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Hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv 
 

Beslutad av styrelsen 2022-03-10 

 

 

Inledning 

I denna hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv beskrivs hur organisationen genom sin 

verksamhet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det huvudsakliga syftet är att sätta 

riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i verksamheten ska bedrivas. Svenskt Friluftsliv har 

ambitionen att friluftslivet i Sverige ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. 

Policyn beskriver utgångspunkterna för detta, vägledande principer, hur Svenskt Friluftsliv 

kan bidra till en hållbar utveckling, samt ansvar och roller. 

 

 

Utgångspunkter 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationer i Sverige med uppgift 

att skapa de bästa förutsättningarna för människor att komma ut i naturen och utöva 

friluftsliv. Svenskt Friluftslivs uppdrag är fastställt i ändamålsparagrafen. Det övergripande 

syftet är att fungera som företrädare och samlande kraft för medlemsorganisationerna såväl 

när det gäller övergripande friluftsrelaterade frågor som frågor som rör civilsamhället. 

Svenskt Friluftsliv vision är ”Mer friluftsliv för alla”. Den deklarerar att Svenskt Friluftsliv 

genom sin och medlemsorganisationernas verksamhet har som målsättning att så många 

som möjligt kan utöva friluftsliv i alla dess former. Svenskt Friluftslivs 

medlemsorganisationer representerar sammanlagt 1,6 miljoner medlemskap.  

 

Utövande av friluftsliv har många positiva effekter på individ och samhälle, samtidigt som 

det kan innebära påfrestningar av olika slag. Därför är det angeläget att Svenskt Friluftsliv 

och dess medlemsorganisationer bedriver verksamheter som är socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbara.  

 

Stadgarna anger att Svenskt Friluftsliv ska arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och 

vårt gemensamma natur- och kulturlandskap. Svenskt Friluftsliv anser också att 

allemansrätten är en viktig del i hållbarhetsbegreppet. Att nyttja mark under devisen ”inte 

störa, inte förstöra” är en del i hållbar markanvändning och skapar förståelse för natur- och 

kulturlandskapet genom möjlighet till naturupplevelser. 

 

Hållbarhet är ett komplext och mångfacetterat begrepp som började användas under 1970-

talet, men det var genom den s.k. Bruntlandrapporten 1987 som det fick en större spridning. 

Här definieras hållbar utveckling som utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet finns 

sedan 2003 inskrivet i Sveriges Grundlag. År 2015 antog FN:s medlemsstater 17 globala 
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hållbarhetsmål med syftet att till 2030 uppnå en hållbar utveckling. Den svenska regeringen 

har inrättat en Agenda 2030-delegation som jobbar med Sveriges uppfyllande av målen. 

 

 

Vägledande principer 

Hållbar utveckling brukar beskrivas i termer av social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet. 

Beroende på sammanhanget kan termernas innebörd variera. För Svenskt Friluftsliv är 

följande beskrivning vägledande: 

 

Social hållbarhet – innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika 

värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum. 

 

Miljömässig hållbarhet – innebär att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att 

nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov. 

 

Ekonomisk hållbarhet – innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet 

utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.  

 

 

Så kan Svenskt Friluftsliv bidra till en hållbar utveckling 

Svenskt Friluftsliv ska bidra till att Sverige uppfyller de globala hållbarhetsmålen. Det kan 

ske på flera sätt:  

 

1. Genom den egna verksamheten/organisationen  

2. Genom att inspirera, påverka och ställa krav på våra medlemsorganisationer 

3. Genom att inspirera och påverka beslutsfattare, andra aktörer och samhället i stort 

 

Denna policy avser Svenskt Friluftslivs kansliverksamhet. Policyn ska också vara vägledande 

i Svenskt Friluftslivs ambition att påverka såväl medlemsorganisationerna som samhället i 

stort i en mer hållbar riktning. I rollen att fördela statsanslaget till friluftsorganisationer har 

Svenskt Friluftsliv en särskild möjlighet att påverka organisationernas verksamhet i detta 

avseende. Policyn ska därför vara en utgångspunkt i det fortsatta hållbarhetsarbetet enligt 

punkterna 2 och 3 ovan.    

 

 

Samhällsansvar 

 

Svenskt Friluftsliv tar ansvar för en ökad social hållbarhet genom att;  

 

• Värna och vårda allemansrätten, samt sprida kunskap om den med tillgänglig och 
inkluderande pedagogik. 

• Stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete att skapa en trygg verksamhet. 
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• Vara en god arbetsgivare, attraktiv arbetsplats med bra arbetsmiljö. 

• Främja mångfald, rättvisa, jämlikhet, inkludering, trygghet, hälsa, välbefinnande och 

demokrati, samt motverka diskriminering inom friluftslivet såväl som inom 

medlemsorganisationerna. 

 

 

Miljöansvar 

 

Svenskt Friluftsliv tar ansvar för en ökad miljömässig hållbarhet genom att;  

 

• Främja verksamhet som tar hänsyn till natur- och kulturlandskapets värden. 

• Stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete att öka medlemmarnas kunskap om 

naturen och miljön. 

• Resor, transporter och konsumtion av materiel, tjänster, livsmedel mm sker med 

hänsyn till eventuell negativ miljöpåverkan. 

• Verksamheten bedrivs energieffektivt och förnyelsebar energi används när så är 

möjligt och lämpligt. 

 

 

Ekonomiskt ansvar 

 

Svenskt Friluftsliv tar ansvar för en ökad ekonomisk hållbarhet genom att;  

 

• Fördela de statliga medlen till friluftslivet. 

• Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt som tillvaratar 
medlemmarnas intressen. 

• Följa gällande redovisningsprinciper och visa god affärsetik. 

• Motverka alla former av korruption. 

• Kapitalplaceringar sker i linje med vår hållbarhetspolicy. 
 

 

Ansvar och roller 

Det åligger styrelsen att tillsätta resurser och skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt 

hållbarhetsarbete i Svenskt Friluftsliv. 

 


