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PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Para-hittaut
Projektstart (år/mån):

2022/01
Projektslut (år/mån):

2024/12
Projektets totala budget (kr):

1500000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

500000 2022
500000 2023
500000 2024

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:

Tomas Stenström
E-postadress:

tomas.stenstrom@orientering.se
Telefon (dagtid):

0763151104
Mobiltelefon:

Digitalisering av Naturpasset

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Para-hittaut är ett koncept som ska ses som en påbyggnad/vidareutveckling av vår
befintliga friskvårdsaktivitet Hittaut, som idag finns på 90 platser runt om i Sverige
och som årligen aktiverar över 100 000 deltagare.
Projektet Para-hittaut syftar till att göra betydande anpassningar av Hittaut för att
målgruppen barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna och vilja
aktivera sig i orienteringen genom Hittaut.

Genom Para-hittaut kommer målgruppen personer med funktionsnedsättning
förbättra sin självständighet och förmåga till en fysiskt aktiv vardag. Förmågan att
läsa karta anses vara en förutsättning till självständighet i vardagen oavsett om det
gäller att hitta ut i naturen eller på stan. Genom Hittaut tränar man också
uthållighet, både fysiskt och mentalt samt får vara ute i naturen med alla de positiva
effekter som det har.
Ett annat syfte med projektet är att öka kompetensen för våra hittautarrangörer,
dvs. våra orienteringsföreningar, när det kommer till målgruppen personer med
funktionsnedsättning.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vår befintliga friskvårdsaktivitet Hittaut har låg tröskel att prova på orientering och



riktar sig till allmänheten. Det är en flexibel form av orientering där deltagaren med
hjälp av karta, på papper eller med app, ska finna checkpoints i stadsmiljö och
tätortsnära skogar. Hittaut är gratis och kräver inget medlemskap. Hittaut
presenterar orientering som en rolig och lättillgänglig motionsform för många. Idag
finns tillgänglighetsanpassade checkpoints på vissa orter, som möjliggör att
personer med nedsatt rörelseförmåga kan orientera med hjälp av Hittaut. Men det
är få som vet om detta och Hittaut når idag få personer med funktionsnedsättning.
Hittaut finns idag på 90 platser runt om i Sverige och aktiverar över 100 000
deltagare årligen.

Utifrån de lärdomar som vi har dragit från lokala projekt riktade till personer med
funktionsnedsättning ser vi en stor potential i att vidareutveckla det redan
beprövade och framgångsrika Hittaut-konceptet till att inkludera fler.

Vi vill med Para-hittaut ge barn, unga och vuxna med olika typer av
funktionsnedsättning (syn, rörelse och intellektuell) möjlighet att utöva idrotten
orientering och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt och
självständigare liv.

SÅHÄR GENOMFÖRS PROJEKTET
Projektet leds av en dedikerad projektledare med stöd från en projektgrupp
bestående av medarbetare ur idrottsenheten, kommunikationsenheten samt
ledningsgruppen. En referensgrupp bestående av personer med olika typer av
funktionsnedsättningar kommer att rekryteras och involveras i projektets samtliga
delar. Referensgruppens medlemmar kommer bestå av personer med djup
förståelse för förutsättningar, utmaningar och möjligheter för personer med
funktionsnedsättning inom idrott, rörelse och friluftsliv. Det innebär att deltagarna
består av en blandning av redan aktiva paraidrottare och inaktiva. Referensgruppen
bjuds in för att representera olika typer av funktionsnedsättningar, då det självklart
inte är samma upplevelse att t.ex. leva med en rörelsenedsättning som att leva med
en synnedsättning.

Till projektet kommer det också krävas extern specialistkompetens inom
webbutveckling, design och programmering.

TID- OCH AKTIVITETSPLAN
2022
Del 1 – Kartläggning och kravspecifikation
Projektet inleds med tillsättningen av en projektgrupp, en styrgrupp och
referensgrupp, därefter en utredning av vad och hur vi behöver ändra/utveckla
Hittaut för att nå målgrupperna. Här kommer vi att inkludera målgruppen genom en
referensgrupp för att förstå vad de behöver och önskar. I denna fas sammanställs en
kravspecifikation.

