
 

2022 Återredovisning av statsbidrag 

till friluftsorganisationer 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2022 
 
 
 Sida 1 
 

Förord 

Även 2021 blev ett annorlunda år, men nu hade flera organisationer lärt sig att ställt om och 
inte ställa in. Några organisationer har varit tvungna att flytta del av sin planerade 
verksamhet längre framåt i tiden och därför ansökt om och beviljats förlängd 
dispositionsrätt. Ett exempel är Svenska Turistföreningens ”Lägervecka för barn och unga 
med Downs Syndrom” som även detta år fick lov att ställas in. Medan andra organisationer 
har kunnat erbjuda fler att delta som tex. Sportfiskarna, som har haft rekord i antal barn som 
varit ute och fått prov fiska i deras projekt ”KlassDraget”. 

Pandemin medförde en samhällsomvälvning där människor sökte sig ut för att finna ro i mer 
naturnära lägen. Gles- och landsbygd har blivit trendigt genom förändrade synen på 
distansarbete och användandet av digitala lösningar för möten och kurser. När många agerar 
på samma sätt kan trängsel och slitage uppstå i naturen, det gäller att inte bara rusa åstad – 
det finns garanterat plats för alla i vårt avlånga land, bara inte på precis samma ställe och 
samtidigt. 

I slutet av året när riksdagen fastställde budgeten för 2022 fick vi äntligen det efterlängtade 
beskedet om ett ökat anslag till friluftslivet. En fördubbling av statsbidraget årligen till 
Sveriges friluftsorganisationer betyder att arbetet med att tillvarata det ökade intresset efter 
pandemin kan växlas upp. Det organiserade friluftslivet ger ett påtagligt bidrag till att 
förbättra folkhälsan i landet, i både fysisk och psykisk bemärkelse. Att ha en viss vana av att 
behöva planera också för det okända och oväntade, även om det bara gäller en dagsutflykt i 
skogen. En annan mycket konkret aspekt på friluftsliv som krisberedskap är förstås den 
materiella självtillit som ligger i om stora delar av befolkningen faktiskt har hyggligt med 
varma kläder, sovsäckar, friluftskök, mat och dryck hemma samt att veta hur det ska 
användas. Friluftsliv, om det så bara är under en kortare utflykt eller om det är för en längre 
vandring eller paddling, illustrerar på ett mycket konkret sätt våra behov av något att dricka 
och äta, kunna gå på toaletten och få värme och skydd. 

De senaste åren har haft betydande effekter på framför allt yngre generationer, när vi alla 
började hoppas på en ljusare framtid och en tillbakagång till ett vanligt liv så invaderades 
Ukraina. Även om det inte ska hanteras här i denna återredovisning kommer det att påverka 
oss alla under lång tid framöver. Under de första tre veckorna av invasionen flydde 55 barn i 
minuten landet. Det är vår förhoppning att de organisationer som beviljats medel för detta år 
(2022) via friluftsanslaget kommer att kunna erbjuda även dessa barn och deras anhöriga en 
meningsfull fritid och något som kan skingra deras tankar en stund. 

 

Bromma 12 maj 2022 

 

 

 

Ulf Silvander    Cecilia Magnusson 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv  Ordförande, Fördelningskommittén 
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Inledning  

Även detta år har pandemin påverkat den verksamhet som finansieras genom friluftsanslaget 
på olika sätt och i varierande grad. 

Några projekt har fått flytta fram sin verksamhet med hänsyn till det rådande läget i landet 
eller till följd av effekter av myndigheters beslut. Transportstyrelsen tog beslut om att 
förlänga gällande licenser för sjöbefäl, vilket medförde att Svenska Kryssarklubben ansökte 
om och beviljades förlängd dispositionsrätt för det utbildningsbidrag som de fått för att 
utbilda befäl till sin Seglarskola.  

Friluftsfrämjandets projekt Skogshjältarna har under sitt sista år fortsatt kantats av 
begränsningar kopplat till pandemin. Oklarheter vilka restriktioner som skulle gälla gjorde 
det svårt att planera och i en del fall inte ens möjligt att genomföra de utbildningar som varit 
tanken. I stället har större fokus lagts på att sprida material och förbereda inför när 
situationen ljusnar för att då bättre kunna möta upp den uppdämda efterfrågan. 

Cykelfrämjandets projekt Hållbara leder för alla har under 2021, det tredje och sista året, 
spridit kunskap och information om hållbara leder, vilket blivit än viktigare då pandemin 
lockat ut fler i naturen. Där det ökade trycket särskilt i storstadsnära natur har 
uppmärksammat fler om behovet av leder som tål dagens besöksmängd. Cykeln blev också 
ett relativt säkert sätt att transportera sig på under pandemin. 

 

Fördelning av medel för år 2021 

Fördelning av friluftsanslaget har Svenskt Friluftsliv valt att göra genom en oberoende 
Fördelningskommitté bestående av fem ledamöter, utsedda av styrelsen för Svenskt 
Friluftsliv.  

Målet med bidraget är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Människor ska ha möjlighet till 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och 
miljön. Statsbidrag lämnas antingen som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. 

Svenskt Friluftsliv erhöll ett extra anslag om 30 MSEK för år 2021 för genomförandet av 
Friluftslivets år. Dessa medel redovisas i särskild ordning till Naturvårdsverket. Glädjande 
besked om ett dubblat anslag fick Svenskt Friluftsliv några dagar innan året var till ända. 
Vilket kommer att leda till många nya satsningar och stärkande av friluftsorganisationerna 
under kommande år samt hjälpa till att återstarta föreningslivet ute i landet på såväl 
regionalt som lokalt plan. 

Friluftsanslaget kan ges antingen i form av organisationsbidrag, då fördelas det till 
organisationer i förhållande till deras medlemsantal och aktivitetsnivå, eller som 
verksamhetsbidrag, då avses stöd till organisationer för en specifik verksamhet. 

När det gäller könsfördelningen i medlemsorganisationerna var 47% kvinnor (en ökning med 
1% mot året innan), några medlemmar väljer att inte ange kön och de utgör knappt 1%, i 
styrelserna var 43% kvinnor (oförändrat från året innan) och antalet kvinnor som innehar 
ordförandeposten ökade från 10 till 11. När det gäller chefsposten på respektive organisation 
innehas den idag av 14 kvinnor och 9 män, resterande 4 organisationer saknar anställda. 
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När det gäller själva fördelningen av anslaget för år 2021 hade Svenskt Friluftslivs 
Fördelningskommitté i mitten av november 2020 ett fördelningsmöte där man tog ställning 
till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära 
fördelningen av anslaget för 2021, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som 
ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2021 och sändes med mejl till samtliga 
berörda föreningar. Alla ansökningar samt protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöte finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.  

KVINNOR
47%MÄN

52%

ÖVRIGA
1%

FÖRDELNING MEDLEMMAR 2021

KVINNOR
43%
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57%

FÖRDELNING I STYRELSERNA 2021
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Totalt inkom 72 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, varav 31 MSEK 
i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 ansökningar). 
Översökningsgraden var 42 procent. Totala antalet organisationer som ansökte om bidrag 
minskade med nio mot året innan. Antalet organisationer som ansökte om 
organisationsbidrag minskade med tre från året innan, medan antalet ansökningar för 
verksamhetsbidrag minskade med sex organisationer. 

Förordningen SFS 2010:008 (bilaga 1) reglerar fördelningen av statsbidrag till 
friluftsorganisationer. Totalt fick 22 organisationer dela på anslaget 47 785 tkr, av vilka 50 % 
fördelades som organisationsbidrag och 42 % i form av verksamhetsbidrag (projekt), 
resterande 8% har av styrelsen för Svenskt Friluftsliv avsatts för administration av de statliga 
medlen och för den löpande verksamheten under året. 

 
 

 

 
Av de 22 organisationer som beviljats medel fick 8 organisationsbidrag och 8 fick 
verksamhetsbidrag samt 6 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag. 
Sökta och beviljade bidrag för år 2022 återfinns i bifogad förteckning (bilaga 2). I 
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt 
som beviljats medel (bilaga 3). 

Varje år ger styrelsen för Svenskt Friluftslivs instruktioner till Fördelningskommittén. Inför 
fördelningen av anslaget för budgetåret 2021 gav styrelsen följande instruktioner och 
prioriteringar; vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008, 
eventuella avvägningar i aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop. 
2009/10:238) samt den delegationsordning och de instruktioner fördelningskommittén fått 
av Svenskt Friluftslivs styrelse. Fördelningskommittén fick även i uppdrag att prioritera de 
ansökningar/organisationer som hade till huvudändamål att bedriva eller främja ett 
långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning.  

Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén skulle 
sträva efter att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt 

ORGANISATIONSBIDRAG
50%

VERKSAMHETSBIDRAG
42%

KANSLI
8%

FÖRDELNING AV ANSLAGET 2021
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eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning när det gäller 
organisationsbidrag. Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som 
organisationsbidrag skall uppgå till max 50 % av totalbeloppet. Övriga medel 
betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga 
bidrag. Där de kortsiktiga (<3år) kan karakteriseras som projektbidrag samt att de 
långsiktiga inte har en bortre gräns. 

När kommittén bedömde ansökningarna skulle satsningar som strävade mot att uppfylla de 
10 friluftspolitiska målen (tillgänglig natur för alla, starkt engagemang och samverkan, 
allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional 
tillväxt och landsbygdsutveckling, skyddade områden som resurs för friluftslivet, ett rikt 
friluftsliv i skolan, friluftsliv för god folkhälsa och god kunskap om friluftslivet) samt 
satsningar på barn och ungdomar och nya målgrupper för friluftslivet prioriteras. Vidare 
skall kommittén på en aggregerad nivå beakta frågan om en jämn könsfördelning. 

I budgetpropositionen för 2022 gör regeringen bedömningen att syftet med bidragen fallit väl 
ut trots de utmaningar som pandemin inneburit. 

 
 

Organisationsbidrag 

Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör stor verksamhet med många 
deltagare i olika aktiviteter. Naturen är en fantastisk tillgång i Sverige och skapar stort värde 
för såväl individ som samhälle. Genom bidragsgivningen nås stora grupper av människor 
som på så sätt ges en möjlighet att få ett upplevelserikt friluftsliv och komma ut i naturen och 
ta del av dess värden.  

Av de inkomna 17 ansökningarna för organisationsbidrag ansåg fördelningskommittén att 2 
organisationer inte uppfyllde gällande förordning (SFS 2010:2008).  

Totalt beviljades 23 705 000 kronor i organisationsbidrag.  

Med den fördelningsmodell för organisationsbidrag som användes, blir det tydligt att fler 
medlemmar och ökad aktivitetsnivå leder till höjda organisationsbidrag. Därutöver finns 
begränsningar som innebär att ingen organisation skall kunna erhålla mer än 100 kronor per 
medlem samt att organisationsbidraget till en enskild organisation inte skall kunna överstiga 
25% av hela anslaget som fördelas av Svenskt Friluftsliv. För att erhålla en stabilitet i 
bidragsnivån tas stor hänsyn till nivån på föregående års organisationsbidrag och det finns en 
spärr som innebär att organisationsbidraget normalt inte skall kunna justeras mer än 10% 
per år (upp eller ner). 

En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul 
och presentation av samtliga ledamöter i Fördelningskommittén. 
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Verksamhetsbidrag 

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera satsningar som strävade mot 
att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt inom friluftslivet underrepresenterade grupper 
som t. e x. barn och ungdomar och nya målgrupper för friluftslivet när det gäller fördelning 
av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret 2021. 

55 ansökningar inkom, varav 5 ansökningar ansåg Fördelningskommittén inte uppfyllde 
gällande förordning (SFS 2010:2008), 27 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom 
befintligt anslag, resterande 23 ansökningar tilldelades 20 380 000 kronor.  

När det gäller projekt som tidigare beviljats stöd och är inne på sitt andra eller tredje år och 
där ansökande organisationer höjt beloppet i ansökan jämfört med ursprungsbeloppet, 
enades kommittén om att pröva den höjda delen mot årets nyinkomna ansökningar. 

Verksamhetsbidraget används i stor utsträckning till barn och unga, genom stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse på 
fritiden. Ambitionen är också att nå grupper som står långt från friluftslivet. 

 

Redovisningar 

Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den 
1:a april året efter bidragsåret. Samtliga organisationer som erhållit bidrag har redovisat. 
Några organisationer har kompletterat alternativt kommer att komplettera med 
underskriven års- och/eller revisionsberättelse (revisorsintyg) senare. De kommer att 
komplettera med detta samt revisorsintyg så fort det är möjligt. 

Även detta år har några organisationer känt sig tvungna med hänsyn till rådande 
omständigheter att skjuta sina verksamheter framåt i tiden. De berörda verksamheterna har 
då beviljats förlängd dispositionsrätt med förhoppningen om att de kommer att startas så 
fort som samhället kan öppnas upp och vi kan återgå till det ”nya normala”. 

DE 10 FRILUFTSPOLITISKA 
MÅLEN

23%

BARN & UNGDOMAR
51%

NYA GRUPPER
26%

HIT GICK VERKSAMHETSBIDRAGEN 2021
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Svenskt Friluftsliv 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    3 700 000 kronor      
   Verksamhetsbidrag            
   Totalt     3 700 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 30 % 
 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och 
talesperson för friluftslivet. Vi har 27 medlemsorganisationer som har ungefär 1,6 miljoner 
medlemskap. 
 
Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga 
medlen samt för den löpande verksamheten under året. Hur medlen använts framgår av 
årsredovisningen som bifogas (bilaga 3). 
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Cykelfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      450 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag  1 250 000 kronor 
   Totalt   1 700 000 kronor 

Får även statsbidrag från Trafikverket 1 426 650 kr, Naturvårdsverket 290 932 kr och 
Svenska Institutet 26 186 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 41 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 5 228 5 122 5 861 5 234 6 167 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Cykelfrämjandet har drygt 5 000 medlemmar varav ca 50% män och 50% kvinnor. De har 20 
lokala kretsar runt om i landet och under 2020 inleddes arbetet med att starta upp en 
ungdomssektion.  

