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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Friluftsfrämjandet Sjuhärad

PROJEKT

Projektnr:

2022 01
Projektnamn:

Biofobi – Minska rädslan för naturen
Projektstart (år/mån):

2022 01
Projektslut (år/mån):

2022 12
Projektets totala budget (kr):

560 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

390 000 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Berättarnätverket Kronoberg
Trollhättans kommun
Innovatum Science Park
Fortellernetverket TALE
Kistone
Vildland

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

Naturvårdsverket 170 000
Berättarnätverket Kronoberg 50 000
Fortellernetverket TALE 30 000
Vildland 20 000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Peter Albinson
E-postadress:

peter@albinson.se
Telefon (dagtid):

0708744870
Mobiltelefon:

0708744870

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill nå alla de som kan kopplas till begreppet biofobi eller i mer vanligt tal; de
som är rädda för naturen i alla dess former. Det kan vara barn som bor i våra
tätorter och som i bästa fall genom skolan kanske kommer med på en exkursion ut i
naturen en gång per år. Det är unga vuxna som aldrig suttit vid en lägereld, sett ett
stjärnfall eller hört göken en tidig morgon i fjärran. Det är nysvenskar som med
bakgrunder där deras koppling till naturen är farliga djur, ormar och insekter som
utgör både fara och olust.



Vi vill öppna upp vår vildmark, visa på den trygghet den kan ge och samtidigt lära ut
hur vi ska vistas där. Vi vill göra detta på två sätt – dels genom att planera för att
etablera VILDMARKSAMBASSADER runt om i Sverige där våra målgrupper rör sig
idag och där vi kan skapa intresse och visa på enkla sätt att vistas i de 97 % av den
obebyggda naturen i Sverige och dels genom att skapa DIGITALA GUIDER som blir
till mentorer och som försiktigt stöttar resan ut i naturen till en fantastisk och
inspirerande natur med allt det positiva som finns där.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Två spår: Vildmarksambassaden respektive den Digitala Guiden.

Vildmarksambassaden: Det inledande arbetet sker genom ett antal
rundabordssamtal med redan initierade personer i frågan för att därefter snabbt
och enkelt utarbeta en handlingsplan. Målgrupp för denna är etablerade
organisationer runt om i Sverige tillsammans med utvalda kommuner, näringsliv
och myndigheter som på olika sätt har intresse för att öka kunskap och förståelse
för naturen och samtidigt öka förståelsen för hur man vistas där. Parallellt sker
motsvarande möte med vår målgrupp. Vad vill de ha? Vilka förväntningar har de
osv.

Digitala Guiden: Vi kommer att ta fram, samt utföra ett skarpt case genom att
producera en ”allemansrättapp” i fall- och slussområdet i det stadsnära vildmarks-
och parkområdet i Trollhättan och som testkörs redan under 2021.
Den tänkta appen får ett tydligt fokus på allemansrätten (de har tidigare haft
problem med bl a nedskräpning i området) och vi vill nu skapa starka och
engagerande berättelser för den ovana naturbesökaren. Fall- och slussområdets
placering, nära stadens centrum, är i detta sammanhang mycket fördelaktig.
Upplägget är att utforma ett äventyr där det gäller för användaren att lösa uppdrag
som bygger på kunskaper om naturen och allemansrätten.

GENOMFÖRANDE
Övergripande: Projektet genomförs i samverkan med personer från organisationer
med stor erfarenhet av dels projekt och processledning men framförallt med mycket
stor erfarenhet inom sina respektive sakområden. Samtliga deltagarorganisationer
har i sin tur kompletterande nätverk vilket minimerar eventuella risker till ett
minimum.

Vildmarksambassaden: Ett antal väl förberedda rundabordssamtal genomförs
tillsammans med lika väl utvalda målgrupper där varje samtal föregås av
information och förslag till vision om att öka medvetandegraden om att Sveriges
natur/allemansrätten är en fantastisk tillgång. Varje möte avslutas med reflektion
och tydliga stafettpinnar ges till kommande sessioner där visionen plockas ner till
konkreta, mätbara mål.

Digitala Guiden: Utvärdera ett antal PoC,s (Proof of Concept) av olika variationer av
digitala följeslagare som på ett didaktiskt men också emotionellt och tryggt sätt ska
kunna vägleda användaren in i att se och uppleva naturen. PoCarna ska utgå från
olika digitala tekniker för att därigenom prova, samt utvärdera, erfarenheterna.

Förväntade effekter

MÅL
Övergripande: Att, för våra målgrupper, minska rädslan för att vara i naturen. Våra
primära målgrupper är i första hand barn och unga vuxna som inte är vana att vara i
naturen och den sekundära målgruppen är alla andra som, av olika anledningar, inte
känner sig bekväma i att vara i våra obebyggda områden i Sverige. En tredje
målgrupp är alla de intermediärer som agerar som mellanhand mellan
organisationer och de vi kallar primära målgrupper ovan. Det kan vara ledare och
inspiratörer inom Friluftsfrämjandet men också inom andra organisationer såsom
STF, Scouterna, Länsstyrelser och andra regionala och nationella motsvarigheter.



