra lärdom av de senaste årens arbete med mångfald och integration, att
fokusera på en värderingsdriven utveckling av vår organisation och våra ledare,
initiera långsiktiga samarbeten med prioriterade andra organisationer, samt att
utbilda ledare för integration, skapas förutsättningar för långsiktigt hållbara
effekter.

I mätbara siffror kan detta uttryckas enligt följande:
• Cirka 300 lokalavdelningar stärks i sitt arbete med mångfald och inkludering
• Cirka 7000 ledare stärks i sitt ledarskap för integration
• Minst 3000 individer (som inte är medlemmar i Friluftsfrämjandet) deltar i de
aktiviteter som kommer ur projektet Ledarskap för integration (främst år 2) som
arrangeras av Friluftsfrämjandet i samarbete med andra organisationer. Bland
annat som del av Friluftslivets år 2021
• Minst 200 individer (ur grupper som traditionellt inte är lika aktiva inom
civilsamhället/friluftsliv) får en ledarskapsutbildning och en mentor inom
Friluftsfrämjandet och därmed en långsiktig hemvist och ett sammanhang i
verksamhet i någon av våra lokalavdelningar
• Att Friluftsfrämjandets medlemmar ges information om Friluftslivets år 2021 och
Friluftsfrämjandets strategiska prioritering kring arbetet med mångfald och



inkludering, samt konkreta och goda möjligheter att delta i någon eller flera
aktiviteter under Friluftslivets år
• Att kommunikationen inom Ledarskap för integration, främst via riktade budskap i
sociala medier, når 250 000 personer inom i grupper som traditionellt inte är lika
aktiva inom civilsamhället/friluftsliv.

Projektet Ledarskap för inkludering går i linje med flertalet av Sveriges friluftsmål,
med extra fokus på:
# 3 Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
# 5 Tillgång till natur för friluftsliv
# 9 Friluftsliv för god folkhälsa.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning 300 000
Utbildning 250 000
Implementeringskostnader 80 000
Kommunikation 326 000
Övriga kostnader 17 000
Adm/overhead 127 000

Summa, kr: 1 100 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1001 300

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


