
Generalsekreterare till Svenskt Friluftsliv  
 
Nu finns möjligheten att vara med och forma framtidens friluftsliv i en unik nyckelroll med 
stora påverkansmöjligheter. Är du en trovärdig företrädare och naturlig relationsbyggare 
med stor drivkraft och fallenhet för att växla mellan det strategiska och operativa. Då 
kanske du är vår nya Generalsekreterare! 
 
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation som företräder 27 ideella friluftsorganisationer 
och fördelar det statliga anslaget till friluftslivet.  
 
I rollen som Generalsekreterare har du det yttersta ansvaret att leda, företräda och 
utveckla Svenskt Friluftsliv på uppdrag av styrelsen. Från och med år 2022 kommer det att 
finnas helt nya och spännande förutsättningar i och med det fördubblade anslaget, ett 
framgångsrikt genomförande av Friluftslivets år 2021 och inte minst det ökade 
friluftsintresset i allmänhet.  
 
Generalsekreterarens uppdrag innebär att utveckla förutsättningarna för friluftslivet och 
utifrån nuvarande strategi verka för tre prioriterade områden: 

• Allemansrätten  
• Finansiering  
• Påverkansarbete  

 
Bredden och djupet i frågorna gör din roll som Generalsekreterare utmanande och 
omväxlande till sin karaktär med stor möjlighet att utforma hur uppdraget ska uppfyllas. 
Du har många kontaktytor; från enskilda personer, andra medlemsorganisationer till 
politiker, företrädare för myndigheter, experter och andra intressenter beroende på 
frågeställning. Internt leder du ett mindre kansli med engagerade och kunniga 
medarbetare (PR & Kommunikation och Controller) som har lång erfarenhet av Svenskt 
Friluftsliv. 
 
Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter som Generalsekreteraren förväntas 
utveckla: 

• Påverkan: Leda och vara en samlande kraft för medlemsorganisationerna och 
driva prioriterade frågor, driva friluftslivets frågor gentemot politiker, myndigheter 
och departement, svara på relevanta remisser, skriva debattartiklar och på annat 
sätt föra dess talan.  

• Styrelsearbete, strategi: Ansvarig inför styrelsen och ta fram erforderligt 
informations- och beslutsunderlag, implementera styrelsen beslut, strategiska 
planer mm.  

• Förvaltning: Ansvara för organisationens ekonomi och förvaltning, övervaka 
efterlevnaden av föreningens målsättningar, policy, strategier mm som styrelsen 
fastställt., ansvara för och sköta föreningens dagliga verksamhet, samt 
personalfrågor, i enlighet med styrelsens intentioner och instruktioner. 

 
Vi söker dig som är duktig på att företräda friluftslivets intressen i olika sammanhang 
samt att på ett trovärdigt och förtroendeingivande sätt etablera nya eller stärka 



existerande relationer. Du har lätt för att växla mellan strategiska och operativa 
arbetsuppgifter. Vidare är du drivande och självgående med god struktur och 
planeringsförmåga samt är en trygg och tydlig ledare med god förmåga att uttrycka dig i 
tal och skrift.  
 
Krav 

• Erfarenhet av att företräda och/eller leda organisationer, företrädelsevis från 
civilsamhället 

• Erfarenhet från strategiskt utvecklingsarbete 
• Vana vid kontakter med departement, myndigheter och andra organisationer 
• Förståelse för civilsamhällets villkor och intresse för ideell föreningsverksamhet 
• Förståelse för friluftsliv, dess värden och förutsättningar 

 
Meriterande 

• Dokumenterat goda ledarerfarenheter 
• Erfarenhet av politiskt påverkansarbete 
• Styrelseerfarenhet i form av ledamot eller rapporterat till styrelse, erfarenhet av 

demokratiskt valda ledamöter är starkt meriterande 
 
Övrigt: Rollen innebär resor i form av representation i olika sammanhang vid exempelvis 
nätverk, konferenser, besök hos myndigheter, medlemmar etc. 
 
Intresserad?  
I den här rekryteringen samarbetar Svenskt Friluftsliv med Alumni. Ansök senast 2022-01-16 
via Alumnis hemsida. 
 
Om Svenskt Friluftsliv 
Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt 
Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är 
friluftslivets talesperson och företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans 
har närmare 1,6 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna 
allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt 
höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva 
ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. 
 
Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. 
Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 
miljoner kronor. Regeringen meddelade att de i årets budget föreslår att Svenskt Friluftsliv 
får utökat anslag med 50 miljoner kronor.  
 
https://svensktfriluftsliv.se/ 

https://alumniglobal.com/job/generalsekreterare-svenskt-friluftsliv
https://svensktfriluftsliv.se/

