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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Coronapandemin har fört med sig ett kraftigt ökat intresse för rörligt friluftsliv
generellt och vandring i synnerhet. Det enorma intresset har blottlagt brister utmed
vandringsleder, rastskydd, avfallshantering och övernattningsmöjligheter. Genom
att organisera ideella krafter vill vi rusta upp friluftsinfrastruktur som saknar
kommersiellt intresse och vägleda nya vandrare ut i den svenska naturen.

Detta vill vi göra genom att erbjuda intresserade att vara med och bidra till att
upprusta den infrastruktur för friluftsliv som inte är kommersiellt intressant att
underhålla eller utveckla, eller finns i områden där länsstyrelse, kommun eller
annan ansvarig för friluftslivets infrastruktur inte har möjlighet att satsa på
underhåll och utveckling. Detta förverkligar vi genom att utveckla den
Dugnadsverksamhet som redan finns inom STF.

Genom vandringsvärdar som kan verka som vägledare ut i naturen underlättar vi för
de som är ovana eller saknar kunskap eller mod för att själva ge sig ut i naturen.
Vandringsvärdarna jobbar frivilligt med bland annat att hålla workshops, erbjuda
ledarledda vandringar, svara på frågor om vandring och samarbetar med lokala



föreningar som finns på platser där vandring idag inte är så stort men även i
områden där vandring idag är stort och dit många ovana vandrare söker sig.

Under 3 år bygger vi upp en struktur och processer för att skapa en långsiktighet
för att kunna fortsätta att erbjuda friluftsliv till fler.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

I spåren av corona men även innan pandemin har vi sett ett ökat intresse för att ge
av sin tid och engagemang åt friluftslivet. Både från nya och befintliga medlemmar
men även icke STF medlemmar. Många vill vara med och bidra, det kan handla om
att rusta ett vindskydd i Skåne, engagera sig i att förbättra en led i Omberg, bygga
fler dass i fjällen eller plocka skräp utmed leden. Vi ser också ett ökat intresse för
vandring både i fjällen och i lågland.

STF har i mer än 10 års tid bedrivit det vi kallar för Dugnad. Ordet har vi lånat från
Norge och betyder i praktiken frivilligt ideellt arbete där medlemmar eller
intresserade hjälps åt att utföra arbete som behövs för att verksamheten ska
fungera. Inom STF har vi direkt översatt det till de fall där våra medlemmar hjälps
åt att renovera och rusta upp föreningens fjällstugor. Genom de dugnadsuppdrag vi
gör idag inom föreningen, vilket är cirka 10 -15 uppdrag om året och som innebär
allt från att hugga ved till att bygga ett mindre hus, har vi skaffat oss kunskap om
hur uppdragen bör designas, ledas och genomföras. Vi vet vikten av att uppdragen
leds av en dugnadsledare som är väl insatt i uppdraget som ska utföras och för detta
har vi väl utarbetade rutiner och processer. Nu vill vi därför ta Dugnad till nästa
nivå.

Med den kunskap vi har med oss från redan befintlig dugnadsverksamhet och med
det stora intresset som finns av att engagera sig för friluftslivet kan vi bidra ännu
mer till friluftsnyttan genom att vara med och upprusta den infrastruktur för
friluftsliv som inte är kommersiellt intressant att underhålla eller utveckla eller där
resurser saknas för ändamålet. Historiskt har vi sett att det offentliga kan ha svårt
att kanalisera engagemang som uppkommer när olika behov uppstår. Vi såg det
exempelvis tydligt under flyktingkrisen 2015 när kommun och stat inte lyckades
förvalta allt det engagemang som privatpersoner och organisationer ville bidra med.

