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5.5 Friluftsorganisationernas roll och villkor

Av Erik Backman, Fil dr., lektor i utbildningsvetenskap, Gymnastik- 
och idrottshögskolan i Stockholm

5.5.1 Introduktion

Vad spelar friluftsorganisationerna för roll för friluftslivet i Sverige? Hur om-
fattande är egentligen det organiserade friluftslivet och vilka uttryck tar det sig? 
Hur ser de ekonomiska och strukturella villkoren för en friluftsorganisations 
verksamhet ut? Hur fördelas t.ex. statliga medel till friluftslivet? Och vilka ut-
maningar står organisationerna inför när det gäller medlems- och ledarfrågor? 
Genom att besvara dessa och liknande frågor beskrivs i detta kapitel det svenska 
friluftslivet närmare ur ett organisations- och medlemsperspektiv. 

I ett av de 10 mål för friluftspolitiken som regeringen antog 2012 anges bl.a. att 
”staten kan medverka till att skapa förbättrade förutsättningar för friluftslivet” 
men att ”de primära aktörerna i genomförandet av friluftslivspolitiken i naturen 
är dock organisationer och enskilda individer”59. I det här kapitlet fokuseras 
därför friluftsorganisationernas roll och villkor i det svenska friluftslivet. Ut-
gångspunkten är att friluftsorganisationernas arbete styrs dels av engagemang 
och intresse bland organisationernas medlemmar och ledare, dels av vilja och 
kunskap, dels av de statliga medel de tilldelas. Utöver de reella villkoren orga-
nisationerna har att förhålla sig till skisseras också framtidsutmaningar för det 
organiserade friluftslivet i Sverige. Trots att en generell samhällelig och global 
trend som fokuserar individens behov och möjligheter tycks växa sig allt starka-
re, är intresset för och behovet av kollektiva sammanslutningar för människors 
möjligheter att utöva aktiviteter fortfarande stort. Inom Svenskt Friluftsliv 
finns idag 24 organisationer som har man närmare 9 000 föreningar med totalt 
närmare 1,7 miljoner medlemmar. Så att det organisatoriska friluftslivet med 
sin relativt långa historia fortfarande är livskraftigt och en betydande del i det 
svenska samhället råder det nog ingen tvekan om.60

I en granskning av vilka roller dessa organisationer spelar i det svenska fri-
luftslivet och vilka utmaningar man står inför, finns naturligtvis gemensamma 
nämnare men också kontextspecifika sådana. En stor del av frågorna handlar 
naturligtvis om ledarna och medlemmarna. Vilka de är, hur gamla de är, vad de 
vill göra och vilka behov de har. Att man inte kan ta för givet att det traditionellt 
starka och livskraftiga svenska organisations- och föreningslivet fortsätter leva 
sitt liv som det alltid har gjort är nog de flesta ense om. För att beslutsfattare och 
aktiva ska kunna skaffa sig kunskap om det organiserade friluftslivet i Sverige är 
det viktigt att synliggöra och diskutera hur det ser ut idag och hur vi tror det kan 
komma att se ut imorgon. 

59 Regeringen 2012.
60 Sandell & Sörlin 2008 och Fredman m.fl. 2013.
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5.5.2 Det organiserade friluftslivet i Sverige

De enskilda friluftsorganisationerna i Sverige har var för sig en historia som för 
vissa av dem, t.ex. Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen, går långt 
tillbaka i tiden. Det är dock inte länge sedan man tog initiativ till att försöka ena 
organisationerna under och ett och samma tak. År 2000 etablerades Svenskt 
Friluftsliv (FRISAM före 2007) som sedan 2011 har regeringens uppdrag att i 
myndighets ställe fördela medel till friluftsorganisationerna. Även om mycket av 
arbetet i organisationerna sker ideellt villkoras det till stor del av de ekonomis-
ka medel som finns tillgängliga att söka och som tilldelas. Här följer en kortare 
översikt av vilka organisationer som 2015 är medlemmar i Svenskt Friluftsliv 
(baserat på organisationernas uppgifter uppgivna i ansökningar till Svenskt 
Friluftsliv inför verksamhetsåret 2015).