Tidningen Cykling ges ut med 4 nr/år där de bland annat skriver artiklar om var man kan åka 
på cykelsemester för att komma ut i naturen. Organisationen har en hemsida med undersidor 
för lokalkretsarna samt egna hemsidor för bl.a. Bed&Bike, sidan Folk:hälsa som informerar 
om cyklisters skyldigheter och rättigheter inom ramen för Allemansrätten, EuroVelo som 
informerar om transnationella cykelturistleder och de är aktiva på Facebook, Instagram och 
Twitter.  

En väsentlig del av deras verksamhet är att bedriva och främja ett långsiktigt och hållbart 
friluftsliv med cykeln som ett smidigt och miljövänligt sätt att komma ut i naturen för 
avkoppling, motion och rekreation. Cykelfrågan är högaktuell inom många politikområden 
och allt fler använder cykel både för transport, träning och friluftsliv - inte minst för att 
kunna transportera sig på ett relativt säkert sätt under pandemin och för att träna i naturen. 

Organisationsbidraget har använts för att finansiera deras kansli och medlemstidning samt 
till olika interna projekt inom föreningen för att utveckla deras verksamhet och svara upp 
mot ett ökat intresse från cyklister, medlemmar, universitet och andra samarbetspartners 
samt beslutsfattare. 
 

Verksamhetsbidrag 

Hållbara stigar och leder för alla 
Cykelfrämjandets projekt Hållbara leder för alla har under 2021, det tredje och sista året av 
projektet, spridit kunskap och information om hållbara leder under de begränsade 
förutsättningar som pandemin har orsakat. Att driva ett projekt som handlar mycket om 
kommunikation och plats baserade utredningar om stigar och leders hållbarhet, tillstånd och 
utformning har varit en utmaning under tider med rese- och mötesrestriktioner, samtidigt 
som pandemin lockat ut allt fler i naturen. Det ökade trycket särskilt i storstadsnära natur 
har uppmärksammat fler om behovet av leder som tål dagens besöksmängd. Cykelfrämjandet 
har samlat kunskap om nuläget och spridit information om förutsättningar för hållbar 
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infrastruktur till friluftsliv i flera olika forum och sammanhang, bland myndigheter och 
markägare samt andra intressenter om att samarbeta kring mountainbike/stigcykling.  

Genom att arrangera och delta i workshops, konferenser och mindre möten har projektet 
lyckats nå ut till en relevant publik med intresse för friluftsfrågor och stigcykling för att 
presentera och informera om hållbara infrastrukturlösningar. Projektet har engagerat ett 
flertal förvaltare och friluftslivsstrateger samt cyklister, markägare och andra intressenter 
runt om i landet. 

En stor utmaning för förvaltare runtom i landet är bristen av resurser för underhåll för att 
kunna genomföra de viktiga åtgärder som krävs för att uppnå hållbarhet. Möjligheten att 
samarbeta med volontärer för att bygga och underhålla leder kan vara en kostnadseffektiv 
lösning. 

Cykelfrämjandet har under året fått ökad kunskap om förutsättningarna för hållbar 
stigcykling i Sverige och fått en bättre förståelse för de satsningar som måste göras för att ett 
framtida samarbete med de aktörer som berörs av stigcykling ska vara lyckade. 
Cykelfrämjandet har genom projektet kunnat bredda sin verksamhet och fått ökad 
trovärdighet bland fler grupper av cyklister. 

 
 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  317 721 
Konferens   20 279  

Lokalkostnad/administration  52 000 
Revision  10 000 
Summa  400 000 

 

 

 
 
 
 
Stigcykling för barn och ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) 
Corona-pandemin agerade trist kuliss åt projektet även 2021 med avrådan från inrikes resor, 
restriktioner och global cykelbrist. Många skolor och verksamheter har varit fortsatt 
avvaktande. Projektledaren drabbades av covid under våren med segdragna symptom. 
Dessutom bjöd våren på en comeback av vintern som gjorde att de inte kunde börja cykla 
förrän i maj månad. Då de äntligen kunde börja cykla regelbundet med sin målgrupp och i 
takt med att samhället öppnade och fler cyklar levererades kunde de också expandera ut i 
landet. De har cyklat med barn och deras föräldrar eller andra vuxna, privata verksamheter, 
skolor, kommuner och intresseorganisationer. Majoriteten av dom som kommer och testar 
stigcykling kommer glädjande nog tillbaka.  
 
Cykelfrämjandet har i skrivande stund lånecyklar och ledare på plats i Skövde, Västerås, 
Gränna, Sundbyberg, Huddinge och Lidingö samt i projektets hyrda skåpbil för 
projektledarens egna grupper i Stockholmsområdet och andra blivande stigcyklister och 
verksamheter som vill få in stigcykling som återkommande aktivitet. Det finns med andra ord 
bättre förutsättningar än någonsin. Varför man ser med tillförsikt fram emot 2022. 
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Cykelfrämjandet har genom projektet fått utökad kunskap om målgruppen barn och unga 
med NPF och vad de behöver för att få en positiv första upplevelse av stigcykling.  
 
Projektets framtid har säkrats genom att flertalet av tidigare inköpta cyklar också under året 
gradvis levererats och att den viktigaste utrustningen är på plats.  
 
Totalt har 96 barn och unga med NPF hittills kommit och provat stigcykling. En siffra som 
man ser fram emot att mångdubbla under 2022.  
 
Cykelfrämjandet ser en oerhörd potential framåt. De har sett fina exempel på när unga 
kämpande personer hittar "sin grej" i stigcykling och därmed något dom faktiskt vill fortsätta 
göra. Extra glädjande när det sker tillsammans med en förälder. Barn och unga med NPF är 
riktiga kämpar med en minst lika kämpande föräldragrupp som behöver allt stöd dom kan få. 
De möjliga individuella hälsovinsterna är enorma och samhällets vinster kan bli gigantiska. 
 
En viktig insikt för Cykelfrämjandet är att målgruppen och deras anhöriga oftast har fullt upp 
med att klara NPF-vardagen och alla dess utmaningar. Att hålla en gruppaktivitet som 
stigcykling i gång är något som kan vara väl mycket begärt av föräldrarna. Även verksamheter 
och skolor behöver mycket tid och stöd för att implementera något nytt. Det är ändå hos dom 
sistnämnda där människor har som yrke att jobba med projektets målgrupp som den största 
potentialen finns att skapa regelbundna cykelturer. Det är också där man framöver kommer 
att satsa mest.  
 
 
 
Ekonomisk redovisning 

Projektledning  499 377 
Administration/OH  127 575 
Inköp av utrustning och frakter   134 261 

Framtagning av publikationer/informationsmaterial mm  76 809 
Resor  11 977 
Revision  10 000 
Total summa  859 999 
egen insats  -          9 999 
Summa  850 000 
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Friluftsfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    9 850 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag        950 000 kronor 
   Totalt   10 800 000 kronor 

Får bidrag från Naturvårdsverket med 388 500 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 29 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 95 000 102 000 108 371 108 400 112 116 

 
Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Friluftsfrämjandet har sedan 1892 främjat friluftslivet och värnat allemansrätten. 

Organisationen har tagit på sig uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt 
för naturen, genom friluftsliv. Med sin ideella kraft främjar och stärker de fysisk aktivitet och 
hälsa, mångfald och inkludering, demokratin och respekten för naturen. Det är deras bidrag 
till ett ännu bättre samhälle. 

Verksamheten bedrivs lokalt, och stöttas av deras regioner och riksorganisationen. Med över 
112 000 medlemmar, 7 800 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och 
skolor, och skidskola i ca 85 skidbackar. 

Med organisationsbidraget har de kunnat verka mer långsiktigt mot nya 
samhällsutmaningar. Friluftsfrämjandet bidrar till flera av friluftsmålen som; Tillgänglig 
natur för alla, Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet, Allemansrätten, Tillgång till 
natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Ett rikt friluftsliv i skolan samt även till 
några av de globala målen. 

Fokusområden för deras verksamhet är; 

1. Ledarlett friluftsliv 
2. Utomhuspedagogik i förskola/skola 
3. Inspiration till allmänheten 

 

Friluftsliv var populärt redan före Covid-19, och är det än mer nu. För Friluftsfrämjandet 
innebär det stor efterfrågan på deras verksamhet. En efterfrågan som de bara kan möta om 
de blir fler ledare. Det är därför som arbetet mot ”många, bra och engagerade ledare” 
prioriteras. Friluftsakademin är deras utbildningsorganisation, som finns rakt igenom hela 
organisationen, vars viktigaste uppgift är att säkerställa organisationens försörjning av 
ledare, kursledare, pedagoger, förtroendevalda och funktionärer, genom att vara en attraktiv 
utbildningsorganisation som därigenom stödjer arbetet med att rekrytera, utbilda och 
utveckla ledare. 

Mer utomhuspedagogik i förskola och skola för alla barns rätt till friluftsliv. Bland 
friluftsmålen, som är beslutade av riksdagen, har målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” en 
negativ utveckling. Det är alarmerande, eftersom skolan har en unik möjlighet att nå alla 
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barn. De anser att de har goda möjligheter att bidra till att vända denna negativa utveckling, 
genom sina program Skogshjältarna, Skogsmulle i förskolan samt deras dotterbolag I Ur och 
skur. De vill utforma erbjudande till förskolan och lågstadiet och positionera sig som en stark 
aktör inom utomhuspedagogik och friluftsliv för förskola och skola genom sina signum 
Skogsmulle och Skogshjältarna. 

För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomför de flertalet 
kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten. De har tagit på 
sig ansvaret att jobba med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten till 
allmänheten. 

De senaste fem åren har organisationen ökat kraftigt i antal medlemmar. Ett kul och viktigt 
bevis på att friluftslivet och organisationen är viktigare än någonsin. Tillsammans har de 
under året växlat upp ytterligare för att möta efterfrågan. Inom organisationen gläds man 
över att deras kunskap och verksamhet efterfrågats i krisen. Det är en organisation i 
medvind. Deras starka varumärke kommer från att de sedan 1892 har genomfört roliga, 
trygga och lärorika aktiviteter, skapade av ledare som är kompetenta inom både ledarskap 
och friluftsteknik. Det är engagemanget och kompetensen hos deras ledare, bredden på deras 
verksamhet och kvaliteten i deras äventyr som är deras unika styrkor. I krisen har de klivit 
fram. Som alltid med fokus på livsglädjen och folkhälsan, och ett ännu bättre samhälle.  

 

Verksamhetsbidrag 
 
Skogshjältarna - skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet 
Projektet har haft lite olika fokus under de tre år som det pågått. Under år ett fokuserades på 
tre större arbetsområden: analys; utbildning och läromedel; samt ökad kännedom om 
Skogshjältarna och utomhuspedagogik. Välformulerad och ökad kommunikation anpassad 
för målgruppen gjorde att de under år ett hade en ökning av antalet skolor som utbildade 
sina pedagoger i metoden.  

År två innebar stora anpassningar av verksamheten till följd av situationen med Covid-19. 
Flera utbildningar fick skjutas upp samtidigt som de tillsammans med Vallentuna kommun 
skapade ett alternativt utbildningsupplägg. I och med denna pilotutbildning såg de vinsterna 
med digital utbildning.  

Likt år två så har även sista året fortsatt att kantas av begränsningar kopplat till situationen 
med Covid-19. Eftersom de haft svårt att genomföra sina utbildningar har de i stället lagt 
fokus på att sprida material till befintliga och potentiella framtida Skogshjälteskolor samt på 
att ta fram ett nytt utbildningsupplägg och förenkla avtalsprocessen.  

Projektets syfte faller in under de Globala målen: #3 Hälsa och välbefinnande; #4 God 
utbildning för alla; #5 Jämställdhet; #10 Minskad ojämlikhet; #13 Bekämpa 
klimatförändringen, FN:s konvention om barns rättigheter, Sveriges friluftsmål med fokus 
på: Tillgänglig natur för alla; Allemansrätten; Ett rikt friluftsliv i skolan; God kunskap om 
friluftslivet; Friluftsliv för folkhälsa. 
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Resultat i siffror 

• 43 pedagoger från 19 skolor har genomfört grundutbildning  

• Antalet utbildade skolor har under 2020 ökat med 60% 

• 120 utbildade pedagoger i Vallentuna kommun 

• Skogshjältarna finns nu på 32 skolor 

• Antal visningar av deras filmer i sociala medier 1 475 061 st 

• 7 652 personer har via webben tagit del av information om Skogshjältarna och deras 
utomhuspedagogik 

• 3 digitala utbildningar har tagits fram 

• 5 nya kursledare har utbildats 

• Genom 8 publicerade debattartiklar har fler än 2 miljoner människor nåtts 

• Totalt sett har uppskattningsvis 2 500 000 personer nåtts av Skogshjältarnas 
budskap under projektet 
 
 

Det nya utbildningsupplägget, med anpassat pris tillsammans med den nya avtalsprocessen 
som kommer implementeras under 2022 betyder mycket för att fler pedagoger ska ges 
möjlighet att gå deras utbildning. Därmed bidrar organisationen till att fler barn får mer 
utomhuspedagogik på schemat. Barn behöver naturen mer än någonsin och det är genom 
skolan som möjligheten finns att nå alla barn. Friluftsfrämjandet vill vara del av den kraft 
som bidrar till att friluftsmålet; ett rikt friluftsliv i skolan på sikt kan nå en positiv utveckling.  

Inom Friluftsfrämjandets Region Syd kommer det under nästa år att göras en stor satsning 
på Skogshjältarna.  

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning 620 100 
Utbildning 109 150 
Implementering 4 731  
Kommunikation 85 000 
Övriga kostnader 25 662 
Over-head kostnader 109 000  
Total summa 953 643 
Egen insats -         3 643 
Summa 950 000 
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Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag      947 000 kronor 
   Totalt      947 000 kronor 
  

Får bidrag från Riksidrottsförbundet med 24 000 000 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt    133 220 138 595 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 

Mitt Everest 
Bidraget från Svenskt Friluftsliv har använts för att ta fram en teknisk plattform i form av en 
webbapplikation som inspirerat skolklasser samt individer att bestiga Mount Everest på 
hemmaplan, samtidigt som de lär sig mer om den svenska naturen. En lösning som 
organisationen kallar Mitt Everest (för individer) respektive Skoleverest (för skolklasser). 
Medel har även använts för att ta fram grafiskt material för marknadsföring som stöd för att 
hjälpa föreningar att sprida utmaningen lokalt. Intresset för utmaningen har varit större än 
de vågade hoppas på, vilket medförde att det beviljade anslaget inte räckte. För att kunna 
möta upp och erbjuda alla föreningar som ville en möjlighet att delta, tillsköts egna medel. 

