HELA SVERIGE BEHÖVER EN FRILUFTSDAG!
Projektet Luften är fri leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket
och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta
samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

I tider av ökat stillasittande är det ännu viktigare ta en paus från skärmen
och komma ut och röra på sig. Här spelar du som arbetsgivare en viktig roll
för att skapa förutsättningar för ett sunt arbetsliv. En investering i friluftsliv
på arbetstid är en investering i personalhälsan och i organisationen.

Vi hoppas att du är med och arrangerar en friluftsdag
för dina anställda under Friluftslivets år 2021!

WWW.LUFTENARFRI.NU

FRILUFTSLIV PÅ
ARBETSTID?

JAVISST!
Friluftsdag på arbetsplatsen är en möjlighet för dig som arbetsgivare att verka
för en sund arbetsplats och god personalhälsa. Genom friluftsliv på arbetstid
skapar du möjligheter för återhämtning och teambuilding, och till att inspireras
av naturen och varandra.
Det behöver inte vara svårt eller dyrt att arrangera en friluftsdag, tvärtom!
Friluftsdagen, eller om ni väljer att kalla det friskvårdsdagen, kan anpassas
efter arbetsplatsens förutsättningar och kan omfatta allt ifrån ett par timmar i
parken till en heldag ute i skogen. Det viktiga är att komma ut och röra på sig i
en grön omgivning! Ett enkelt första steg kan vara att förlägga en del av
verksamhetsplaneringen utomhus. Varför inte samlas i ett friluftsområde i
närheten av kontoret och laga mat i samband med planeringen för det
kommande året?
En friluftsdag skapar möjlighet till kompetensutveckling och lärande, om natur
och klimat till exempel, frågor som kan kopplas till organisationens
hållbarhetsarbete. Skogen är en fantastisk plats för att prata om naturresurser,
energi och hållbar utveckling!

Att arbetsgivaren inspirerar till friluftsliv
& till exempel erbjuder en friluftsdag
är ett kraftfullt sätt att förbättra
arbetsgemenskapen, stärka förståelsen
för naturvärden och klimat & bidra till
en attraktiv arbetsplats för medarbetare.
- ÅSA JANSSON,
personalstrateg på Naturvårdsverket

Vi hoppas att ni deltar i Friluftslivets år och arrangerar
friluftsdag för era anställda under 2021!
Glöm inte att tagga #sverigesfriluftsdag i era inlägg på SoMe!

FÖRDELAR MED
FRILUFTSDAG PÅ JOBBET:
Motverkar stress
Främjar återhämtning
Minskar sjukfrånvaro &
ökar produktivitet
Bidrar till stärkt kreativitet
& koncentrationsförmåga
Stärker gemenskap & vi-känsla
Skapar förutsättningar för
ökad naturförståelse
Stärker attraktionskraften
hos dig som arbetsgivare

DÄRFÖR VILL NI ARRANGERA EN FRILUFTSDAG!
I en tid av ökat stillasittande 1 och där stress tillsammans med depression är den
vanligaste orsaken till sjukskrivning, finns det mycket som talar för att investera i en
friluftsdag på jobbet. De positiva effekterna från friluftsliv är både kort- och
långsiktiga. Forskning har visat att korta besök i friluftsområden ger positiva effekter
på vår hälsa, då både puls och blodtryck sjunker och stresshormonerna i vårt blod
minskar när vi vistas i naturen. 2 Utöver de kortsiktiga effekterna kan vi genom att
besöka natur- och grönområden öka vår förmåga till stresshantering och
återhämtning 3 och
skörda
frukterna
av
stärkt
kreativitet 4 och
ökad
5
koncentrationsförmåga. Dessutom kan naturkontakt och friluftsliv bidra till ökat
miljöengagemang.6 Naturen har stor betydelse för vår hälsa eftersom fysisk aktivitet
i grönområden kan ge större effekter för den mentala hälsan jämfört med om
samma aktivitet utförs inomhus eller i en stadsmiljö. 7 Friluftsliv har även långsiktiga
positiva effekter ur ett kostnadsperspektiv eftersom det kan bidra till minskad
sjukfrånvaro 8och ökad produktivitet.9 Det är alltså mycket som pekar på friluftslivets
betydelse för att förebygga ohälsa på jobbet!
Den nya generationen anställda ställer i allt högre utsträckning krav på en attraktiv
arbetsplats som tar hand om sin personal och erbjuder olika typer av förmåner.
Friluftsdag är just en sådan attraktiv förmån och kan utgöra en viktig del i
friskvårdsarbetet på din arbetsplats. Utöver positiva effekter i form av minskad
stress och ökad återhämtning kan friluftsdagen bidra till stärkt gemenskap på
arbetet eftersom personalen får möjlighet att lära känna varandra och göra något
roligt tillsammans utanför sitt vanliga sammanhang. Många friluftsaktiviteter är bra
samarbetsövningar och kan nyttjas för teambuilding-syften. Därför kan man se
friluftsdagen som ett hälsofrämjande komplement eller ett alternativ till
teammiddagar eller firmafester!

HUR GÖR MAN DÅ?
Det första man bör göra är att förankra friluftsdagen med hos arbetsplatsens ledning
för att få stöd och visa för hela arbetsplatsen att friluftsdagen är en prioriterad fråga.
Kan chefen eller cheferna vara ansiktet utåt för att väcka intresse och skapa
engagemang hos personalen? Fundera på hur du kan skapa förutsättningar för en
friluftsdag på ditt jobb. En del arbetsplatser har lagt in friluftsdagen som en förmån
som en del i arbetsplatsens friskvårdsplan där anställda kan nyttja en halv- eller
heldag per år åt en friluftsaktivitet. En friluftsdag kan se ut på många olika sätt
eftersom den kan anpassas till arbetsplatsen och till medarbetares intressen och
förutsättningar. När man planerar för en friluftsdag kan man utgå från frågorna
vad, var, när, hur och vem.