Efterfrågan på så kallade dugnadsuppdrag inom STF är i dag klart större än
kapaciteten vi har att koordinera dem. Vi tror att om vi kan visa på det eftersatta
underhållet av våra leder och behovet av fler övernattningsmöjligheter i naturen
kommer ett stort engagemang skapas hos den vandringintresserade allmänheten.
Och STF har kunskapen och erfarenheten för att ta hand om detta. Vi uppskattar
också att intresset för att hjälpa till med detta är stort. Idag har vi cirka 400
personer som anmält sitt intresse för att hjälpa till med upprustning av föreningens
fjällstugor, vi hoppas och tror att flera av dem också vill vara med och bidra till att
upprätthålla och utveckla infrastrukturen för vandring i hela Sverige.

För att lyckas utveckla dugnad krävs dock att vi ser över rutiner och processer
internt för att kunna ta hand om fler som vill engagera sig. Att jobba ihop med
offentliga aktörer kräver också helt nya arbetssätt och exakt hur de ska se ut,
kräver en fördjupad studie. Vi behöver till exempel reda ut hur kostnader ska
fördelas, hur ansvarsfrågan ser ut och hur detta kan påverkas av lagen om offentlig
upphandling. Första året i projektet blir därför viktigt och kommer att lägga hela
grunden för hur arbetet ska fungera framåt.

Det är inte bara i infrastrukturen vi sett brister inom friluftslivet under
coronapandemin. Vi har även sett en stor grupp av ovana besökare i naturen som
sökt hjälp och guidning för att kunna komma ut. Genom att organisera ideella lokala
vandringsvärdar vill vi från STF möjliggöra för fler att komma ut och vandra samt
höja kunskapsnivån hos förstagångsvandrare kring allt från säkerhet,
allemansrätten och logistik.



STF har under de senaste åren märkt ett stärkt intresse för vandring och har utifrån
det valt att lägga extra fokus på vandring. Vi har bland annat utsett 12 signaturleder
i Sverige och lanserat Vandringens dag som redan blivit en etablerad succé. Vi har
också utvecklat vår webb och skapat digitala kartor över flera av Sveriges större
vandringsleder i samarbete med Naturkartan. Detta har bland annat resulterat i en
60 % ökning av besök på våra vandringssidor på webben under 2020, vilket talar för
att suget efter att vandra är stort. Med Corona har också följt att fler ovana
vandrare ger sig ut. Och vi ser också många som gärna vill ut i naturen men inte
riktigt vågar ta steget på grund av bristande kunskap eller mod. Här ser vi att STF
kan spela en viktig roll genom att erbjuda lokala vandringsvärdar.

Detta skulle bli en ny roll i STF med syftet att underlätta för ovana vandrare att
våga ge sig ut på en vandring såväl i närområdet som längre bort. I rollen kan ingå
att hålla workshops i
te x hur man packar en ryggsäck, hur man lagar mat på stormkök eller hur man klär
sig. Rollen kan också handla om att samarbeta te x med Fritidsbanken eller
föreningar i socio-ekonomiskt utsatta områden och finnas där för att prata om
utrustning, allemansrätten eller hålla i en kortare vandring som utgår från lokalen.
Värdarna kan också finnas tillgängliga vissa tider på några av STFs boenden och där
svara på frågor och inspirera till vandring i fjäll och lågland. De kan också föra
friluftslivets och STFs talan som vandringsexperter i olika frågor från media och
politiker. Uppdraget kan innehålla mer eller mindre men ingår som en del i
projektet att utforma och utveckla vidare.

Vandringsvärdarna rekryteras brett från STFs medlemsbas och utanför
organisationen, alla som har erfarenhet av vandring kan bli vandringsvärd. STF
utbildar sedan vandringsvärdarna genom en grundläggande vandringsutbildning
som kan vara digital. Rollen är helt ideell och i uppdraget ingår både uppsökande
verksamhet och nätverkande lokalt. Under projekttiden kommer minst 50 lokala
vandringsvärdar rekryteras.