Organisation Antal medl. Not Andel barn & ungd. 
(0-25 år) i procent

Not

Cykelfrämjandet 4 990 3,5

Friluftsfrämjandet 81 722 40,0
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet

265 339 1 18,8 1, 7

Riksförbundet Hälsofrämjandet 2 000 3,0 3

Riksförbundet Sveriges 4H 11 654 79,0

Scouterna 62 000 74,0

Sportfiskarna 51 498 8,6 4

Svenska Brukshundsklubben 68 598 8 9,8 8, 9

Svenska Båtunionen 167 987 10

Svenska Cykelsällskapet 800 25,0 3

Svenska Fjällklubben 1 474 2,4

Svenska Folksportförbundet 5 000 2 10

Svenska Frisksportförbundet 6 967 53,5

Svenska Gång- och Vandrar- 
förbundet

28 500 5,7 3

Svenska Islandshästförbundet 6 200 17,0 6

Svenska Jägareförbundet 153 772 9,5

Svenska Kanotförbundet 17 000 30,0 3

Svenska Kennelklubben 283 323 8 3,5 8

Svenska Klätterförbundet 8 000 31,0 4

Svenska Kryssarklubben 42 535 15,4

Svenska Livräddningssällskapet 17 899 89,0

Svenska Orienteringsförbundet 72 381 30,0 5

Svenska Skridskoförbundet 20 000 18,5 5

Svenska Turistföreningen 252 518 8 21,0 8

Totalt 1 632 157   
Tabell 1: Sammanställning av organisationer inom Svenskt Friluftsliv.   

D E T  H Ä R  V I L L  F R I L U F T S O R G A N I S A T I O N E R N A



80 S V E N S K T  F R I L U F T S L I V

Förklaring av noter:
1. Baserat på uppgifter från organisationens hemsida. 
2. Baserat på uppgifter från 2009. 
3. Ej definierad ålderskategori
4. Uppgiven ålderskategori 0-19 år.
5. Uppgiven ålderskategori 0-20 år.
6. Uppgiven ålderskategori 0-21 år. 
7. Uppgiven ålderskategori 16-25 år.
8. Uppgift enligt mailsvar. 
9. 5419 barn och ungdomar av totalt 55 100 personer fördelade på 68 508 med-
lemskap (samma person kan vara medlem i flera föreningar).  
10. Ingen uppgift.

Enligt Tabell 1 är det tydligt att organisationerna inom Svenskt Friluftsliv va-
rierar kraftigt avseende såväl verksamhetsinriktning som omfattning. Medan 
några av de större organisationerna, såsom Friluftsfrämjandet och Svenska 
Turistföreningen, har en bred inriktning på sin friluftsverksamhet är de flesta av 
friluftsorganisationerna relativt smala och inriktade på en specifik kontext eller 
en specifik aktivitet. Att några av organisationerna, trots sin smala inriktning, 
är relativt lika varandra, och ibland utformar likartade projektansökningar, kan 
vara ett problem.

Såväl vid ansökan om att anslutas till Svenskt Friluftsliv som vid ansökan om 
statliga medel bedöms respektive organisations och projekts ”frilufsighet”. Med 
detta avses i vilken utsträckning organisationen, eller det sökta projektet, upp-
fyller kriterier utformade efter miljödepartementets definition ”vistelse utomhus 
i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav 
på tävling”61. I och med att flera av organisationerna söker medel från andra och 
ofta statliga finansiärer uppstår ibland diskussion kring t.ex. ett projekts ”friluf-
sighet”. Inte sällan handlar det om avgränsningen gentemot idrotten och Rik-
sidrottsförbundets verksamhet. Att några av medlemsorganisationerna har verk-
samhet och aktiviteter som kan utformas som såväl idrott som friluftsliv, och 
även söker projektbidrag från både Svenskt Friluftsliv och Riksidrottsförbundet, 
ställer specifika krav på tydligheten i respektive projekts utformning. 

