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Välkommen!
Josefine Åhrman 
Ny generalsekreterare på 
Svenskt Friluftsliv

josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se



• Delrapport i februari 2022

• Slutrapport till Naturvårdsverket 1 juni

• Rapport & statistik finns för nerladdning 

www.svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar

https://www.svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar


Dagens nedslag i rapporten

• Alla målen (nästan) uppnådda

• Aktörer från hela friluftslivet medverkade

• Samverkan – en framgångsfaktor

• Många aktiviteter med stor räckvidd och geografisk 

spridning

• Vissa saker gick mindre bra

• Reflektioner

• Frågor i mån av tid



Nästan alla mål uppnådda

• Över 500 beslutsfattare deltog i Luften är fri

• Artiklar i media om friluftsliv ökade (25 %)

• Länens mötesplatser för dialog

• 100 000 inlägg i sociala medier

• 367 deltagande organisationer



Nästan alla mål uppnådda



Aktörer 

• Mål: 150 medverkande aktörer

• Utfall: 367
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Aktörer 

63%
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Typ av medverkan

Arrangör kalendern Bidragsprojekt

Medlemsorganisation Samarbetspartner

” Så mycket det ändå gett för 
friluftslivet! Alla de grupper som 

diskuterar frågan och alla 
sammanhang man fått vara med 
och pratat om det. Det hade man 

ju inte fått annars!”



Bidragsprojekten

• 71 av 73 projekt genomförda

• Indelade i fem kategorier

• Totalt 122 000 deltagare

• Många nådde målen

• Pandemin – en utmaning

Antal projekt 
per län



”Jag har en väldigt positiv bild 
av året. Jag tycker det har varit 
en kraftsamling och en samling 

som har skapat mycket 
gemensamt för friluftslivet. Ett 
brobygge mellan olika aktörer. 

Man har också fått större 
förståelse för andra aktörers 

arbete. Jag tycker man lärde sig 
mycket av dessa nya aktörer.”

Samverkan
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Påstående från aktörsenkät: Luften är fri har 
främjat och underlättat samverkan mellan 
organisationer och aktörer (53 svar; andel)



41%

59%

Samverkande med andra

Ja Nej/uppgav inte

Samverkan 

• Många av bidragsprojekten 

samverkade med andra

• Kommuner och län skapade nätverk

• Stort mörkertal

Svar från enkäten i 
aktivitetskalendern



Genomförda aktiviteter 

• 3 531 aktiviteter i aktivitetskalendern

• 560 rapporterade via enkät (16 procent)

• Totalt 112 317 deltagare av de 
inrapporterade aktiviteterna

• Totalt bedöms aktiviteterna ha haft 350 
000 deltagare!

Fördelning av 
aktiviteter 
per län (%) 



Genomförda aktiviteter 
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Arrangör

Förening Kommun Myndighet Övrigt
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Antal som förde dialog/samtal om 

allemansrätten på aktiviteten
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Vad gick mindre bra?

• Sent besked om finansiering skapade viss osäkerhet och kort tid för 

förberedelser

• Tillgänglighet - sen identifiering av ytterligare målgrupper; HBTQI och 

personer med funktionsvariationer

• Fler funktioner centralt – processledare, samordnare

• Svårt att hinna med 12 månadsteman

• Involvera lokala och regionala samverkanspartners tidigare.



Reflektioner

• Digital kommunikation bidrog till projektets bredd, mångfald och lokala 

förankring.

• Vi lyckades nå målgrupperna och hade aktiviteter i hela landet!

• Framtida kampanjer behöver hitta en bra balans mellan digitalt och 

”traditionellt” innehåll

• Det gick att åstadkomma mycket på kort tid! 

• Friluftslivets växtverk – projektansökningarna uppgick totalt till 69 miljoner.

• Ökad samverkan och bättre struktur i arbetet är nycklarna till fortsatta 

framsteg och framgångar!



Frågor & reflektioner från er

Skriv i chatten!

• Vad var din bästa upplevelse av Friluftslivets år?

• Vad har du tagit med dig från året in i det fortsatta arbetet?



See you out there

Vi som har arbetat med Luften är fri på Svenskt Friluftsliv vill rikta ett stort tack till alla 

härliga och driftiga människor som varit med och gjort Friluftslivets år till en riktig succé. 

Förhoppningsvis har ni haft lika kul som vi. För riktigt riktigt kul har det varit! Ut och tjut 

som Ronja Rövardotter (kanske) skulle ha sagt.



Media

Friluftslivets år 548 publiceringar

Luften är fri 235 publiceringar

Friluftsliv 3 992 publiceringar

Ökning från 2020 + 25 procent