STF har det ideella nätverket och viljorna som finns för att utveckla både
infrastruktur och vandring. Engagemanget och efterfrågan på att få bidra
ytterligare för att förvalta det ökande friluftsintresset finns redan i dag från ideella.
Vi saknar dock ekonomiska medel för att under tre år bygga upp detta så att det blir
en stadigvarande del av STF. En dedikerad person med tydlig budget, syfte och mål
är förutsättningen för detta ska bli verklighet.

Nedan finns mål och tidplan beskrivna för projektets 3 år.

År 1
Mål:
-Genomföra förstudie för hur vi kanaliserar, harmoniserar och systematiserar det
ideella engagemanget bäst för dugnad och vandringsvärdar
-Identifiera behov av systemstöd och presentera en digital lösning
-Att få minst 4 intressanta behov av dugnadsuppdrag från aktörer utanför STF

Tidplan
Q2 – projektstart
- Förstudie kring utökat dugnadsarbete
- Förstudie kring uppdraget vandringsvärd.
- Utforma uppdraget vandringsvärd samt processer för ansökan och hantering av
vandringsvärdarna.
Q3-Q4
- Sätta upp rutiner och processer för dugnad
- Erbjuda aktörer dugnad där infrastrukturen är eftersatt.
- Skapa utbildning för vandringsvärdar

År 2



Mål:
-Minst 4 personer anmäler intresse för att leda ny typ av dugnadsuppdrag
-Minst 30 personer anmäler intresse för att engageras sig i ny form av
dugnadsuppdrag
-Minst 25 personer anmäler intresse för att bli vandringsvärdar
-Genomföra 2 dugnadsuppdrag tillsammans med offentliga aktörer
-Vandringsvärdar gör minst 20 insatser i form a workshops, vandringar mm.

Tidplan
Q1
- Rekrytering av dugnadsledare och dugnadsarbetare för dugnadsuppdrag
- Rekrytering av vandringsvärdar

Q2
- Utbildning dugnadsledare och vandringsvärdar
- Förberedelse för alla dugnadsuppdrag
- Förberedelse vandringsvärdsuppdrag

Q3-Q4
- Genomförande första dugnadsuppdragen
- 25 utbildade vandringsvärdar påbörjar sitt uppdrag
- Nov-Dec - Utvärdering efter genomförda uppdrag
- Samla in nya behov av dugnad från ledaktörer

År 3
Mål:
-Genomföra 4 dugnadsuppdrag ihop med offentliga aktörer
-40 personer anmäler sitt intresse för dugnadsuppdrag
-6 personer anmäler sitt intresse som dugnadsledare
-Ytterligare 25 personer anmäler sitt intresse som vandringsvärd
-40 insatser genomförs av vandringsvärdar
-Plan för hur projektet ska fortgå utan bidrag tas fram

Tidplan
Q1
- Justeringar i uppdragen utifrån genomförd utvärdering
- Rekrytering fler dugnadspersoner och vandringsvärdar
- Förberedelser av samtliga uppdrag

Q2-
- Utbildning nya dugnadsledare och vandringsvärdar
- Förberedelser genomförande
Q3-Q4
- Genomförande uppdrag

Q4 - Projektslut
- Utvärdering och upprättande av processer och rutiner framåt

Förväntade effekter

- Möjliggöra för de många nya besökare att fortsätta nyttja friluftsinfrastruktur trots
eftersatt underhåll
- Ett regelbundet underhåll av vandringsinfrastrukturen i de delar där den är
eftersatt
- Fler vandrare med ökad kunskap om vandring, att visats i naturen och om
allemansrätten
- Fler som provar på vandring
- Ett ökat ideellt engagemang inom friluftslivet och helt nya engagemangsformer
- Ökad stolthet bland ideellt engagerade när de kan visa på fysiska resultat av sitt
engagemang.



BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

1 person heltid i 9 månader 473 000
Overheadkostnader 10% 47 000
system för intresseanmälan nya uppdrag 300 000
Utbildning för Vandringsvärdar 50 000

Summa, kr: 870 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1 person 100% i 9 månader 52 540 kronor per månad ink.sociala
avgifter

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.