5.5.3 Arbete i organisation och förening 
 med friluftsliv

Utöver den rent ekonomiska verklighet som styr organisationers och föreningars 
arbete med friluftsliv bidrar naturligtvis medlemmars och ledares kunskap, vil-
ja, engagemang och intresse till vad som händer i det organiserade friluftslivet. 
Som en spegel av samhället är dock människors anslutning till organisationer 
och föreningar inte något beständigt utan i ständig förändring. Hur människor 

61  Regeringen 2012.
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använder sin fritid påverkas av samtida processer som är generella och som 
hävdats vara karaktäristiska för den tid vi lever i. Utan att göra anspråk på en 
heltäckande samtidsanalys antas i detta kapitel att en process som har specifik 
betydelse för människor engagemang (eller brist på detsamma) i friluftsorga-
nisationer är individualisering, dvs. individens behov och möjligheter att själv 
bestämma över sin tid och sitt engagemang, sitt sätt att uttrycka sig och särskilja 
sig. Även om många människor fortfarande har ett behov av att aktivera sig i 
grupp och finner en trygghet i att ha en ledare som bestämmer vad man ska 
göra, ägnar fler och fler istället mer tid åt det individuella projektet (t.ex. karriär, 
familj, självförverkligande, personlig utveckling) där man själv får bestämma tid, 
plats, vad man ska göra och hur detta ska gå till.62 Fortsättningsvis diskuteras 
närmare hur samtidens individualisering kan påverka det organiserade friluftsli-
vet, dess medlemmar och ledare.
 
Medlemmarna i friluftslivet
Som framgår av tabell 1 är flera av organisationernas andel barn och ungdomar 
relativt låg i förhållande till totalt antal medlemmar. Majoriteten av organisa-
tionerna når inte upp till en andel barn och ungdomar som överstiger 25 % och 
för några av organisationerna är andelen mycket låg. Även om det för några av 
organisationerna (verksamhet inom jakt, hund, båt) finns förklarliga skäl till de 
låga siffrorna, skulle detta kunna ses som en signal på att man i många av orga-
nisationerna inte lyckas möta barns och ungdomars behov. Även om stabiliteten 
i det totala medlemsantalet indikerar att flera av friluftsorganisationerna tycks 
tillfredsställa en äldre målgrupp och deras intressen kan vissa organisationers 
vikande andel ungdomar ses som ett uttryck för en svag omvärldsanpassning 
och därmed signalera ett oroande framtidsscenario. Således är det viktigt att 
man i organisationerna frågar sig: ”Vad vill ungdomar idag?” och ”Hur skulle vår 
verksamhet i högre grad kunna anpassas till vad ungdomar vill?”

Vid den av Naturvårdsverket arrangerade Tankesmedjan i Djurönäset 2014 
handlade en välbesökt workshop om hur man ska nå ledare och medlemmar i 
det organiserade friluftslivet. En del av diskussionen handlade om dagens för-
eningsformer och medlemskap. Många menade att man inom det organiserade 
friluftslivet behöver finna former för medlemskap och deltagande som är bättre 
anpassade till människors behov av att inte binda upp sig med tider och ansvar. 
Mer flexibilitet efterlystes och bl.a. gavs någon form av mera centralt placera-
de och ledarledda drop-in verksamheter som alternativt förslag till att alla ska 
vara på en och samma plats (ofta en avlägset placerat sådan) vid en och samma 
tid. Flera röster höjdes för att man hindrar engagemang och intresse genom 
tvingande organisatoriska strukturer och enformiga medlemskap. Inte minst 
hävdades att tillgängliga prova-på-former måste utökas för att nå nya grupper 
av medlemmar som inte har friluftslivet med sig från hemmet. Det är här viktigt 
för friluftsorganisationerna att vara medvetna om att det inom flera av frilufts-

62  Nilsson 1998.
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aktiviteternas tradition och kultur finns ett inbyggt motstånd till organisering 
och likformighet. För många är kanske själva poängen med friluftsliv att slippa 
organisera sig. Således, snarare än att försöka organisera det oorganiserade, och 
omedelbart sätta den egna organisationens etikett på en verksamhet, menade 
många att friluftsorganisationerna istället bör stödja och erbjuda spontana sam-
mankomster via web-plattformar, framförallt i lättillgängliga grönområden och 
initialt utan krav på medlemskap.63