Förväntade effekter av projektet var att korpföreningar på 10 orter i landet skulle delta. Det 
blev 22 orter och 16 skolor som deltog under 2021.  

Tanken var att fler människor skulle hitta njutningen och det roliga i att röra sig utomhus. 
Efter avslutad utmaning hade 73% varit mer fysiskt aktiva tack vare utmaningen och 62% 
hade tränat mer utomhus i naturnära miljö.  

Förhoppningen var att 10 000 personer skulle deltagit i satsningen över hela landet. 3417 
personer deltog under 2021 och de siktar vidare mot 10 000 under kommande år. 

Satsningen skulle också bidra till uppmärksamhet på och en positiv utveckling av de 10 
friluftspolitiska målen, en ökad kännedom om rättigheter och skyldigheter i naturen bland 
både vuxna och skolbarn/skolungdomar samt en renare utomhusmiljö kring tätortsnära 
friluftsområden och ökad kännedom om hur nedskräpning påverkar naturen. Genom 
utmaningen har deltagarna informerats om ett antal viktiga frågor för det svenska 
friluftslivet, som allemansrätten, nedskräpning i naturen, friluftslivets år mm, vilket skett 
direkt via texter och information i den framtagna plattformen men även via sociala medier.  

Flera föreningar har fått ett nytt medlemssegment genom utmaningen som vill aktivera sig 
mer via utomhusträning och ett antal föreningar arbetar för att utveckla verksamheter som 
kan möta upp deras önskemål. 

Det mediala genomslaget har varit över all förväntan och verkligen spridit informationen om 
utmaningen. 
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Läs mer om hur utmaningen fungerade för:  

Individen: https://www.korpen.se/kampanjer/bestig-mount-everest-tillsammans-med-
korpen/ 

Skolklassen: https://www.korpen.se/kampanjer/skoleverest/  

Startsidor för utmaningarna: www.mitteverest.se och www.skoleverest.se 

 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 175 000 
Konsultarvoden  1 130 641 
Reklam/pr 37 923  
Annonsering 9 358 
Webbdomän 161 
Total summa 1 353 083 
Egen insats 406 083  
Summa 947 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.korpen.se/kampanjer/bestig-mount-everest-tillsammans-med-korpen/
https://www.korpen.se/kampanjer/bestig-mount-everest-tillsammans-med-korpen/
https://www.korpen.se/kampanjer/skoleverest/
http://www.mitteverest.se/
http://www.skoleverest.se/
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Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      225 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      225 000 kronor 
  

Får även bidrag från flera stiftelser.  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt ca 2000 1 935 2 126 2 251 1 600 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) är en organisation som har en helhetssyn på hälsan 
bestående av balans mellan kost, aktivitet och vila. En viktig del är fysisk aktivitet ute i 
naturen, och att ha naturen som en källa att hämta kraft och energi för att återskapa mentalt 
välmående. 

RHF arbetar också ideellt med opinionsbildning genom debattartiklar i tidningar och mot 
politiker och myndigheter för att öka inslaget av fysisk aktivitet i naturen i folkhälsoarbetet. 

Organisationsbidraget har använts för att stötta verksamheten genom att täcka kostnader för 
personal på kansliet, hyra av lokaler och genomföra viss del av verksamheten såsom 
stavgångsgrupper i Stockholm. De har också spridit information om Friluftslivets år i sina 
olika kanaler. 
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Riksförbundet Sveriges 4H 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag    1 075 000 kronor 
   Totalt     1 075 000 kronor 

 
Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med 
2 429 124 mkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 33 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 13 187 12 652 9 597 9 242 9 668  

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården 

Organisationens förväntade effekter på projektet under år tre och det avslutande året var att 

samtliga 4H-gårdar i Sverige, på olika sätt, utifrån lokala förutsättningar, aktivt arbetar med 

nyskapande utomhuspedagogiska metoder i pedagogisk verksamhet i naturen, tillsammans 

med besökande skolor, i linje med Agenda 2030, Friluftspolitiska målen och 4Hs motto: 

”Lära genom att göra”. Vilket de anser att de i stora drag uppnått. 

 

År tre av projektet har rullat vidare med en mängd digitala kurser, föreläsningar och träffar för 

framför allt 4H-gårdspersonal. Material har utvärderats och utvecklats och en stor del av deras 

personal har varit en del av arbetet. 4H-gårdspersonal har under året utbildats i 

utomhuspedagogik. Personal och ledare har också utbildats i det material som tagits fram om 

matematikbesök, kretsloppsbesök, material och övningar kring Agenda 2030 och 

djurguidning. Material som är kopplade till läroplanen för att skolor ska kunna motivera sina 

besök på 4H-gårdar. 

 

Resultat av 2021 års projekt 

• Material för kretsloppsbesök har layoutats och spridits i organisationen 

• Digitala utbildningar om materialet har genomförts för personal och ideella ledare 

• Utbildning i utomhuspedagogik för personal på 4H-gårdar har genomförts 

• Tipspromenader om Agenda 2030 och Allemansrätten har tagits fram och skickats ut 

till alla 4H-gårdar och satts upp utomhus 

• Utbildning inom deras digitala skattjakt har hållits 

• Träffar med 4H-gårdspersonal digitalt var 6:e vecka för att följa upp och hjälpa 

varandra i arbetet med skolbesök 

• Personal från hela landet har utbildats under 4H:s Nationella Personaldagar  

• Projektet har engagerat totalt 20 personer som ideellt kontinuerligt under projektåret 

bidragit med tid och kraft för att utveckla verksamheten 
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• Genomfört lokala projekt som gjort att barn erbjudits en friluftsaktivitet som varit 

lärande, utvecklande och rolig, samtidigt som organisationen i stort har kunnat ta del 

av arbetssättet för att på sikt kunna utveckla verksamheten över hela landet 

• Snart finns färdigt metodmaterial på www.4h.se/iskolan 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  223 600 
Administration 40 600 
Utbildning personal 107 398 
Möten projektgruppen, resor och logi 23 513 
Genomförande av lokal verksamhet 48 800 
Vidareutveckling av digital plattform 150 506 
Utveckling av material 72 420 
Tryck av material 42 237 
Workshop projektgrupp/intressenter 42 000 
Utvärdering 13 000 
Total summa 764 074 
Egen insats -       139 074 
Summa 625 000 
 

Pinnbröd åt folket 
Tanken med projektet som är treårigt är att kombinera lärande om psykisk ohälsa, 
utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och gruppdynamik med friluftsläger och övernattning 
i naturen. 
 

Projektets år 2, 2021, har varit ett år som starkt påverkats av pandemin och restriktioner. 4H 

är väldigt glada att trots detta kunnat genomföra många friluftsläger i olika delar av landet. 

Totalt under lägren deltog ett 70-tal ungdomar i åldrarna 13 - 19 år och 15 ledare var 

involverade i lägren. Några av deltagarna var med även förra året. Så nu är hoppet att trenden 

är skapad med ett nytt koncept som kan stabilisera sig i organisationen under kommande år 

(år 3) för att därefter stanna kvar i många län i 4H. Totalt antal deltagartimmar för ideella var 

3180 timmar. 

 

Samma projektgrupp som bildades i slutet av 2020 fortsatte under våren 2021. Under våren 

var det bokningsproblem inför sommaren av lägergårdar då uthyrare bara fick hyra ut till max 

8 deltagare. Som tur var lättade många av restriktionerna till sommaren så de flesta lägren 

kunde genomföras som planerat. 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning  275 320 
Administration 42 200 
Kursledare 51 400 
Kost och logi 75 466 
Resor 34 635 
Kursmaterial 35 990 
Total summa 515 011 
Egen insats - 65 011 
Summa 450 000 

http://www.4h.se/iskolan
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Scouterna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag  2 159 000 kronor 
   Totalt   2 159 000 kronor 

Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med 
22 643 184 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 33 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 70 024 70 450 72 265 75 265 75 257 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Funka olika i friluftslivet (NPF) 
Det primära målet för projektet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga med 
NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och för att alla ska kunna vara med, behövs 
ledare med god kunskap och förståelse för att alla fungerar olika. Kunskap och förståelse är 
grundläggande för förändring. Scouterna ser också ett behov från sina scoutledare av 
praktiska verktyg: ”hur gör jag i praktiken för att stötta dessa barn och unga?”. Med hjälp av 
tydliggörande pedagogik, såsom exempelvis bildstöd, kan ledarna skapa en större förståelse i 
verksamheten, det i sin tur leder till tryggare scouter som kan engagera sig och ta del av 
glädjen med friluftsliv och gruppgemenskap. 

På grund av pandemin och dess konsekvenser gjordes en rockad inom projektet; den största 
förändringen var att inleda arbetet med att uppdatera webbkursen Anpassat ledarskap ett år 
tidigare och skjuta upp de största (ekonomiska) insatserna med det stora, nationella lägret 
Jamboree22. En intern kommunikatör knöts också till projektet då de såg ett ökat behov av 
att nå ut med sina budskap. 

Projektet skapar aktiviteter som sätter fokus på den lilla gruppen och varje gruppmedlems 
styrka och bidrag. Aktiviteterna skapas och testas tillsammans med unga. 

Scouternas programgrupp har tagit fram två reflektionskortlekar, en för scouter och en för 
ledare (Lyktan för scouter och Fyren för ledare). Här har projektet bidragit både med 
kunskap och ekonomiskt stöd för att kunna distribuera kortlekar till grupper som har haft 
särskilt intresse och behov av dem. Kortlekarna används för att reflektera över det som 
Scouterna gör. I kortleken finns 52 olika reflektionsövningar som är indelade i fyra 
temaområden; reflektera själv, reflektera genom rörelse, reflektera tillsammans, reflektera 
med material. Kortlekarna kan självklart även användas som en vanlig kortlek. 

Tillsammans med två av deras andra projekt påbörjades arbetet med att ta fram en animerad 
film som visar Scouternas verksamhet och specifikt lyfter fram styrkan hos den lilla gruppen 
och våra olikheter som människor. Ett innovativt projekt där organisationen samskapar 
tillsammans med ett filmföretag och studenter. Förhoppningen är att formatet ska vara 
tilltalande för deras målgrupp barn och unga. Filmen kommer lanseras under 2022. 
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Projektet har fört en nära dialog och tätt samarbete med Jamboree22:s ledning och dess 
planeringsorganisation. Projektet har också närvarat vid ett av lägrets stormöten och 
informerat om projektet samt hållit en workshop. Allt för att lägret ska bli så tillgängligt som 
möjligt för barn och unga med NPF-diagnoser; genom utbildning av funktionärer, platser för 
återhämtning, ett välfungerande, anpassat lägerprogram och tydlighet avseende information, 
rutiner, kartor och ett terminsprogram att använda inför lägret. Drygt 80 funktionärer får på 
så sätt verktyg för att skapa en sådan plats.  

Målet för 2022 var att ge 200 ledare denna utbildning och det målet har inte nåtts. Däremot 
utbildades 100 fler ledare än målsättningen 2021, så de hyser goda förhoppningar om att nå 
projektets totala mål på 500 utbildade ledare innan projektets slut.  

Projektet har också fortsatt samarbetet med deras medlemsutvecklingsavdelning och med 
Scouternas folkhögskola, bland annat genom medverkan i planeringen av Utbildardagarna 
2022. Dessa dagar är ett viktigt forum för att nå ut med information och kunskap till deras 
ideella utbildare och på så sätt skapa kompetensutveckling. 

Webbkursen Anpassat ledarskap, som tagits fram inom ramen för ett annat projekt, 
uppdaterades. Kursen kommer nu att vara mer interaktiv, ha ett nytt, modernt utseende och 
vara väl fungerande för användaren, både från dator och mobila enheter. 
Läromedelssystemet har också bytts och i framtiden kommer de själva kunna drifta och hålla 
det levande på ett annat sätt än tidigare. Under 2021 gick 374 scoutledare och 42 personer 
kursen Anpassat ledarskap. Total 418 ledare som nu ännu bättre kan anpassa sin verksamhet 
för att göra den mer tillgänglig. 

Stort fokus har under året lagts på att ta fram ett bildstöd anpassat för scoutverksamhet. 
Bildstöd finns i många olika format och det finns också tillgängligt på flera olika hemsidor. 
Däremot saknar scoutledare bilder på mycket av det som är specifikt för scouternas vardag. 
Projektet har nu ändrat på det. Under våren -22 lanseras Scouternas egna bildstöd med cirka 
150 bilder kompatibla med de bilder som finns tillgängliga online. Bildstödet kommer ha hög 
tillgänglighet då det både kommer gå att ladda ner gratis eller beställas i fysisk form från 
deras egen webbshop mot självkostnadspris. Arbetet har skett i samarbete med Sensus och 
Habiliteringen Stockholm. 

 
Ekonomisk redovisning 
Projektledare och kommunikatör 812 945 
OH-kostnader 287 552 
Metodutvecklin 229 215 
Kommunikation 87 500 
5 workshopsledare 1 313 
Övriga personalkostnader 24 196 
Möten och administration 5 362 
Utbildning av ledare 48 211 
Bygga och upprätthålla kompetens 28 314 
Revision 24 375 
Summa 1 548 983 
Förlängd dispositionsrätt från år 2020 -        109 702 
Förlängd dispositionsrätt 360 000 
Att återbetala 359 719 
Totalt belopp 2 159 000 
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Sportfiskarna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    5 370 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag    4 700 000 kronor 
   Totalt  10 070 000 kronor 

 

Sportfiskarna har under 2021 beviljats riktade projektbidrag till framför allt praktisk vatten- 
och fiskevård från Länsstyrelser, Tillväxtverket, Havs- och Vattenmyndigheten mfl till en 
omfattning av ca 20,4 miljoner kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: ca 28 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 60 351 61 147 63 501 65 932 69 931 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Sportfiskarnas medlemssiffror har under 2021 fortsatt att stiga. Vid årets slut organiserade 
förbundet 69 216 sportfiskare och fiskevårdare. Ökningen har varit särskilt stark bland 
individuella familjemedlemmar som ökat med 19 %. Störst ökning i absoluta tal har skett i 
kategorin individuella seniormedlemskap. Antalet anslutna föreningar har också ökat under 
året och uppgår nu till 417 fördelade i de 26 distrikten. 