Del 2 – Utveckling
I denna fas görs nödvändiga anpassningar och utveckling av Hittaut för att vara
attraktivt för målgruppen. Här ser vi t.ex. redan nu att vi vill tillgänglighetsanpassa
Hittats hemsida samt både papperskartan och den digitala kartan i hittaut-appen.
Den digitala lösningen är en framgångsfaktor för Hittaut idag och vi tror den blir
minsta lika viktig för Para-hittaut.

I denna fas tas olika typer av utbildningsmaterial fram och kunskapshöjande
insatser genomförs. Målgruppen för dessa är orienteringsföreningar, skolor och
andra externa/icke-orienteringsrelaterade föreningar t.ex. andra idrottsföreningar
som har regelbunden verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Del 3 – Test av pilot hösten 2022
Det genomförs en pilotsäsong där vi samarbetar tight med ett mindre antal
hittautarrangörer. Utvärderar denna utifrån arrangörs- och målgruppsperspektiv.



Gör sedan nödvändiga justeringar och utveckling.

2023

Del 4 – Lansering av Para-hittaut våren 2023
En första lansering av konceptet Para-hittaut på ett utvalt antal orter. I samband
med lansering genomförs riktade marknadsföringsinsatser och utbildningsinsatser
för att få fler tillgängligare Hittaut-orter och fler deltagare med
funktionsnedsättning.

Del 5 Anpassning och finjustering av konceptet
Utifrån utvärderingen av de första lanseringarna görs nödvändiga justeringar och
utveckling.

2024

Del 6 Lansering och implementering till säsongen 2024
Fullskalig lansering av konceptet Para-hittaut. I samband med den stora lanseringen
genomförs riktade marknadsföringsinsatser och utbildningsinsatser för att få fler
tillgängligare Hittautorter och fler deltagare med funktionsnedsättning.

Del 7 – Utvärdering och slutrapport
Efter första säsongen görs en ordentlig utvärdering av konceptet för att ta med
lärdomar och ta fram en handlingsplan för kommande säsong. Projektet summeras i
en slutrapport.
Löpande kommer information och marknadsföringsinsatser att genomföras mot
målgruppen, internt inom rörelsen och till de samarbetspartners vi kommer att
arbeta med.

Del 8 Implementering i ordinarie verksamhet
Målsättningen är att Para-hittaut helt ska integreras i Hittaut och den ordinarie
Hittaut-verksamheten till säsongen 2025.

Förväntade effekter

Målsättningen är att vi under projektperioden kommer genomföra alla nödvändiga
anpassningar av Hittaut så att vi efter avslutat projekt kan fortsätta driva ett
tillgängligt och inkluderande Hittaut med befintliga resurser. Projektet syftar till att
skapa ett bestående koncept som alltså införlivas i ett befintligt väletablerat
koncept. Kunskaper och insikter inkluderas i utvecklingen av det nya konceptet
samt i det utbildningsmaterial som kommer att tas fram. Projektet kommer också att
dokumentera de delar som innebär nya insikter samt producerat material såsom
utbildningsmaterial och utbildningsplaner.

Konkreta mål med projektet
1. Att Para-hittaut ska finnas fullt implementerat på central nivå. Det vill säga
konceptet är framtaget, utvecklat och lanserat.
2. Att Para-hittaut är implementerat lokalt i minst 65 arrangörsföreningar/på minst
65 orter efter projektets slut, vilket motsvarar 75% av de lokala Hittaut-projekten.
3. Att vi ska ha sett en tydlig ökning av antalet utövare med funktionsnedsättning
inom Hittaut.
4. Att vi har en utbildning och utbildningsmaterial framtaget för Para-hittaut för
hittautarrangörerna.
5. Att samtliga befintliga hittautarrangörer har deltagit på utbildningen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledare 50% 250000
Webbutveckling 250000



Utbildningar/utbildningsmaterial 50000
Summa, kr: 550 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

700 350

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.