Det behöver dock skapas ekonomiska incitament vid sidan av traditionell statlig 
ersättning för medlemsaktivitet för att uppmuntra organisationer till nytänkan-
de kring bl.a. medlemsformer och sammankomster. Arbetet med fördelning av 
verksamhetsbidrag till det organiserade friluftslivet visar en positiv tendens i att 
flera av organisationerna vill bredda sin medlemssammansättning genom att 
inrikta sina projekt på nya grupper av friluftsutövare såsom t.ex. nyanlända och 
funktionsnedsatta. I identifierandet av grupper i samhället som har lite kunskap 
om svenskt friluftsliv är det dock befogat att fråga sig i vilken utsträckning man 
från organisationernas sida söker ta tillvara det dessa grupper redan kan i form 
av natur och uteliv. En annan del av diskussionen handlade om vilka aktiviteter 
som intresserar och lockar människor idag. Även om den äldre målgruppen 
fortfarande lockas av det traditionella och enkla inom friluftslivet drivs den yng-
re målgruppen mycket av behovet att särskilja sig och hitta en egen stil. Denna 
distinktion erbjuds bl.a. genom det mer äventyrliga och adrenalin-fyllda och 
sportifierade friluftslivet genom aktiviteter som t.ex. offpistskidåkning, moun-
tainbiketävlingar, forspaddling och kitesurfing.64 Det bör dock här framhållas att 
det inom t.ex. miljöengagemang, lantbruk, jakt, skogsvård och rollspel erbjuds 
också möjligheter för ungdomar att hitta särpräglade stilar med friluftsanknyt-
ning. Medan de traditionella och enkla friluftsaktiviteterna fortfarande lockar 
sin målgrupp ligger det en utmaning i att, under flexibla medlemsformer, möta 
(unga) människors behov av att uttrycka sig, och kanske hitta en egen friluftsstil, 
i en inte alltför avlägsen miljö.

Ledarna i friluftslivet
Till stor del kan de utmaningar som tagits upp i medlemsrekrytering också kän-
nas igen i rekryteringen av nya ledare till det organiserade friluftslivet. Vid den 
workshop som hölls vid Tankesmedjan 2014 i Djurönäset framhöll flera att det 
ideella engagemanget idag är mera sällsynt, inte bara i friluftslivet utan generellt 
i samhället. Detta påstående står inte oemotsagt då forskare som Lars Svedberg 
och Johan von Essen vid Ersta Sköndal högskola menar att det ideella engage-
manget inte minskar, det tar sig andra former och det ideella engagemanget i 
Sverige är förvånansvärt stabilt.65 Många på Tankesmedjan menade dock att 
man bör söka motverka en utveckling där ekonomisk ersättning blir den primä-
ra drivkraften för friluftsledarskapet. Istället framhölls att man måste försöka 

63  Backman, Humberstone & Loynes 2014.
64  Backman 2004 och Sandell, Arnegård & Backman 2011.
65  Svedberg & von Essen 2010
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rekrytera de friluftsledare som finner en lockelse och ett värde i aktiviteterna, 
utevistelsen, den sociala gemenskapen och i ledarutbildning. Tendensen att 
människor tvekar inför att knyta upp sig som medlemmar gäller i än högre grad 
för ett åtagande som ledare.

Många potentiella ledare värjer sig för att knyta upp sig ett visst antal tillfällen 
då man har mycket annat i livet som ska hinnas med. Sedan finns det också 
människor som vill bli ledare inom friluftslivet och flera av friluftsorganisation-
ernas ansökningar vittnar om att ledarutbildningar är något som lockar. Mycket 
talar för att det handlar om att arbeta med ledarfrågor på två olika plan. Dels 
att sänka förkunskapskraven och ansvarsåtagandet för nya ledare som inte vill 
binda upp sig för mycket, dels att erbjuda formaliserad friluftsledarutbildning, 
med möjlighet till certifiering, för de som söker fördjupade utmaningar som 
friluftsledare. Ytterligare en diskussion vid Tankesmedjan handlade om spän-
ningen mellan medlemmars önskemål och ledares preferenser avseende hur det 
organiserade friluftslivet ska bedrivas och vilket innehåll det ska ha. Forskning 
om idrottsrörelsens ledare visar att ledarnas bakgrund och deras preferenser för 
vissa aktiviteter också har betydelse för vad de värderar innehållsmässigt som 
ledare.66

Med största sannolikhet är denna tendens vanlig också inom det organiserade 
friluftslivet. Vad friluftsledare väljer för innehåll och metoder präglas, ibland 
kanske omedvetet, av vad man själv upplevt och tycker om. Med denna vetskap 
är det viktigt att vara vaksam på om ledares föreställningar om vad deltagare vill 
göra verkar fjärmande eller attraherande för deltagare. Balansgången är dock 
svår då man vid en alltför stor skillnad mellan deltagares och ledares önskemål 
riskerar att tappa någon, och i värsta fall kanske båda, av dessa parter. Även om 
flera av friluftsorganisationerna genom sina ansökningar visar en tydlig ambi-
tion att locka nya målgrupper som medlemmar, är det mera sällsynt att man 
aktivt söker nya grupper av ledare än de som själva söker upp denna möjlighet 
och också har personlig erfarenhet och kunskap av friluftsliv. Det är rimligt att 
anta att rekrytering av nya grupper av medlemmar i viss mån är beroende av nya 
grupper av ledare.