Sportfiskarna har som mål att komma närmare miljöutmaningarna, lokala beslutsfattare och 
inte minst befintliga och potentiella medlemmar. Inför 2020 identifierades behovet att 
utveckla verksamheten i Norrland och förbundet har under verksamhetsåret arbetat vidare 
med den ”Norrlandssatsning” som inleddes under 2020. Verksamheten har utökats och 
stärkts på kontoren i Gävle, Jämtland och Luleå. Även på flertalet övriga kontor runt om i 
landet har verksamheten utökats, utifrån den ambition förbundet har att växa på bredden 
snarare än på höjden. 

I takt med att förbundets verksamhet har växt kraftigt har kraven på och behoven av centrala 
funktioner inom ekonomi, IT och administration ökat. Att stärka dessa har varit en 
prioriterad fråga under 2021 och kommer fortsatt att vara det under 2022 då det ökade 
anslaget till friluftsorganisationer också ger nya möjlighet att rusta organisationen för en 
högre aktivitetsnivå.   

Pandemin har påverkat förbundets verksamhet på olika sätt. Fiskeintresset har enligt deras 
uppfattning ökat markant och olika insatser för att främja och bibehålla fiskeintresse har 
varit prioriterat under 2021. Den ideella verksamheten i anslutna föreningar har påverkats 
negativt genom svårigheter att genomföra aktiviteter och möten. Samtidigt har det ökade 
intresset lett till medlemstillströmning i framför allt föreningar som förvaltar egna vatten.  
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Verksamhetsbidrag 
I denna redovisning framkommer hur Sportfiskarna förvaltat anslaget inom det fleråriga 
projektet Åtgärdspaket: Skola, främjande och integration. Slutligen redovisas också 2021 
års arbete med projektet Klassdraget samt projektet Utvecklad ledarutbildning. Alla tre 
projekt har kunnat slutföras trots pågående pandemi, även om anpassningar har krävts. De 
uppsatta projektmålen har över lag uppnåtts och i flera fall överträffats. 

 
Åtgärdspaket främjande och integration 
Sportfiskarna har med startår 2016 initierat en större satsning för att få fler barn och unga i 
Sverige att fiska och att öka målgruppens kunskaper om fiske- och vattenvård. Syftet med 
projektet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fem delprojekt avsevärt 
höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske på skoltid, under lov och på fritiden. De fem 
delprojekten har varit Skolbäcken, Lokala fortbildningar, Fiskelov, Katalysator föreningsliv 
och integration samt Fiske i stan. Målgruppen har framför allt varit barn och unga, i och 
utanför skolan samt pedagoger i skol- och fritidsverksamhet. 

Med verksamhetsbidraget från Svenskt Friluftsliv som grund har en omfattande regional 
verksamhet kunnat etableras. Verksamheten bygger på en grundfinansiering från Svenskt 
Friluftsliv, men finansieras sedan i stor omfattning av andra medel. Utöver verksamheten 
som redovisas i denna sammanställning har alltså ytterligare ett stort antal aktiviteter 
genomförts. Sportfiskarna har under 2021 samarbetat med och finansierat verksamhet bland 
annat via Svenska Postkodstiftelsen, EU:s LIFE-program, Allmänna Arvsfonden, Leader 
Stockholmsbygd, Leader Vättern, Leader Gute, Leader Skog, sjö och fjäll, Region Skåne, 
länsstyrelserna i Värmland, Skåne, Halland, Jönköping, Jämtland, Norrbotten och Gotland 
samt ett stort antal kommuner för att allokera mer resurser till friluftslivet och sportfisket 
och därmed kunna göra ännu mer för målgrupperna. I de flesta fall har samarbetena 
inneburit att de delar på kostnaderna, medan det i enstaka fall handlar om att Sportfiskarna 
betalat ut en summa till medfinansiering, se ekonomiskt resultat nedan. 

Förbundet har sedan projektets start 2016 nyanställt projektledare vid kontoren i Malmö, 
Forshaga, Stockholm, Göteborg, Jönköping, Visby, Östersund och Luleå. Projektledarna har 
med utgångspunkt i stadsnära miljöer kunnat ta ut fler barn och unga på fiske och fungerat 
som katalysatorer för det lokala föreningslivet. Rekryteringarna är ett resultat av projektet 
och den ytterligare finansiering som Sportfiskarna inhämtat från lokalt och regionalt håll. 

Resultat projektmålen:   

132 skolklasser har fått prova på praktisk fiskevård inom ramen för Skolbäcken.  
 
13 lokala fortbildningar för lärare/fritidspersonal inom fiske och friluftsliv 

40 lovveckor har genomförts inom delmomentet Fiskelov.  

101 fiskeaktiviteter har genomförts med nyanlända inom delprojektet Katalysator 
föreningsliv och integration. 

106 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.  

13 lokala fortbildningar för lärare/fritidspersonal inom fiske och friluftsliv. 
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Ekonomisk redovisning 

Projektledning  1 848 523 
Ungdomsledare  169 759 

Indirekt kostnad (OH) för ovan  503 143 

Resor  67 411 
Tryck infomaterial  9 650 
Utrustning fältarbete  76 148 

Transporter  42 619 
Medfinansiering regionala projekt Skolbäcken  105 000 
Mat och dryck  52 450 
Förbrukningsmaterial  34 903 
Båt och bränsle  3 835 
Fiskisättning  7 393  
Ersättning lokalföreningar  95 500 
Revision  8 979 
Total kostnad  3 025 313 
Egen insats  - 75 313 
Summa  2 950 000 

 

 

 

Klassdraget 
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot svenska skolbarn i 
grundskolan. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt 
fiske och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser. 

Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam 
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Förbundets 
projektledare skickar sedan den beställda utrustningen till önskad adress. Ett digitalt 
pedagogiskt inspirationsmaterial medföljer som ger flera förslag på övningar och lekar med 
fokus på allemansrätt, säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt 
utomhusmatlagning.  
 
Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska 
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in 
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande 
fiskeäventyr på sin egen fritid. 

 

Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget ska skapa förutsättningar för ett 
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För 
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk 
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.  

 

Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet 
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade 
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer, 
liksom möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten. 

Sportfiskarna satte inför 2021 upp mål om en återhämtning från 2020 års projektår, då 
Covid-19 påverkade projektets verksamhets påtagligt, vilket innebar att förbundet för första 
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gången i projektets historia inte nådde uppsatta projektmål (11 000 barn av målet på 
16 000). Det satta målet för 2021 blev en nysatsning på ett projektrekord med 16 000 
fiskande barn (640 skolklasser). I november kunde Sportfiskarna konstatera att 
projektmålen för 2021 nåddes med råge. Med en ökad insikt i samhället och hos skolor och 
våra föreningar om att utomhusaktiviteter var både genomförbart och uppskattat under 
pandemin, kunde förbundet vända utmaningarna till ett nytt projektrekord med ett 
slutresultat på hela 659 fiskande skolklasser (ca 16 500 elever).  

Det fleråriga arbetet med fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan” har också tydligt fortsatt att 
spela in positivt på resultatet för Klassdraget. Den ”licens” som pedagogerna från denna 
fortbildning får för att genomföra Klassdraget har givit Klassdraget en starkare grund att stå 
på. Av årets 659 aktiviteter genomfördes 296 aktiviteter av fortbildade pedagoger och 363 av 
anslutna föreningar. När aktiviteten genomförs av en pedagog utan medverkan av en 
lokalförening betalas inte stimulansbidraget om 1000 kr / aktivitet ut, detta har medfört att 
mängden utbetalda bidrag ligger något under budget trots att projektets mål uppnåtts. Under 
året har sammantaget 165 klasser upplevt pimpelfiske och 494 klasser mete.  

 

Avslutningsvis ska nämnas att pandemiåren har medfört stora förändringar i produktions- 
och leveransleden av utrustning till projektet. Detta har gjort att förbundet numera behöver 
lägga order på spön med nästan ett års marginal och dessutom har det blivit önskvärt med 
förskottsbetalningar på delar av utrustningen. Leveransförseningar har också gjort att de 
varit tvungna att ”dammsuga” grossisternas svenska lager för att inte tappa 
genomförandetempo i projektet. Sammantaget har det inneburit stora utrustningskostnader 
under 2021, vilket kunnat klaras av genom omfördelning inom budgeten och genom förlängd 
dispositionsrätt av medel från Svenskt Friluftsliv avseende år 2020. 

 

Inför 2022 års säsong står de rustade och har goda förutsättningar att kunna genomföra 
projektet med utrustning på plats i god tid – något som hela projektet är helt beroende av 
(och som de led tydligt av under förra året 2020).  

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  369 800 

Indirekt kostnad för ovan  92 450 

Inköp av fiskeutrustning  955 929 

Bidrag till fiskeklubbar  319 000 

Resor  4 348 

Övrigt  10 290 

Summa  1 751 817 
Egen insats  -            1 817 
Förlängd dispositionsrätt/inköpt utrustning för  325 000 
Totalt belopp  2 075 000 
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Utvecklad ledarutbildning 
Genom projektet ”Utvecklad ledarutbildning” har förbundet velat nå och aktivera flera 
ungdomsledare i sina anslutna föreningar. Med fokus på att bredda utbildningsutbudet 
utöver deras nationella ungdomsledarutbildningar, var ambitionen att lägga grunden för en 
steg 2-utbildning och att skapa en samlingsplats/ingång för ledare på Sportfiskarnas webb. 
Ambitionen var också att de personer som gick utbildningen själva i sin tur skulle föra 
kunskaper vidare till fler i sin lokala förening via lokala utbildningar och på så vis utbilda 
hjälpledare. Projektmålet var att totalt cirka 15 ledare skulle utbildas direkt av förbundet och 
att dessa i sin tur skulle utbilda cirka 35 hjälpledare. 

 

Relativt tidigt på året stod det klart att pandemin kraftigt skulle påverka möjligheterna till att 
genomföra projektet helt i enlighet med hur det var beskrivet i ansökan. Restriktioner 
försvårade genomförande och som en konsekvens av risken för smittspridning var intresset 
för fysiska nationella och lokala utbildningar ytterst begränsat bland föreningarna. Planen 
fick lov att omformas under året. Till sist föll valet på att utforma en helt ny digital on-
demand-utbildning med ambitionen att locka så många ledare som möjligt från våra 
föreningar – oavsett om dessa hade deltagit i förbundets utbildningar tidigare eller ej. 

 

Via den digitala plattformen Evercate tog förbundet fram en ambitiös sammansättning av 
utbildningsmoment. Nyinspelade utbildningsfilmer med tillhörande pop-up- och 
examinationsfrågor utgjorde grunden. Totalt har åtta olika utbildningsfilmer spelats in 
tillsammans med en extern produktionspartner. Dessa filmer behandlar allt från de 
möjligheter som finns via förbundets ekonomiska bidrag och studiematerial till filmer om 
modern betesbyggnad i klubblokalsmiljö. Utbildningen innehåller också övningar till 
digitaliserade delar av deras kursmaterial ”Fiska med barn och ungdomar” samt ett inspelat 
poddavsnitt med ett framgångsrikt föreningsexempel inbyggt i kursen.  

 

Fokus i projektet har varit att skapa förutsättningar för att delta i kurser snarare än att 
genomföra dem. ”Byggandet” av utbildningen är nu genomförd och i april kommer 
utbildningen att genomföras skarpt för första gången. Kursen ligger ute för anmälan och har i 
skrivande stund ett tjugotal anmälda. Ambitionen är sedan att erbjuda utbildningen under 
större delen av hösten 2022 – och med eventuella anpassningar – även 2023. Med facit i 
hand tror förbundet att det nu implementerade upplägget har förutsättningarna att på längre 
sikt skapa större nytta och bredare spridning än det ursprungligen planerade 
tillvägagångssättet. 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  88 700 

Indirekt kostnad för ovan  22 175 

Filmproduktion  75 000 
IT-tjänster (utbildningsportal)  45 500 

Inköpt utrustning  1 999 

Revision  6 250 
Avrundning  376 

Summa  240 000 
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Svenska Brukshundklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag     1 150 000 kronor 
   Totalt     1 150 000 kronor 

 

Får stöd från Försvarsmakten med 11 479 520 kronor, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 3 365 130 kr och Myndigheten för delaktighet 1 000 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 45,3 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 54 464 54 195 55 726 58 409 61 022 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund i samverkan 
April 2018 startade Svenska Brukshundsklubben (SBK) projektet ”Upp och hoppa - sund 
med hund”. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förmågan att 
använda naturen och den egna kroppen som verktyg för fysisk aktivitet och därigenom öka 
det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.  

Projektet arbetar för att ta fram friskvårdskoncept och material för alla hundägare och 
hundar. Under projekttiden har en friskvårdsinstruktörsutbildning tagits fram under år 
2018, en friskvårdslärarutbildning under år 2020 och en Sund med hundlärarutbildning 
under år 2021, för att kunna bredda deras verksamhet samt hitta nya målgrupper.  

Pandemin har återigen försvårat projektet att uppnå målsättningar, men har också tvingat 
projektet att anpassa utbildningen till mer digitalundervisning. Många nya kreativa lösningar 
har framkommit för att öka tillgängligheten och aktivera hundar och hundägare under 
pandemin. Bland annat genomfördes fyra löparutmaningar under 2021 som alla avslutades 
med ett distanslopp, med totalt 550 deltagare. Två digitala Hundmarscher har genomförts 
tillsammans med Tjänstehund, med totalt 1.324 deltagare.  

Vidare har projektet skapat en fysisk utmaning genom generation Pep, där deltagarna skulle 
få hunden att gå slalom mellan benen så många gånger som möjligt under 31 sekunder. 