Vildmarksambassaden: Projektet ska ses som flerårigt och denna ansökan handlar
om att se hur vi på enklaste sätt kan svara mot behovet att skapa en trygghet i att
vara ute i naturen. Målet är en färdig projektplan.

Kortsiktiga mål: Ansökan handlar om att ta fram ett projekteringsunderlag för att
etablera en vildmarksambassad. Långsiktiga mål: Officiella öppnandet av en
Vildmarksambasad och i en förlängning göra detta på flera platser runt om i Sverige
(och i världen) i ett nästa steg (ingår inte i denna ansökan).

Digitala Guiden: Etablera en högre kunskap om hur man förmedlar naturens värde
genom digitala medier. Det kan handla om hur ljud, ljus och lukter samspelar med
det taktila. Hur platsens unicitet kan förmedlas och hur vi genom denna
information/kunskap kan bygga respekt och värdegrund för hållbarhetsfrågor i
naturen.

EFFEKTER
Etablera en genuin förståelse och respekt för allemansrätten.

Inledningsvis vill vi skapa en nyfikenhet på att ge sig ut i naturen. I ett nästa steg
fördjupa sina kunskaper kring vad man kan göra där och slutligen ge naturen den
respekt den förtjänar gällande, på en lägsta nivå, en kunskap om allemansrätten
men i stort en generera större förståelse för hur viktigt naturen är utifrån att bygga
ett framtida hållbart och resilient samhälle.

Primärt vill vi nå de målgrupper som har biofobi (rädsla för naturen). Genom att nå
dessa, som står längst från naturen, når vi samtidigt samtliga övriga intresserade.

Genom att, under ett inledande år, ta fram en digitalguide lockar vi unga. Med
denna teknik, som då vänder sig till mycket erfarna digitala användare, skapar vi
också en förståelse för andra aktörer att använda sig av etablerad teknik vilket
kommer att leda till en utökad användning av densamma mot andra spännande
målgrupper.

Vildmarksambassaden: Mål: Projektplan inklusive budget och tidsaspekter
presenteras i ett slutdokument innehållande ansvarsfördelningar samt
finansieringsplan för en till tre ambassader på lika många platser i Sverige.

Digitala Guiden: Mål: Färdig mentorapplikation som hjälper mig att förstå naturens
möjligheter och begränsningar.

SPRIDNING AV RESULTAT
Vi vill etablera en genuin förståelse och respekt för allemansrätten.

Inledningsvis skapar vi en nyfikenhet på att ge sig ut i naturen. I ett nästa steg
fördjupa sina kunskaper kring vad man kan göra där och slutligen ge naturen den
respekt den förtjänar gällande, på en lägsta nivå, en kunskap om allemansrätten
men i stort en generera större förståelse för hur viktigt naturen är utifrån att bygga
ett framtida hållbart och resilient samhälle.

Primärt vill vi nå de målgrupper som har biofobi (rädsla för naturen). Genom att nå
dessa, som står längst från naturen, når vi samtidigt samtliga övriga intresserade.

Genom att, under ett inledande år, ta fram en digitalguide lockar vi unga. Med
denna teknik, som då vänder sig till mycket erfarna digitala användare, skapar vi
också en förståelse för andra aktörer att använda sig av etablerad teknik vilket
kommer att leda till en utökad användning av densamma mot andra spännande
målgrupper.



Vildmarksambassaden: Mål: Projektplan inklusive budget och tidsaspekter
presenteras i ett slutdokument innehållande ansvarsfördelningar samt
finansieringsplan för en till tre ambassader på lika många platser i Sverige.

Digitala Guiden: Mål: Färdig mentorapplikation som hjälper mig att förstå naturens
möjligheter och begränsningar.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Vildmarksambassad: Digital plattform. 20 000
Vildmarksambassad: Forskningsgenomgång/Bakgrundsanalys 50 000
Vildmarksambassad: Rundabordssamtal: Genomförande ggr 3. 60 000
Vildmarksambassad: Rundabordssamtal: medverkan 90 000
Vildmarksambassad: Framtagande av koncept 80 000
Vildmarksambassad: Produktion av rapport 100 000
Digital Guide: Utvärdering av plattformar. 30 000
Digital Guide: Teknikinköp 10 000
Digital Guide: Manus, koncept och story 30 000
Digital Guide: Produktion ink regi, berättarröst och redigering. 50 000
Digital Guide: Mötestid samt utplacering av teknik. 50 000
Övergripande effektbeskrivning och spridning av resultat 30 000
Övergripande projektledning/koordinering och samverkan 50 000

Summa, kr: 650 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

Forskningsgenomgång/analys 120h 416
Rundabordssamtal 361 h 416
Analys och konceptframtagande 192 h 416
Rapport och effektframtagning 100 h 416
Plattformsutvärdering 24 h 416
Manusframtagande 72 h 416
App-produktion 120 h 416
Utplacering av teknik 120 h 416
Övergripande projektledning/koordinering och samverkan 120 h 416

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.