Av ett sådant antagande följer att man aktivt behöver rekrytera fler nyanlända 
och fler med lägre social bakgrund som ledare om man inom organisationerna 
på allvar vill bredda rekryteringen av medlemmar till friluftslivet. Att tänka i 
termer av riktad ledarrekrytering inom en verksamhet och i en tid då det är svårt 
att få ledare överhuvudtaget kan tyckas vara orealistiskt. Att man vill nå en för-
ändring av sammansättningen av friluftslivets ledare och dess medlemmar till 
att i högre grad spegla samhället kommer dock detta inte att ske av sig själv. För 
detta krävs särskilda och riktade åtgärder. I följande stycke beskrivs och diskute-
ras fördelningen av de statliga medel som tilldelas det organiserade friluftslivet. 

66  Redelius 2002.
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5.5.4 Fördelning av statliga medel till 
 friluftsorganisationerna

Det statliga anslag som friluftsorganisationerna har möjlighet att söka via 
Svenskt Friluftsliv har de fem senaste verksamhetsåren uppgått till knappt 27,8 
miljoner kronor per år. Men fr.o.m. budgetåret 2016 har anslaget höjts till 47,8 
miljoner kronor per år. Enligt regeringens förordning fördelas sedan bidraget i 
två kategorier: organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Organisationsbidra-
get som historiskt utgjort den större delen av anslaget fördelas i förhållande till 
organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå. Verksamhetsbidraget avser 
ekonomiskt stöd för specifik verksamhet och är förenad med resultatkrav. En 
särskilt tillsatt fördelningskommitté bedömer de ansökningar som inkommer till 
Svenskt Friluftsliv.

Organisationsbidraget
En princip, som har stöd i förordningen, vid kommitténs fördelning av organisa-
tionsbidraget har varit att eftersträva att organisationerna får stöd i förhållande 
till antal medlemmar. En annan har varit att eftersträva en förutsägbarhet i för-
hållande till tidigare bidragsgivning så att organisationerna ska kunna planera 
verksamheten långsiktigt. Dessa två principer verkar utjämnande mot varandra 
vilket innebär att även om det sker förändringar i tilldelning av organisationsbi-
drag från ett år till ett annat, försöker man undvika alltför drastiska och snabba 
förändringar. Stöd i förhållande till antal medlemmar är dock inte utan pro-
blematik. Vissa av organisationerna har svårt att ge exakta siffror om aktuellt 
medlemstal och aktuella aktivitetstimmar. Dels kan orsakerna till detta säkert 
sökas i bristande struktur och rutiner för medlemsrapportering mellan respek-
tive organisation och dess föreningar, vilket i sin tur kan vara är en följd av att 
mycket av arbetet på föreningsnivå, och ibland om än till mindre del även på 
organisationsnivå, sker på ideell basis. Dels, och inte nog så viktigt, handlar det 
troligen också om att den traditionella medlemsformen inte är konstant utan un-
der förändring. Flera föreningar skiljer t.ex. på aktiva och passiva medlemmar. I 
uppdelningen av olika typer av medlemskap, vars uppkomst kan vara ett resultat 
av föreningarnas strävan att möta medlemmarnas efterfrågan, kan det vara svårt 
att avgöra vad som är ett totalt och korrekt medlemsantal.