Under våren 2021 påbörjades filminspelning av Skidskolan i Gävle. Detta genererade 35 
avsnitt som finns tillgängliga för alla hundägare.  

Under sommaren spelades Fjällskolan in och även dessa avsnitt finns tillgänglig på nätet för 
alla hundägare.  

Svenska Kennelklubben genomförde två löparskolor med löparcoach för personalen och 
använde sig då av friskvårdsbidraget.  

Friskvårdsinstruktörerna skapade tillsammans digitala sportlovsutmaningar och 
påsklovsutmaningar med en rad fysiska utmaningar.  
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Tillsammans med Tjänstehund skapades en julkalender med lucköppning i form av 
inspirerande övningar tillsammans med hunden. Året avslutades med ”Nyårs-raketen” där 
320 ekipage deltog på distans. 

Statistik samlas in från alla aktiviteter som de är delaktiga i för att kunna se effekterna av 
projektet. En rapport kommer att tas fram över effekten både psykiskt och fysiskt på 
deltagare från projektets Facebook-forum. Rapporten kommer att baseras på 
enkätundersökning samt djupintervjuer med ett urval av deltagare. SLU- pilotprojektet  
”U CAN MOVE” kommer att utvärdera effekterna genom en pilotstudie i ett kommande 
forskningsprojekt. Resultatet från denna pilotstudie kommer att publiceras under våren 
2022. 

 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektanställd personal 699 805 
Overheadkostnader 108 284 
Hyra 5 000 
Tryckkostnader 87 476 
Utbildning 27 721 
Reskostnader 20 700 
Externa konsulter 18 925 
Summa 967 911 
Tidigare förlängd dispositionsrätt avseende år 2020 -       293 000 
Förlängd dispositionsrätt 182 089 
Återbetalt belopp 293 000 
Totalt belopp 1 150 000 
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Svenska Båtunionen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      625 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      625 000 kronor 
 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 4,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 171 891 173 803 173 784 180 100 184 100 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Sverige är ett unikt land för båtliv. Med vår långa kust, stora skärgårdsområden och många 
sjöar och kanaler är möjligheterna enorma. Det svenska båtlivet vilar på en lång tradition och 
är genom allemansrätten och strandskyddet tillgängligt för alla som vill och har intresset. 
 
Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige och båtlivet är i dag en av landets största 
folkrörelser. Fritidsbåtarnas ägare är många gånger medlemmar i en båtklubb och Svenska 
Båtunionen (SBU) organiserar drygt 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i 
landet. Båtklubbarnas ideella engagemang har utgjort grunden för SBU:s verksamhet sedan 
starten 1928. Deras uppgift är att ta tillvara erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och 
använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet. SBU representerar i nuläget 
över 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör dem till en av världens största 
båtorganisationer. De arbetar för ett båtliv som är säkert, hållbart och miljömedvetet, har 
tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar, utövas av båtfolk som har tillgång till de 
kunskaper som behövs samt välkomnar nya båtentusiaster i olika åldrar. 

Under verksamhetsåret 2021 fortsatte pandemin och deras förhoppningar om ett mer 
normalt år kom på skam. Unionen höll en digital Båtriksdag för andra året i följd men kunde 
ha ett fysiskt Unionsråd, innan restriktionerna slog till igen. Unionsstyrelsen har under året 
haft två fysiska möten och resten digitala. På liknande sätt har kommittéerna och 
arbetsutskottet haft sina möten. 
 
Organisationsbidraget har använts i deras ordinarie verksamhet för att täcka del av 
kostnaderna inom densamma. 
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Verksamhetsbidrag 
 
SBU Akademin 
Att SBU nu erbjuder båtklubbarna centralt framtagna utbildningar har varit en het politisk 
fråga för några regionala förbund inom organisationen, vilket har tagit en del resurser att 
reda ut och ordna upp.  

Ett antal pilotutbildningar i Styrelseansvar och Årsmötes genomförande har ägt rum digitalt.  

Deras hemsida har anpassats och kommunikationsvägar ut till målgruppen har byggts upp. 
Information om föreningskunskap har sammanställts och finns nu också tillgängligt på deras 
hemsida. 

SBU-akademin kommer under hösten 2022 helt implementeras i deras löpande verksamhet. 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning 163 412 
Anpassning av hemsida 31 233 
Utveckling av hemsida 31 620  
Utbildning/utbildningsmaterial 25 151 
Summa 251 416 
Tidigare förlängd dispositionsrätt avseende år 2020 -       250 000 
Egen insats -             1 416 
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Svenska Fjällklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       120 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag        
   Totalt       120 000 kronor 

 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 23 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt  1 580 1 700 1 594 1 620 1 700 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Fjällklubben har under året stimulerat fjällsport under hållbara former och arbetat 
aktivt med säkerhetsfrågor vid fjällvistelser. Klubbens medlemmar har utbildats via kurser 
inom fjälledarutbildningen och givits möjlighet att delta i andra fjäll- och naturnära 
aktiviteter.  

Trots pandemi har fjälledarutbildningen kunnat genomföras utan störningar.  

Utbildningen har breddats genom att erbjuda ett utökat antal av nu existerande 
fjälledarubildningar samt ett ökat utbud av praktiska sommar- och vinterkurser för personer 
som vill ha en utökad kunskap som leder till möjligheter för friare fjällturer under växlande 
väderförhållanden.  

Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
allmänna administrativa kostnader, klubblokal, klubbtidning samt kostnader för styrelsens 
verksamhet. 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Handbok för fjälledare - vinter 

Verksamhetsbidraget har använts till att ta fram boken "Handbok för vinterturer". Boken har 

distribuerats till deras medlemmar och till olika organisationer med fjällnära verksamhet och 

kommer inom kort att kunna köpas i allmänna handeln. 

 

Ekonomisk redovisning  
Tryckkostnad 214 441 
Postbefodran 32 584 
Summa 247 025 
Tidigare förlängd dispositionsrätt från år 2020 -       170 000 
Annonsintäkter -            7 250 
Egen insats -          69 775 
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Svenska Folksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       110 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      110 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 68,6 % 
 

Medlemsantal och medlemsutveckling 
Svenska Folksportförbundet består av 44 lokala folksportföreningar och kommuner. 
 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Svenska Folksportförbundet (SFF) är en frivillig sammanslutning för folksportföreningar 
och/eller arrangörer i Sverige och är ansluten till det internationella Folksportförbundet 
(IVV). SFF skall arbeta för ett utvidgat folksportintresse och huvudvikten skall läggas på ett 
naturligt sätt att utöva motion utan konkurrens. 

Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
deltagande i möten/konferenser, styrelsens kostnader, inköp av kontorsmaterial och porto. 
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Svenska Frisksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       130 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag         49 000 kronor      
   Totalt      179 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 17,4 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt  4 243 4 382 4 504 4 505 4 530 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts till den löpande verksamhet inom förbundet, bland annat 
till ledarutbildning, friluftsverksamhet för olika åldrar (där både barn, ungdomar och vuxna 
har deltagit), kansliverksamhet och deras medlemstidning Frisksport. Även 2021 påverkades 
av pandemin men de hade möjlighet att ordna en uppskattad forspaddlingsresa till Dalarna 
och en fjällvandring i Idre, förutom alla lokala friluftsaktiviteter som deras föreningar 
regelbundet ordnar. 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Friluftstips 
Projektet syftar till att ”öka antalet familjer som på ett enkelt sätt får chansen att utöva 
friluftsliv”.  

Ambitionen var att skapa en webbsida med friluftstips för ”allmänheten” och sedan utifrån 
den skapa en ledarhandledning till föreningsledare utifrån de aktiviteterna. På grund av att 
det ideella arbetet med att ta fram en ny webbplats drog ut på tiden fick de kasta om i 
tidsplanen. Därför har de ännu inte en färdig webbsida men är i slutfasen med att ta fram en 
ledarbok där både information om friluftsledarskap och även alla aktivitetstips finns med. 
Boken har delats upp i två delar; en del om säkerhet och förslag på upplägg för 
föreningsträffar och en del med tips på friluftsaktiviteter (både för familjer och för 
föreningar). Bland tipsen finns både lite enklare aktivitetstips som barkbåtsrace och 
naturbingo och aktiviteter som får chans att ta lite längre tid som en förmultningsplanka och 
att skapa ett eget ekosystem. En illustratör har tagit fram fina och inspirerande illustrationer, 
bland annat bingobrickor för olika årstider och instruktioner till olika friluftsaktiviteter.  

I april ska ledarboken tryckas och en ledarutbildning ska äga rum i maj där friluftstipsen 
ingår i grundmaterialet. Målet att nå privatpersoner och få dem att upptäcka friluftslivet i sitt 
närområde ligger självklart kvar och de jobbar vidare med det under hela 2022. 

 
Ekonomisk redovisning  
Personalkostnad 54 045 
Domännamn (friluftstips.se) 161 
Summa 54 206 
Egen insats -         5 206 
Totalt belopp 49 000 
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Svenska Islandshästförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        130 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag           
   Totalt       130 000 kronor 

Har även fått bidrag från Riksidrottsförbundet med 402 000 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 7 097 6 914 7 309 7 217 7 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts till Fritidssektionens fortlöpande arbete. Målsättningen 
har varit och är att fortsatt arbeta med att bygga upp en stabil Fritidssektion. Denna skall 
verka för alla aktiviteter inom Islandshästverksamheten som inte är tävlingsanknutna. 
Sektionen har genomfört 2 fysiska möten under året och dessemellan haft ett tiotal 
telefonmöten. 

Sektionens syfte är att tillgodose alla medlemmars intressen genom att skapa aktiviteter för 
upplevelser, öka kunskap, friluftsliv och social samvaro – oavsett ambition, ålder, kön eller 
eventuella funktionshinder. Fritidssektion vill se, främja och stödja, en bred verksamhet i 
lokalföreningarna som kan tillgodose alla medlemmars intressen. Fokus ska ligga på god 
stämning, omsorg om hästen och möjligheten att delta utifrån sin nivå och förutsättningar. 
Vistelse i naturen har stor positiv påverkan på välbefinnandet och de vill möjliggöra för alla 
att erfara detta på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Det är anledningen till att de 
återkommande vill utbilda sina medlemmar i allemansrätt, trafikvett och hur de kan använda 
naturen som en träningsplats för både sig och sina hästar. 
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Svenska Jägareförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        850 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag        
   Totalt       850 000 kronor 

Har bidrag från regeringen avseende ett specifikt uppdrag på 52 250 000 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 148 520 149 525 151 662 153 898 151 896 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Bidraget från Svenskt Friluftsliv har använts till en anställd som arbetar med integration, 
ungdom, tillgänglighet och kvinnor i organisationen. Fjolåret var naturligtvis speciellt på 
grund av pandemin och mycket verksamhet har fått skjutas på framtiden. Aktiviteter som län 
och kretsar vanligtvis genomför i samarbete med förskolor, skolor, SFI-klasser, med flera har 
därför inte kunnat äga rum. 

I Stockholmsregionen har Jägareförbundet fortsatt jobba med konceptet ”JaktCoach” för att 
hjälpa nya jägare och jägare som inte själva har kontaktnät eller tillgång till egen mark, att 
komma ut i skogen med hjälp av en mentor (erfaren jägare). Ett viktigt verktyg även ur 
integrationssynpunkt. 

Under 2021 har ungdomsmedlemmarna (18 - 25 år) minskat med 0,5 procent från år 2020 
och är nu 4,2% av totalt antal medlemmar. Det intressebaserade nätverket Unga Jägare, samt 
övrig ungdomsverksamhet i förbundet, har under året försökt ordna aktiviteter som kunnat 
fungera trots pandemin. De flesta län har lyckats genomföra någon ungdomsverksamhet. 
Regionala och nationella ungdomsmöten har till viss del genomförts digitalt. Den nya 
ledarskapsutbildningen som var tänkt att sjösättas under 2021 har återigen flyttats fram. För 
att hålla kvar intresset hos de yngre medlemmarna, togs den digitala utbildningen ”Lockjakt 
på räv” fram i förbundets utbildningsplattform Coursio. Utbildningen erbjöds gratis till alla 
ungdomsmedlemmar under våren 2021. Ungefär en fjärdedel av förbundets 
ungdomsmedlemmar nappade på erbjudandet, vilket var betydligt fler än beräknat. 

När det gäller Projekt Jakt för alla (tillgänglighet) försökte förbundet hålla tidigare 
verksamhet vid liv genom engagerade i nästan alla län. Förhoppningsvis kan verksamheten 
återupptas kommande höst. 

Antalet kvinnor som jagar ökade eller är stabilt i alla kategorier – mätt i jaktkortslösare, 
medlemmar i Jägareförbundet samt i kvinnornas andel och antal på alla förtroendenivåer. 
Jägareförbundet arbetar bland annat med verktyget JAQT i sitt genusarbete (Svenska 
Jägareförbundets nätverk för kvinnor). Nätverkets mål ligger i linje med förbundets 
strategiska mål och syftar till att öka antalet jagande kvinnor, öka antalet kvinnliga 
medlemmar och få fler kvinnor som ledare och förtroendevalda i förbundet. För att både ta 
del av och bidra till forskningen och kunskapsutvecklingen angående genusperspektiv i 
jakten sker samarbete med olika universitet, myndigheter och organisationer samt med 
nordiska och europeiska jägarförbund. 
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Svenska Kanotförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 060 000 kronor 
   Totalt     1 060 000 kronor 

 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet 6 405 400 kr och Sveriges Olympiska 
kommittéer (elitverksamhet) 1 779 000 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 61 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 20 104 20 545 20 862 24 174 24 400 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Friluftstjänster 
Projektet ska genom föreningar och godkända kanotcentraler nå ut till fler. Fler ska på så sätt 
upptäcka och njuta av den blå naturen. Fler ska paddla med kunskap om paddelteknik, 
säkerhet och miljö. Svenska Kanotförbundet (SKF) ska vara med och påverka i sammanhang 
som är relevanta för paddling nu och i framtiden. Deras friluftstjänst administrerar allt under 
friluftspaddling och ska stärka förbundets arbete för aktiviteter i hela kanotsverige. Ett stort 
och brett område, från att marknadsföra förbundets utbildningar som riktar sig till 
friluftspaddlare, till att svara på remisser som rör frågor som påverkar förutsättningar för 
friluftspaddling. SKF ska samarbeta med både ”gamla” och nya aktörer för att främja 
friluftspaddling och säkerhet.  

På deras hemsida uppmärksammas föreningars satsningar på friluftspaddling och godkända 
kanotcentraler marknadsförs. Kanotförbundets särskilda facebook sida för friluftspaddling 
används för att sprida information om förbundets aktiviteter och utbildningar, länka till 
intressanta sidor och händelser samt säkerhetsinformation och övrigt inom friluftspaddling.  

Utbildningsverksamheten är ett av deras större arbetsområden. Kanotförbundet och deras 
certifierade externa utbildare gjorde en stor insats för att höja kunskap om paddling under 
2021, då 81 nya ledare på olika nivåer utbildades. Genom de utbildade ledarna spreds 
kunskap om paddelteknik, säkerhet och miljöhänsyn till tusentals kanotister. 

Deras ”friluftstjänst” var i kontakt med företag, organisationer samt myndigheter och 
marknadsförde friluftspaddling. Särskilt lyftes fördelarna med organiserad paddling i 
förening eller hos en godkänd kanotcentral fram. Med erfarna och kunniga instruktörer och 
guider lotsas nya kanotister in och får lära sig att paddla samt hur de ska ta hänsyn till djur 
och natur. I utbildningsarbetet ingick att sprida kännedom om utbildningsmaterialet 
Paddelpasset. Intresset för Paddelpasset har fortsatt att växa och 1.739 sådana pass delades 
ut under året. Den version som är anpassad för barn och unga, PaddlePower, användes av 25 
föreningar (10 fler än året innan). Barnen uppskattade de 1.200 armband som delades ut 
(istället för Paddelpasskort).  
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Särskilda säkerhetsutbildningar genomfördes under året för både skolelever och vuxna 
friluftspaddlare. Samarbete med andra organisationer inom utbildning och träffar knöt ihop 
både kanotister och ledare från flera organisationer.  

Information spreds om godkända kanotcentraler, vilka stöttades i sitt arbete med säkerhet 
och miljömedvetande samt med att synliggöra fördelarna med att hyra kanot från godkänd 
kanotcentral. Detta ökar tillgänglighet för allmänheten att prova på paddling, främjar 
hållbarhet genom att hyra i stället för att köpa, åka kollektivt i stället för att transportera egen 
kanot samt uppmuntrar till svemester. 

Godkända kanotcentraler lyftes fram i kontakter med turistbolag och turistinformationer 
samt regioner, vid träffar för att starta upp eller utveckla kanotturism. Som ett led i arbetet 
för att säkerställa framtida tillgång till paddelbara vatten, t e x i gamla flottningsleder där 
restaureringsarbeten pågår eller inleds. 

Kanotförbundet var delaktigt i en rad olika återställningsprojekt genom dialog- och 
samrådsmöten samt skriftliga yttranden som rörde restaureringsarbeten som påverkar 
paddlingsmöjligheter.  

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 522 000 
Aktiviteter inom projektet 51 000 
Summa 573 000 
 
 

Säker paddling i skolan 
2021 var tredje och sista året för projektet Säker paddling i skolan vars syfte är att utbilda 
lärare som vill paddla med sina elever genom att erbjuda dem utbildningen GSRT 
(Grundläggande säkerhet och räddningsteknik). Målsättningen var att få så stort 
deltagarantal som möjligt. Därför valdes 18 regioner ut där intresset varit som störst de 
föregående åren och kurser planerades som var öppna för alla att anmäla sig till. Sen 
skickades det ut information att skolor med flera intresserade lärare kunde höra av sig för att 
boka in en egen kurs. Vilket ledde till ytterligare 12 preliminärbokade utbildningar.  

Av de 30 planerade utbildningarna kunde 25 genomförda. 124 lärare genomförde hela 
utbildningen och några ytterligare personer var med delar av dagen. En ökning med 33 lärare 
jämfört med föregående år.  
 
Även i år påverkades projektet av pandemin vilket framförallt ledde till sena avbokningar av 
personer som visade symtom eller där läraren inte beviljades att gå utbildningen deras av 
rektorn p.g.a. brist på vikarier.  

För att genomföra de olika kurserna användes olika externa utbildare utspridda i Sverige. De 
externa utbildarna som togs in i projektet fick olika alternativ för hur mycket de själva ville 
planera och fick ersättning därefter.  

 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning, kursmaterial och administration 180 000 
Utbildningstillfällen 282 000 
Övrigt 25 000 
Summa 487 000 
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Svenska Kennelklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag 825 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt  825 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,7 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt  273 678 268 121 271 166 280 407 296 993 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Kennelklubben (SKK) konstaterar att under pandemin har antalet nya oerfarna 
hundägare ökat stort. Dessa nya hundägare har behövt kunskap om vad ansvarsfullt 
hundägande i förhållande till friluftsliv med hund innebär. Genom satsningar på 
hundägarutbildningar och information via artiklar, kampanjer och annat utbildande material 
har SKK bidragit till att sprida sådan information.  

SKK sprider vidare kunskap om hur man håller hund i skog och mark med ett speciellt fokus 
på jakthundar via deltagande på olika event som tex jaktmässor. Sambandet mellan en god 
hälsa och friluftsliv med hund är en central fråga för SKK som är ständigt närvarande på 
deras evenemang och i all kommunikation med medlemmarna via tex deras tidning 
Hundsport. Organisationsbidraget har använts för att täcka del av dessa kostnader. 
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Svenska Klätterförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 200 000 kronor 
   Totalt     1 200 000 kronor 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet med 3 691 250 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 56 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 11 618 12 371 14 402 14 482 13 008 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Instruktörsutbildningar 
Projektet är ett treårigt projekt med syftet att alla som börjar klättra ska lära sig grunderna av 
en auktoriserad instruktör, en kvalitetssäkring som kan hjälpa Svenska Klätterförbundet att 
hålla olycksstatistiken fortsatt låg och fostra framtidens klättrare till goda 
friluftsambassadörer. 

Instruktörer är jämte tränarna Klätterförbundets främsta ambassadörer och en effektiv kanal 
att nå nya klättrare, oavsett om de är medlemmar i en förbundsansluten förening eller inte. 
Det är viktigt för förbundet att alla deras instruktörer oavsett disciplin (inomhus, sport, 
klippa och is) är uppdaterade om säkerhet, ansvar, access och allemansrätt, och därmed kan 
förmedla korrekt och aktuell kunskap. 

Pandemin har fortsatt att försvåra och försena delar av projektet. Då det varit svårigheter att 
arrangera fysiska arrangemang har arbetet med digitalisering aktualiserats och påskyndats. I 
de fall det varit möjligt har digitala alternativ erbjudits och flera av de planerade aktiviteterna 
har kunnat genomföras trots restriktioner.  

Den översiktliga projektplanen innehåller sju steg, men p g a pandemin har ordningsföljden 
genom hela projektet ändrats då fysiska träffar och utbildningar inte varit möjliga att 
genomföra.  

Steg 1; Behovsanalys  
Det steget slutfördes under 2020. Den träff för examinatorer, utbildar och examinerar 
instruktörer, som planerades för 2020 har fortfarande inte kunnat genomföras. Två digitala 
träffar, där examinatorerna kunnat dela sina tankar kring behov, möjligheter och önskemål 
har genomförts under 2021. 

Steg 2; Struktur  
All klätterutbildning styrs av ett normsystem som utgår från den internationella 
alpinistunionen UIAA. Klätterförbundet har den svenska delegationen från UIAA att 
säkerställa att de svenska utbildningarna följer de normer UIAA satt upp. Normerna 
utvecklas ständigt för att följa med den utveckling som sker internationellt när det gäller 
pedagogik, miljö/naturvård, samt säkerhet. Klätterförbundets utbildningskommitté har 
tillsammans med projektledningen slutfört revideringen av sina utbildnings normer. Där 
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innehåll och formatering gåtts igenom. De nya normerna har nu trätt i kraft och finns 
publicerades på deras hemsida. Arbetet med att ta fram en utbildningsstrategi pågår.  

Steg 3; Synliggöra befintliga möjligheter.  
Arbetet med att digitalisera deras utbildningar fortgår. En förstudie om behov, innehåll och 
val av digital utbildningsplattform har slutförts inför implementering 2022. Parallellt med 
detta pågår arbetet med att digitalisera deras utbildningsmaterial. 

Utbildning av och genom sina auktoriserade instruktörer har tack vare projektet fått ökad 
uppmärksamhet och tyngd inom organisationen. Del av beviljade medel finns kvar för arbete 
som planeras under 2022 och PPE-kurser finns inplanerade. 

Ett arbete kring juridiska aspekter rörande klätterinstruktörer har slutförts, som belyser det 
rättsliga läget och ansvaret för klätterinstruktörer. Resultatet finns publicerat på hemsidan.  

Steg 4; Behovsanalys för framtiden.  
Klätterförbundets utbildningskommitté har åtagit sig uppdraget att hålla organisationen 
uppdaterad med omvärldsbevakning och behovsundersökningar.  

Steg 5; Modellering av tydlig och attraktiv utbildning.  
Som en anpassning till pandemin har instruktörsseminarier hållits digitalt, och som hybrid 
med en digital och en fysisk del. Ett av seminarierna hölls tillsammans med Svenska 
Bergsguidesorganisationen (SBO), vilket blev startskottet på ett tätare samarbete.  

Steg 6; Utbilda utbildare.  
Under 2021 har fler examinatorer utbildats och blivit aktiva.  

Steg 7; Kommunicera och genomföra utbildningen.  
Klätterförbundets hemsida uppdaterades under 2021. I arbetet med att ta fram den nya 
hemsidan lades stort fokus på utbildning för att bättre kommunicera information om 
utbildning och klätterförbundets instruktörer.  

En examinationsförberedande utbildning för instruktörer hölls och lärdomar från 
pilotomgången arbetades in i kursen. Uppdaterade normer har kommunicerats allmänt och 
specifikt till deras instruktörer.  

Regionala hubbar som bemannas med instruktörer och utrustning kommer att introduceras 
framöver. Deras uppgift blir att hjälpa föreningarna med att inkludera klättring utomhus 
genom att erbjuda hjälp med prova-på klättring och utbildning av ledare.  

 
Ekonomisk redovisning 
Projektledare 455 000 
Projektresurs 125 000 
Arbetsplats, dator mm 80 000 
Projektgrupp arvode 190 000 
Vidareutveckling digitala verktyg och kurser 50 000 
Summa 900 000 
Förlängd dispositionsrätt från 2020 -       605 000 
Förlängd dispositionsrätt 595 000 
Att återbetala 310 000 
Total summa 1 200 000 
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Utbilda idrottslärare för klättring 
Projektet är ett treårigt projekt med syftet att utbilda idrottslärare till topprepsinstruktörer 
och klätterledare utomhus. Många skolor har en liten klättervägg i sin idrottshall, men kan 
inte använda den då rätt kompetens saknas, vilket är synd då många barn och unga står i kö 
för att få klättra hos förbundets föreningar. Utbildas idrottslärare får de kompetens att på ett 
säkert sätt låta eleverna prova att klättra samt säkra varandra både inomhus och på någon 
lokal klippa.  

Två grupper av lärare har startat sin utbildning. Grupperna innehåller sammanlagt 10 
deltagare och genomförs parallellt i två regioner. Utbildningarna följer läsåret och påbörjade 
utbildningar slutförs under 2022. Ambitionen var att starta ytterligare två grupper, men 
tyvärr var detta ej möjligt på grund av osäkerheter kopplat till restriktionerna utifrån 
pandemin.  

I första hand riktas projektet till idrottslärare och skolor med klättervägg. I praktiken når 
dock projektet en bredare målgrupp och har hittills utbildat lärare från universitet, 
folkhögskolor, gymnasieskolor, grundskolor samt fritidsledare.  

Målet med utbildningen är att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och 
inspirerande sätt inom skolans verksamhet. I utbildningen ingår ett antal av 
klätterförbundets normerade kurser. Deltagarna lär sig både om inomhus- och 
utomhusklättring genom kurserna topprepsklättring, ledklättring och sportklätterkurs 
utomhus. De deltagare som har möjlighet erbjuds även att utbildas till ledarrollerna 
topprepsinstruktör inomhus samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som 
ett lägsta krav för att självständigt ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer 
svenska klätterförbundets normer. Deltagarna får även förståelse för hur klättring kan 
användas som en del i gymnasieskolans kurser. 

Erfarenheter från tidigare år har arbetats in i utbildningen som nu även inkluderar PPE 
(personal protective equipment), samt information om ansvar- och försäkringsfrågor. 

Valet av utbildningsplatser inomhus har varit olika klätterhallar i Malmö och i Stockholm.  
Utemomenten har genomförts i Stockholm och Blekinge på klipporna Häggsta och 
Köpegårda. Val av plats utomhus har handlat om instruktörernas kännedom och att dessa 
klippor uppfyller kraven på ett bra sätt.  
 
Förbundet ser fortsatt ett högt intresse för utbildningen men pandemin har gjort det svårt att 
starta så många utbildningar som de avsett. Inför 2022 har extra resurser tillsatts på deras 
kansli för att anpassa erbjudandet till fler, kunna skala upp antalet utbildningar och 
genomföra dem på fler platser i Sverige.  

 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning 145 000 
Utbildare 60 000 
Kommunikatör och del av ny hemsida 49 000 
OH-kostnader 17 000 
Externa kostnader 38 000 
Arbetsplats, dator, tele 40 000 
Summa 349 000 
Förlängd dispositionsrätt från år 2020 - 539 000 
Återstår totalt att redovisa 2023 190 000 
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Svenska Kryssarklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       590 000 kronor
   Verksamhetsbidrag       770 000 kronor  
   Totalt     1 360 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,4 % 
 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 41 805 40 976 40 026 40 703 41 525 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har Svenska Kryssarklubben använt till att digitalisera sin 
medlemstidning PX. De har även hyrt in utrustning för att kunna förmedla föredrag digitalt. 
Föreläsaren kan sitta på deras kansli och med hög kvalité ge medlemsföredrag till 
medlemmar i hela landet. Under 2021 har de även färdigställt sin funktionärsutbildning. 