Utmaningar förenade med medlemskap i ett organiserat friluftsliv kommer att 
diskuteras vidare längre fram i kapitlet. Ytterligare en princip som fördelnings-
kommittén arbetat efter har varit att prioritera satsningar på barn och ungdo-
mar både på organisations- och verksamhetsnivå vilket också särskilt uttryckts i 
ett av de 10 friluftspolitiska målen. Vidare har en princip som eftersträvats varit 
att höja friluftslivets allmänna ställning och status i samhället. De organisationer 
som inte har uppfyllt kraven enligt förordningen har stegvis fasats ut från möj-
ligheten att beviljas organisationsbidrag. Mot bakgrund av att Svenskt Friluftsliv 
sedan övertagandet av uppdraget 2011 kämpat med att utjämna olikheter mellan 
organisationerna, beslöt styrelsen att inte låta nya organisationer komma i fråga 
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för organisationsbidrag så länge det totala bidraget inte ökar. I och med anslags-
höjningen för 2016 har detta beslut upphävts.

Verksamhetsbidraget
I ansökningar av verksamhetsbidrag har organisationerna möjlighet att söka 
medel för kreativa och specifika projekt. De ansökta projekten kan sökas för ett 
eller flera år. Ett beviljat flerårigt projekt som fått anslag tidigare år har företrä-
de framför ansökningar för nya projekt så att de projekt som startas även kan 
avslutas. Avseende de sökta projektens start och slut samt för flerårsprojekt har 
fördelningskommittén mött diverse utmaningar. Ett sådant har varit att bevilja-
de och lyckosamma projekt inte fogats in i organisationernas ordinarie verksam-
het utan efter tre år ansökts om igen, ibland under nytt namn, dock utan föränd-
ringar i innehåll. Ett annat problem har varit att i fleråriga projekt där anslag har 
beviljats första året, kanske dock med ett lägre belopp än det som ansökts om, 
tenderar de sökta beloppen för det andra och ev. tredje året att öka kraftigt. De 
beskrivna avvikelserna är naturligtvis upp till kommittén att reglera i sin tilldel-
ning. Dock kan man här också notera att fördelningskommitténs kontrollarbete 
och ifrågasättande av ansökningars trovärdighet ökar parallellt med de beskriv-
na avvikelserna. Vanligen är de sökta beloppen tänkta att bekosta anställning 
av personal, material, resor och logi. Fördelningskommittén har också noterat 
att det är mycket ovanligt att flera organisationer går samman och söker gemen-
samma projekt. Detta skulle kunna innebär flera positiva möjligheter avseende 
effektivisering av t.ex. kostnad för arbetstid, vilket ofta är en stor kostnad i an-
sökningar om verksamhetsbidrag. Istället ansöker nu flera organisationer om 
likartade projekt vilket resulterar i mindre tilldelade resurser per projekt.

Betydelse för friluftsorganisationernas ekonomi
Liksom i allt föreningsliv kämpar organisationerna i Svenskt Friluftsliv med att 
få ekonomin att gå ihop. Detta gäller alla organisationer men kanske främst de 
som är mindre till medlemsantal och som har en verksamhet som är likartad en 
annan friluftsorganisations. Utöver de statliga medel man kan söka från Svenskt 
Friluftsliv söker vissa av organisationerna även statliga medel från instanser så-
som Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen samt Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Utöver detta har man intäkter i form av medlemsavgifter, 
aktivitetsstöd och särskilda kursavgifter. Få av organisationerna har specifika 
och intäktsgenererande samarbeten med aktörer från näringslivet. För flera av 
organisationerna är organisations- och verksamhetsbidraget från Svenskt Fri-
luftsliv en absolut nödvändighet för att kunna fortsätta med verksamheten.
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5.5.5 Utmaningar för det organiserade 
 friluftslivet i Sverige
Fler barn och ungdomar
Majoriteten av organisationerna uppvisar en relativt låg grad av barn och ung-
domar beräknat på det totala antalet medlemmar. I vissa av organisationerna 
är andelen så låg att man kan anta att organisationen inte kommer att överleva 
ett generationsskifte om inget drastiskt händer. Även om det ska framhållas att 
det i några av de större organisationerna också är logiskt, och kanske eftersträ-
vansvärt, med låga andelar barn och ungdomar (t.ex. Svenska Kennelklubben, 
Svenska Brukshundsklubben, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kryssarklub-
ben) är denna tendens oroande för upprätthållandet av variationen inom det 
organiserade friluftslivet. Mot denna bakgrund uppmanas de organisationer 
med låg andel barn och ungdomar att se över hur man behöver profilera den 
egna verksamheten för att den ska attrahera barn och ungdomar.