 
Verksamhetsbidrag 
 
Ny på havet 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (Seglarskolan) har bedrivit utbildning till 
sjöss för ungdomar och vuxna sedan 1957. Varje år utbildar Seglarskolan ca 350 ungdomar i 
sjömanskap, navigation, sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord på fartygen 
Gratia, Gratitude och Atlantica. Med detta bidrag har de kunnat erbjuda skolelever som inte 
har koppling till kust och hav, ett möte med havet för att lära sig att det är både roligt och 
kräver respekt. Dessutom får de, precis som eleverna på sommarkurserna, lära sig om 
segling, navigation och samarbete.  
 
 
Ekonomisk redovisning 
Segling med Frejaskolan Västra Frölunda 24 500 
Segling med Bergsjöskolan 24 500 
Segling med Lundenskolan 24 500 
Segling med Klarabergsskolan 24 500 
Segling med Skälltorpsskolan 24 500 
Segling med Hjälboskolan Angered 24 500 
Summa  147 000 
 
 
Skolundervisning med friluftstid och utan skärmtid 
Med detta bidrag har Seglarskolan fått möjlighet att erbjuda skolklasser en möjlighet att 
komma bort från datorer och skärmar och i stället få bedriva undervisning ute på havet. En 
tvådagarssegling (med övernattning) ger möjlighet till lärande i kombination med fysisk 
aktivitet. Inför seglingen väljer klassen mellan två spår, Den vidunderliga historien om 
Longitud eller Sagan om segelfartygens återkomst, som båda är framtagna av behörig lärare 
och berör delar ur läroplanen.  
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Ekonomisk redovisning 
Segling med Sannaskolan 49 000 
Segling med Guldhedsskolan 49 000 
Segling med Franska skolan 49 000 
Segling med Påvelundsskolan 49 000 
Segling med Utmarksskolan 49 000 
Summa  245 000 
 
 

Utbildning till befäl i SXK Seglarskola 
SXK Seglarskola har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar sedan 1957. Fartygen Gratia, 
Gratitude och Atlantica som används för utbildningen är klassade som traditionsfartyg.  

Säkerheten ombord och kompetensen hos besättningen regleras numera av 
Transportstyrelsen. För att kunna framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning som har av 
Transportstyrelsen godkända certifikat. Dessa certifikat kräver i sin tur att befälen går 
certifikatsgrundande utbildningar.  

Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet 
under sin semester eller annan fri tid. Detta gör att det krävs ca 30 befälhavare, 60 styrmän, 
60 instruktörer, 30 båtsmän och 30 kockar för att klara av bemanningen på de 40-tal 
seglingar som genomförs varje år. 

De certifikatsgrundande utbildningar som krävs för dessa befälhavare och styrmän är någon 
av navigationsutbildningarna Master of Yacht (MoY) eller Fartygsbefäl klass VII samt ROC 
(Restricted Operators Certificate) och CCM (Crowd and Crisis Management – 
Krishanteringskurs). Samtliga befäl ombord måste ha certifikat i Basic Safety 
(Grundläggande säkerhet). Eftersom dessa certifikatsgrundande utbildningar i de flesta fall 
måste förnyas var femte år, kan fördelningen bli lite ojämn över åren.  

Under 2021 har de på grund av pandemin tyvärr inte kunnat utbilda befäl i den takt som 
behövts och Transportstyrelsen har också beviljat att certifikatens giltighetstid förlängs. 
Utbildningar har fått ställas in eller bara kunnat genomföras i vissa delar och därför kommer 
det att vara ett uppdämt behov under kommande år.  
 

Ekonomisk redovisning 
Reskostnad ideell lärare Basic Safety 1 005 
Brandpraktik 220 821 
MoY teori 2 befäl 29 000 
MoY praktik och examen 2 befäl 37 240 
MoY 5 befäl 56 750 
HLR-dockor 7 411 
Radiokommunikation 1 befäl 1 016 
Årsavgift Transportstyrelsen (godkänd utbildningsanordnare) 14 000 
Summa  367 243 
Tidigare förlängd dispositionsrätt -      425 692 
Avrundning -               551 
Att återbetala       59 000 
Förlängd dispositionsrätt 378 000 
Totalt belopp 378 000  
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Svenska Livräddningssällskapet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  1 890 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag  3 195 000 kronor 
   Totalt   5 085 000 kronor 

Har även bidrag från Strålsäkerhetsmyndigheten 150 000 kr, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 8 760 000 kr och övriga svenska myndigheter 
(Arbetsförmedling m. fl.) 141 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 69,1 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt             16 995 17 830 17 335 47 479* 47 489* 

*Inklusive medlemmar i simskolor/sommarsimskolor 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare 
friluftsliv i, på och kring vatten. Med många års erfarenhet, kompetens och kunnande i frågor 
som rör vattensäkerhet. Ända sedan 1898 har de arbetat med att informera om säkerhet i och 
kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet 
som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att erbjuda. 
Sverige har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt. SLS 
riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet. 

SLS har tack vare och med hjälp av organisations- och projektbidraget under året, likt 
tidigare år, kunnat bedriva ändamålsenlig verksamhet som ligger i linje med Svensk 
Friluftslivs utfördelade bidrag, även under detta av corona påverkade år. 

Med stöd av organisationsbidraget har SLS bland annat nått ut med kunskap och information 
till allmänheten, skolor, myndigheter m. fl.  

Vidare har SLS utvecklat, planera och drivit samt genomfört aktiviteter inom deras tre 
huvudområden; Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet. 

Vidare har de fortsatt och utvecklat sitt långsiktiga arbete med att föra statistik och 
genomföra utredningar i samband med drunkningsolyckor i syfte att dra lärdom och att 
förmedla denna kunskap i sina kanaler och till samhället i stort. 

SLS har drivit frågan om allas rätt till simundervisning gentemot berörda myndigheter såsom 
Skolverket samt mot politiken. De har även drivit på och stöttat kommunerna i arbetet med 
målet att bli certifierade som ”En vattensäker kommun” och propagerat för ökad säkerhet vid 
friluftsbad. 

SLS har fortsatt att aktivt propagera för vikten av bevakade stränder och att utbilda 
livräddare. Fortsatt att lära såväl ung som gammal att simma, direkt eller indirekt genom att 
utbilda simlärare. 
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SLS har fortsatt att utveckla sitt medlemssystem och medlemskommunikation för att nå ut 
till fler och samtidigt öka antalet medlemmar samt finansierat medlemskap i International 
Lifesaving Federation (ILS) och International Lifesaving Europe (ILSE). 
 

Verksamhetsbidrag 
 
Certifierad ungdomsledare/Youth Camp 
Är ett tre-årigt projekt med syftet att främja så att fler ungdomar får möjlighet att delta i 
lokala Youth Camps ledda av certifierade ledare. Dessa Youth camps har utgångspunkt i ett 
förebyggande säkerhets- och trygghetsperspektiv i samband med friluftsliv i, på och vid 
vatten.  

Under året 2021 kunde till sist Youth camps ledarskapsutbildning genomföras. Ungdomarna 
som gick utbildningen fick sedan hålla egna lokala läger för barn och ungdomar, för att 
utbilda dessa i ett säkert friluftsliv i, vid och på vatten.  

Projektet har fått ett positivt bemötande och frågan efter fler Youth camps 
ledarskapsutbildningar har inkommit.  

Genom projektet har fler ungdomar har kommit i kontakt med vattenlivräddning och 
livräddning som sport dessutom har utbildningen genererat fler lokala aktiviteter runt om i 
landet.  

Förhoppning är att ungdomarna genom en förankring i allemansrätten har fått fler att förstå 
och uppskatta friluftslivet i samband med det unika strandlivet. 
 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning   418 518 
Marknadsföring, pr  127 791 
Material, tryck och produktion  80 447 
Administration  76 918 
Utrustning och förbrukningsmaterial  185 554 
Lokalt uppstartsstöd  80 000 
Ledarutbildning  16 245   
Summa  985 473 
Tidigare förlängd dispositionsrätt  -      192 500 
Egen insats  -           2 973 
Total summa  790 000 
 
 

Issäkerhetsrådet 
Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som 
ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. Övriga aktörer är 
Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet samt 
adjungerande deltagare från SMHI och Fjällsäkerhetsrådet. Ett starkare samarbete har under 
året etablerats med Fjällsäkerhetsrådet med deltagande på varandras möten och 
gemensamma pressmeddelanden då fjällregioner adresserats. 
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Mycket av operativ verksamhet sattes på paus under 2021 på grund av pandemin. Flera 
reportage och intervjuer med fokus på att upplysa allmänheten om vikten av rätt kunskap 
och utrustning samt sällskap i samband med vistelse på is har dock genomförts. 

Ambitionen är att etablera Issäkerhetsrådet som ett självklart alternativ att vända sig till för 
rekommendationer om issäkerhet, allt fler hänvisar nu till Issäkerhetsrådet.  

Tyvärr har pandemin förhindrat utvecklingen av fler lokala issäkerhetsråd. För att främja 
bildandet har företrädare för kommuner certifierade enligt Svenska Livräddningssällskapets 
certifiering ”En vattensäker kommun” bjudits med på möten och sammankomster. 

De delar av projektet som fått flyttas framåt i tiden kommer att genomföras under 
kommande år. 
 
 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning  434 644 
Administration  147 704 
Marknadsföring, utrustning mm    256 073 
Hemsida och digitala verktyg  182 700 
Resor och isfestivaler  0 
Summa  1 021 121 
Tidigare förlängd dispositionsrätt  -     338 000 
Avrundning  879 
Förlängd dispositionsrätt  401 000 
Totalt belopp  1 085 000 
 
 
 

Mentor - Adept en framgång för föreningslivet 
SLS i samarbete med Svenska Kanotförbundet och Sportfiskarna vill tillsammans ta fram ett 
mentorskapsprogram för att hitta nya ledare i nya grupper på ett för dem nytt sätt. Samtidigt 
som fler människor nås och på så sätt får möjlighet att ta del av deras långa tradition av 
friluftsliv, dvs. att vistas ute i skog och mark på allemansrättslig grund utan krav på tävling. 

Projektet syftar till att ta fram en handledning som kan användas framöver och som alla 
organisationer tillhörande Svenskt Friluftsliv kan ha glädje av. Att öka antalet förebilder och 
ledare med bakgrund i annat land än Sverige. Utveckla ett program/handledning för att öka 
deras möjlighet att ta del av och inkluderas i friluftslivets ideella organisationer samt ge dessa 
personer verktyg för att lyckas med och få ta del av det unika svenska föreningslivet. 

Sportfiskarnas arbete har under året bestått i en intern kartläggning av lämpliga föreningar 
för att delta i projektet. Efter en rad sonderingar och samtal slöt projektet avtal om mentorer 
i Storöringens Fiskeklubb (Timrå) och Peshku SFK (Hässleholm). Kanotförbundet har hållit 
informationsträffar för att berätta om projektet. Deltagande föreningar blev 
Fridhemskanotisterna, Linköpings Kanotklubb och Söderhamnspaddlarna. 

15 mentorer med adepter har utsetts i de tre organisationerna fördelat i landet från Timrå till 
Kristianstad 
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Projektledarna har genomfört informationsträffar med alla mentorer med genomgång av allt 
material som mentorerna och adepterna ska arbeta utifrån. 

Som ett stöd och hjälpmedel för mentorerna och ledare inom Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer har en webbaserad utbildning -Medveten Medmänniska- tagits fram. 
 
 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning   353 618 
Personalkostnad/lämnade bidrag  435 000 
Administration  179 360 
Marknadsföring  48 468 
Material, tryck och produktion  32 769 
Externt samarbete och utbildning  148 326 
Resekostnader  145 959 
Summa  1 343 500 
Tidigare förlängd dispositionsrätt  -       105 000 
Att återbetala  81 500 
Totalt belopp  1 320 000 
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Svenska Naturskyddsföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag       975 000 kronor 
   Totalt       975 000 kronor 

Får även bidrag från Sida 78 908 000 kr, Naturvårdsverket 4 443 000 kr, Jordbruksverket 
502 000 kr, Konsumentverket 850 000 kr, EU-bidrag 783 000 kr, Stiftelsen Alvinsfond 
500 000 kr, Postkodlotteriet 5 675 000 kr, Lunds Universitet 300 000 kr, ICA Stiftelsen 
1 000 000 kr, Kommuner 223 000 kr och Övriga 1 551 000 kr. Totalt 94 735 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 28,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 226 000 231 000 237 000 234 000 199 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Mer friluftsliv i skolan 
Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sportfiskarna erhöll 
975,000 kr för att tillsammans genomföra projektet ”Mer friluftsliv i skolan” under 2021.  
 
Föreningarna har planerat projektet tillsammans och Naturskyddsföreningen har hållit i 
samordning, administration, kommunikation, ekonomi och utvärdering. Sportfiskarna och 
Naturskoleföreningen har bidragit med fortbildare till alla orter. 
 
Projektets målgrupp är pedagoger i grundskolan samt fritidspedagoger som vill inkludera 
mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under friluftsdagar. Det 
är en tvådagarsfortbildning som är kostnadsfri för pedagogerna och genomförs i 
lättillgängliga naturområden. Den leds av en fortbildare från Naturskoleföreningen och en 
från Sportfiskarna, vilka står för de pedagogiska övningarna och utrustningen. Två 
fortbildare innebär att 40 pedagoger kan utbildas samtidigt.  
 