Fler gemensamma ansökningar
I ett av de 10 målen för friluftspolitiken nämns att ”organisationerna bör i högre 
grad än i dag samverka”67. Med de knappa resurser som finns att söka för pro-
jekt är det därför förvånande att ansökningar där organisationerna samverkar 
knappast förekommer alls. Gemensamma ansökningar är ett sätt att dels söka 
områden i vilka den egna verksamheten kan integreras med annan verksamhet, 
dels effektivisera tunga kostnader i form av lön för projektpersonal. Med större 
och gemensamma ansökningar kan man på så sätt nå fler människor.

Resultat och implementering av projekt
Bedömningen av organisationernas friluftsprojekt har synliggjort att noggrann-
heten i ansökningarna kan stärkas. Detta gäller uppföljande ansökningar av 
fleråriga projekt, hur dessa beräknas och inte minst hur resultaten från projek-
ten rapporteras. Utvärderande rapporter i termer av ”det beviljade anslaget har 
resulterat i…” förekommer sällan. Vidare ligger en utmaning för organisationer-
na att visa initiativ och åtgärder för hur beviljade och temporära projekt, framfö-
rallt fleråriga sådana, kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

Nya former av medlemskap 
Människor söker idag alternativ till den traditionella formen av medlemskap i 
organisationer och föreningar där man knyter upp sig för en viss tid och med ett 
visst åtagande. Nya och mer flexibla former av medlemskap efterfrågas i högre 
grad, inte minst av de som själva är aktiva inom det organiserade friluftslivet. 
Om man ska kunna möta denna efterfrågan krävs också att det för statlig ersätt-
ning i form av aktivitetsstöd för medlemsträffar sker motsvarande anpassning. 
Vidare behöver de aktiviteter som erbjuds i organisationerna, både till innehåll 
samt var och när de erbjuds, i högre grad anpassas till var människor befinner 
sig och till deras behov av flexibilitet.  

67  Regeringen 2012
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Nya grupper av medlemmar och ledare
Flera av friluftsorganisationerna har visat initiativ till att nå nya grupper av 
medlemmar t.ex. nyanlända och funktionshindrade. Detta är viktigt för att so-
cialt bredda och i vissa fall föryngra friluftsrörelsen. Få initiativ har dock tagits 
till att nå nya grupper av ledare. Det är rimligt att anta att ledares bakgrund och 
profil har samband med vilka deltagare som söker sig till verksamheten. Om 
man i det organiserade friluftsliv vill bredda underlaget till medlemmar kan 
detta underlättas av att aktivt söka ledare med annan bakgrund och erfarenhet 
än vad som hittills varit fallet.

Avslutande kommentar
De utmaningar och uppmaningar som följer av detta kapitel riktar sig nästan 
uteslutande till friluftsorganisationerna. I de avslutande kommentarer som här 
följer riktas istället en uppmaning till regeringen avseende tilldelning av anslag 
till friluftslivet. De senaste fem åren har anslaget till friluftsorganisationerna i 
Sverige varit 27,8 miljoner per år utan förändringar. Detta för att bära en rörelse 
med ca. 1,7 miljoner organiserade medlemmar. Fr.o.m. 2016 har dock anslaget 
höjts till 47,8 miljoner kronor per år. I det av regeringens 10 mål för friluftspoli-
tiken som främst gäller organisationerna nämns att ”personligt och ideellt enga-
gemang ska stå i centrum”. Även om mycket arbete inom friluftslivet bedrivs på 
ideell basis är det inte rimligt att tro att mål såsom att ”det bör även finnas eta-
blerade strukturer för dialog och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och 
nationellt”68 kan uppnås utan ordentliga resurser, främst i form av personal.

De utmaningar för organisationerna som skisseras i detta kapitel kan svårligen 
antas och genomföras utan att rimliga resurser görs tillgängliga. När ökade krav 
ställs på friluftsorganisationernas administration krävs också ökade resurser. En 
jämförelse med t.ex. den organiserade idrottsrörelsen, som visserligen omfattar 
fler medlemmar (ca. 2,8 miljoner varav 38,7 % barn och ungdomar mellan 6-25 
år) men som också har ett statligt anslag på ca. 1,7 miljarder visar tydligt på oba-
lansen i statlig tilldelning och på behovet av ett ökat anslag till friluftsorganisa-
tionerna för att kunna bedriva en verksamhet med kvalitet. 

68  Regeringen 2012.
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