Precis som förra året har coronapandemin påverkat verksamheten men skillnaden från förra 
året är att de i år hade med sig lösningar och erfarenheter. Fortbildarna har varit fantastiska 
på att hitta lösningar och har gjort olika ”corona-anpassningar” i fortbildningen, exempelvis 
gjort övningarna i mindre grupper och med avstånd mellan deltagarna. Trots att 
fortbildningen är en utomhusaktivitet så har pandemin gjort det svårare att få in 
anmälningar. Förutom nationella restriktioner så har det även varit lokala restriktioner för 
kommunanställda gällande deltagande på utbildning och resor utanför kommunen, samt 
osäkerhet om framtiden. Ett tillfälle som var planerat under året kunde inte genomföras samt 
att flera orter inte hade det gemensamma matlagningsmomentet. Detta år har 11 
fortbildningar genomförts som inspirerat 302 pedagoger, vilka i sin tur har kunnat ge sina 
elever friluftsaktiviteter. Fortbildningen arrangerades under året i Olofström, Arvika, 
Ulricehamn, Knivsta, Mariestad, Västerås, Östersund, Varberg, Jönköping, Helsingborg och 
Växjö. 
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Fortbildningen innehöll; övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att 
göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, 
att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning. Diskussioner om 
måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för 
friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.  
 
Alla övningar utgick från läroplanen och anpassades efter platsens och deltagarnas 
förutsättningar. Övningarna under fortbildningsdagarna genomfördes i en särskild ordning 
för att skapa det flöde som bibehåller deltagarnas fokus under hela dagen fram till 
reflektionen. De fyra grundkategorierna för övningarnas syften: Väcka entusiasm – fokusera 
uppmärksamhet – direkt upplevelse – reflektion. Alla deltagare har fått ett intyg på att de 
gått fortbildningen samt ett kompendium med övningar. 
 
Information om fortbildningen har skickats till alla grundskolor i kommunen där den äger 
rum, samt närliggande kommuner. 
 
Information om närnaturens och friluftslivets många värden i stort har fortsatt spridas till 
skolor, politiker och allmänhet genom arrangerande föreningars hemsidor, sociala medier, 
broschyrer och föreningsutskick, samt kompendiet Mer friluftsliv i skolan – övningar och 
tips.  
 
Resultat av projektet 
• 22 fortbildningsdagar för totalt 302 pedagoger har genomförts (tvådagarsfortbildningar).  
• Pedagoger från fler än 60 kommuner har deltagit. 
 
• Fortbildningen har gett deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva 
verksamhet som innefattar friluftsliv i skolan. 
 
• Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för ett ämnesintegrerat 
utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen.  
 
• Natur där fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk 
verksamhet och friluftsliv.  
 
• Fler barn har genom skolan fått bättre förutsättningar för att få kunskap om och möjlighet 
att uppleva olika typer av friluftsliv. 
 
• Värdet av att bevara och tillgängliggöra natur för utomhuspedagogisk verksamhet och 
friluftsliv nära skolor och bostäder har uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och 
skolor i ett stort antal kommuner.  
 
• Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska) 
har ökat.  
 
• Pedagogerna har genom fortbildningen fått lära sig grunderna i fiske för att kunna utföra 
"Klassdraget" och anordna en friluftsdag med fisketema där eleverna får ett spö". 
 
Projektet har inneburit en fortsatt spridning av läromedlet Naturen som klassrum på 
webben. Läromedlet utgår från de övningar som genomförts inom fortbildningarna Mer 
friluftsliv i skolan och Skogen som klassrum, vilka följer läroplanen och bidrar till 
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måluppfyllelse. Läromedlet har fokus på utomhuspedagogiska metoder kopplat till frågor om 
skog, vatten och friluftsliv och består av övningar och lärarhandledning. 
 
Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter har bidragit till 
att uppmärksamma syftena med projektet. 
 
Projektet fick pengar över år 2020 då några fortbildningar fick ställas in på grund av 
pandemin. Det har länge efterfrågats någon typ av träff eller workshop från fortbildarna för 
att dela erfarenheter, testa nya saker och på så sätt utveckla fortbildningen. För pengarna 
arrangerades en workshop för fortbildare i Halmstad i november. Det var en hel dag med 
diskussioner, gemensam utomhusmatlagning med nya recept och moment samt nya 
övningar.  
 
På grund av pandemin har en fortbildning ställts in samt att ca hälften av fortbildningarna 
har tagit bort matlagningsmomentet vid lunchen. Även ett workshoptillfälle för fortbildare 
har fått strykas från planeringen. Detta har lett till lägre kostnader än budgeterat, framför allt 
när det gäller löner, resor och kost till deltagarna. Kostnader för utrustning har ökat som 
följd av behov av mer material vid indelning i mindre grupper. 
 
 
Ekonomisk redovisning 
Lönekostnader    719 443 
OH-kostnader  117 350 
Res- och milersättningar    23 461 
Kost och logi    21 423 
Utrustning    17 558 
Avrundning  -            388 
Summa   898 847 
Tidigare förlängd dispositionsrätt från år 2020  -      151 847 
Förlängd dispositionsrätt  228 000 
Totalt belopp  975 000 
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Svenska Orienteringsförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag     
   Verksamhetsbidrag      900 000 kronor 
   Totalt      900 000 kronor 

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet med 13 252 tkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 34 %  

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 83 777 84 149 85 613 86 997 81 390
  

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Lärarfortbildning i orientering 
I början av 2021 satte pandemin fortsatt stopp för förbundets fysiska lärarfortbildningar runt 
om i landet. Därför ställde de om och arbetade fram ett digitalt material och upplägg för att 
kunna bedriva fortbildningar trots restriktionerna.  

Under våren erbjöds fyra tillfällen för digitala lärarfortbildningar vilka spred sig och blev 
uppskattade. Innan sommaren hade 135 lärare utspridda över hela landet nåtts. Även till 
orter där fysiska fortbildningar vanligtvis blir inställda på grund av lågt deltagarantal.  

Under hösten ägde ytterligare fyra digitala fortbildningar rum och två fysiska fortbildningar 
för idrottslärarstudenter på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö med totalt 70 studenter.  

Totalt under år 2021 har 247 lärare och studenter fortbildats.  

Arbetet kring att etablera en kontakt med programansvariga och utbildare på högskolor och 
universitet som utbildar idrottslärare har fortsatt med blandat resultat, då många lärosäten 
inte tillåter externa utbildare.  

Den digitala plattformen Orientera i skolan (LÄNK) har färdigställts och ersätter den tidigare 
fysiska kursboken. På plattformen hittar lärare bland annat; 

• Läroplanen, hur den ska tolkas i orienteringssammanhang och hur bedöms olika 
moment 

• Kartor, vilka olika kartor finns inom orientering och hur de nyttjas 

• Banläggning, stöd och hjälp kring hur en orienteringsbana läggs med hjälp av ett 
gratis och digitalt banläggningsprogram 

• Övningsbank, en samling orienteringsövningar som går att anpassa till tre olika 
nivåer beroende på elevernas färdighetsnivå 
 

Plattformen har marknadsfört i Svenska Orienteringsförbundets egna kanaler men även 
direkt till idrottslärare via sociala medier där den tagits emot väl och där lärare uttryckt att de 
uppskattar detta välbehövliga stöd.  
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Under 2021 färdigställdes och lanserades även den digitala elevplattformen som tagits fram 
tillsammans med Clio Education. Där kan elever och lärare välja mellan åtta olika digitala 
orienteringslektioner som går att anpassa till olika svårighetsnivåer beroende på vilken 
årskurs eleven går i. Till varje övning finns en lärarhandledning och eleverna genomför 
övningen direkt i det digitala verktyget. Där kan läraren också gå in och se elevernas svar och 
följa varje individs utveckling. Som sista moment på respektive svårighetsnivå testar eleverna 
sina kunskaper i ett quiz. Allt material är också anpassat för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 134 311 
Projektledning 30 431 
Arvoden och kostnader för utbildare 78 876 
Utbildningsmaterial 27 393 
Anpassning IT digitala utbildningar 230 126 
Annons i tidningen Läraren 15 700 
Revisionsintyg 4 000 
Total summa 520 837 
Deltagaravgifter - 69 200 
Summa 451 637 

 
 

Lär känna den svenska naturen med karta i hand 
Sedan mars 2021 har förbundet haft en projektledare verksam på heltid som fokuserat 
arbetat med inkludering inom orientering och hur de ska kunna nå ut med sina verksamheter 
till nya målgrupper. Arbetet har trots pandemin löpt på till stor del enligt plan och nedan 
följer en summering av det som hittills är genomfört. 

En enkätundersökning har genomförts med fokus på målgruppens erfarenheter, kunskap och 
tankar om naturen, allemansrätten och orientering. Tillsammans med föreningarna runt om i 
landet har förbundet sett över den orienteringsverksamhet som bedrivs idag med 
målsättningen att skapa bättre förutsättningar till att både vilja, våga och kunna vistas mer i 
skog och natur samt prova på orientering i någon form.  

Erfarenheter från tidigare inkluderingsengagemang, både inom orienteringen och inom 
andra idrotter och verksamheter, har inhämtats. Statistik över motionsvanor, vistelse i skog 
och mark, idrottande utomhus och idrottande i förening i relation till bakgrund, 
utbildningsnivå och inkomst har tagits fram liksom en översikt över deras nuvarande 
föreningsmedlemmar.  

Ett flertal samarbeten med kommunala verksamheter, hälsofrämjande organisationer, 
idrottsföreningar och orienteringsföreningar har etablerats.  

Under 2021 genomfördes 17 prova-på-aktiviteter fördelat på sex olika områden, fem i 
Stockholm och ett i Göteborg.  

En delrapport har tagit fram och spridits i förbundets kanaler. 
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Under 2022 kommer projektet fokusera på att skapa kontinuerlig verksamhet i nya områden 
tillsammans med 5–10 utvalda föreningar.  

De nyckelfaktorer som identifierats för att skapa möjlighet till deltagande är Tillgängligt, 
Nära, Synligt och Tryggt. Målsättningen är både att synliggöra och erbjuda 
orienteringsaktiviteter till nya målgrupper och att etablera föreningsdriven 
orienteringsverksamhet i nya områden. Parallellt med att bistå föreningarna kommer de 
centralt att ansvara för inspiration och erfarenhetsutbyte, ta fram nödvändig information, 
utbildningar och marknadsföringsmaterial under kommande år. 

 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 564 432 
Enkätverktyg och mentimeter 28 067 
Utbildningsmaterial 14 829 
Inköp aktivitet Dalaporten 13 500 
Avrundning -          828 
Total summa 620 000 
Förlängd dispositionsrätt från år 2020 - 450 000 
Förlängd dispositionsrätt 280 000 
Summa 450 000 
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Svenska Turistföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      2 540 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag          
   Totalt     2 540 000 kronor 
 
Har under fått statligt hyresbidrag från Boverket (coronabidrag) med 4 363 602 kr samt stöd 
från Pro Patria med 60 866 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2,8 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmar totalt 238 826 238 506 242 061 257 750 245 905 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Turistföreningen (STF) har funnits och verkat sedan 1885 och efter ett tufft år 2020 
lyckades de under 2021 vända tillbaka en del av det som de förlorade i intäkter och 
engagemang under 2020. Bland annat hittade deras lokalavdelningar alternativa sätt att 
genomföra aktiviteter där det erbjöds digitala kulturella guidningar, vandringar och 
upplevelser i stadsnära naturområden dit det gick lätt att ta sig kommunalt eller med cykel. 
Detta för att spara på miljön när samåkning inte var möjlig.  

Under förra året kunde återigen några dugnadsuppdrag (ideella som jobbar med underhåll 
på stugplatser) genomföras efter att i stort sett samtliga blev inställda under år 2020.  

Under hösten hann de också samla sina lokalavdelningar och medlemsombud för en dialog 
om STF:s framtid. Ett arbete som pågått brett inom organisationen under hela året och som 
resulterat i ett förslag på en framtida målbild för hela STF som kommer att behandlas på 
deras stämma i maj 2022.  

Efter en stor medlemsökning under 2020 minskade medlemsantalet något under 2021. Dock 
har de sett att deras verksamhet varit viktigare än någonsin under de senaste två åren, 
framför allt deras lokala verksamhet. Många av lokalavdelningarna inom STF har äldre 
medlemmar som vittnat om att STF:s aktiviteter har varit oerhört viktiga för deras hälsa och 
sociala nätverk under hela pandemin. Det känns därför viktigt för organisationen att fortsätta 
vara en mötesplats och hälsofrämjande aktör för de som vill upptäcka natur- och 
kulturmiljöer även efter pandemin.  

Organisationsbidraget har under året använts till att stötta lokala verksamhet i form av 
utbildningar och ekonomiskt bidrag för att de ska kunna fortsätta genomföra sin verksamhet 
på bästa sätt. Tydligare beskrivningar av ideella uppdrag har tagits fram och arbete med att 
tydliggöra det ideella engagemanget på STF:s webb har påbörjats så att ideella lättare kan 
hitta och anmäla intresse av att engagera sig.  

Under hösten har organisationen förberett för att kunna erbjuda lokalavdelningarna ett 
professionellt verktyg för att göra större e-postutskick.  

Arbetet med vandringen har fortsatt och utöver Vandringens dag (finansierades av bidrag 
från Friluftslivets år) har de utvärderat och sett över sina Signaturleder som nu kommer att 
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nylanseras under våren 2022. Signaturlederna är leder som STF utser för att underlätta för 
vandrare att hitta fina spektakulära vandringar med lagom långa etapper som är väl 
beskrivna utifrån sevärdheter, service och övernattningsmöjligheter utmed vägen. Tanken är 
att få fler att komma ut och vandra dessa leder dit det också är lätt att ta sig med allmänna 
kommunikationer.  

Ett nytryck har gjorts av deras allemansrättsmaterial riktat till skolor. Under hösten 2021 och 
våren 2022 distribuerades detta ut genom Utbudet (en webbsida där skolor kan beställa 
gratis undervisningsmaterial) och uppskattningsvis kommer 100 000 elever komma i 
kontakt med materialet och lära sig mer om allemansrätten. 

 

Verksamhetsbidrag 
 
Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom och deras föräldrar 
Då personer med Down Syndrom är en riskgrupp avseende coronapandemin, kunde det 
planerade lägret inte genomföras under detta år (2021) heller. Organisationen har beviljats 
förlängning av sin dispositionsrätt. Bidraget, 145,000 kronor, kommer att användas till ett 
läger för samma målgrupp under 2022 och redovisas under 2023. 
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Bilagor 

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008 

Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2021 

Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2021 

 

 

 

 

 

 