VAD?
Ta fram en plan för omfattningen, ska det vara en halvdag i parken eller en heldag
ute i skogen med matlagning över öppen eld? En friluftsdag kan omfatta en mängd
olika aktiviteter, allt ifrån parkvandring och tipsrunda, paddling och kurs i livräddning,
till guidad tur om ett områdes natur- och kulturhistoria eller utbildning i
allemansrätten. Nedan är några andra förslag på enkla aktiviteter som är lätta att
genomföra.

AKTIVITETER:
Stormkök för nybörjare
Fototävling
Svamputflykt
Eldning för nybörjare
Fågelskådning
Skogsbad eller meditation

VAR?
Det ska vara lätt för medarbetare att ta sig på egen hand till området för
friluftsdagen, kolla upp om det går kollektivtrafik. På kommunernas hemsidor kan du
hitta information om parker, friluftsområden och vandringsleder och på
länsstyrelsernas webbfunktion Besök och Upptäck kan du läsa mer om naturreservat
i ditt län. I appen Luften är fri kommer du att kunna hitta kartor och information över
tillgängliga naturområden, appen går att ladda ner redan idag! Kom ihåg att ha koll
på vad som gäller för allemansrätten och visa hänsyn till markägare, naturen och till
andra människor. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller
för allemansrätten och vad du får och inte får göra i naturen.10

NÄR?
Fundera på när under året en friluftsdag skulle kunna passa er arbetsplats. Ett sätt
att dra nytta av Sveriges växlande årstider och vackra natur är arrangera en halv
friluftsdag på våren och en halv dag på hösten.

HUR?
Tänk på att friluftsdagen ska vara inkluderande och tillgänglig för alla – planera för
aktiviteter i olika nivåer och med olika svårighetsgrad så att alla har möjlighet att
delta utifrån sina förutsättningar, till exempel fysisk förmåga, kunskap eller
hälsoaspekter. Fundera också på om vissa aktiviteter kräver särskild utrustning.
Fritidsbanken lånar ut friluftsutrustning gratis och finns i många kommuner, kolla om
de finns i din kommun. I kommunikationen till medarbetarna är det bra att vara tydlig
med upplägget så att dina medarbetare vet vad de kan förvänta sig av dagen och hur
de behöver förbereda sig. I appen Luften är fri kommer du att kunna hitta kartor och
information övertillgängliga naturområden, appen går att ladda ner redan idag!

VEM KAN MAN TA HJÄLP AV?
Det finns många duktiga och erfarna föreningar, företag och organisationer som kan
hjälpa till i planeringen och genomförandet av friluftsdagen. Kolla upp vilka
föreningar och företag som finns just hos er, nedan finns några exempel.
Kolla upp om någon lokal friluftsförening kan hjälpa till. En del organisationer har
erfarenhet av att hjälpa skolor med deras friluftsdagar. Hör med kommunen för
information om vilka föreningar som är aktiva i din kommun.
Idag finns det en stor bredd av naturturismföretag över hela Sverige som erbjuder
många olika spännande tjänster såsom naturguidningar, vandringar och kurser i
att laga mat utomhus. Prata med din lokala turistbyrå för info om vilka
naturturismföretag som verkar i ditt närområde!
Fundera på om ni kan lägga ett uppdrag på arbetsplatsens friskvårdsleverantör,
kanske kan de komma med spännande idéer och arrangera olika aktiviteter?
Finns det en personalförening på din arbetsplats? Fråga medlemmarna i
föreningen om de har lust och möjlighet att delta i arbetet inför och under
friluftsdagen. Att ta hjälp av personalföreningar är ett bra sätt att marknadsföra
friluftsdagen på din arbetsplats och för att samla in kreativa idéer och inspel.

På hemsidan för Luften är fri har vi
samlat exempel på hur arbetsplatser
genomfört friluftsdagar, där kan
du få inspiration och tips!

www.luftenarfri.nu

CORONA-ANPASSAD FRILUFTSDAG
Corona-pandemin påverkar förutsättningarna för hur man kan samlas och träffas
men gör det ännu viktigare att inspirera och motivera till att komma ut och röra på
sig i naturen. Nedan listar vi tips och förslag på hur man kan lägga upp en Coronaanpassad friluftsdag.

TÄNK PÅ ATT:
Undvika resor i den mån det går
Genomföra aktiviteter i små grupper eller enskilt
Hålla avstånd och visa omtanke om dina kollegor och medmänniskor

Är ni en mindre arbetsplats är en möjlighet att samlas i smågrupper om ett par
anställda per grupp. Ni kan då dela in medarbetare som bor nära varandra i grupper
för att undvika resor i samband med friluftsdagen. Ge smågrupperna möjlighet att
själva komma med förslag på vad de vill göra på friluftsdagen.
Planera för flera olika aktiviteter i små grupper där medarbetare får välja en aktivitet
av flera olika. Här kan man sätta ett tak på antal deltagare per aktivitet. Aktiviteterna
kan förläggas på olika platser och svårighetsgraden kan anpassas efter personalens
förutsättningar. Parkvandring, fågelskådning och disk-golf är några förslag på
aktiviteter med varierande svårighetsgrad och behov av utrustning.
Tänk på att planera friluftsdagen så att skärmtiden inte överstiger tiden utomhus. En
friluftsdag som genomförs delvis digitalt kan behöva kortas eftersom de positiva
effekterna från friluftsdagen kommer när vi går ut och rör på oss i en grön miljö, inte
när vi sitter framför skärmen.

CORONA-ANPASSADE AKTIVITETER:
Naturquiz, tipsrunda eller naturbingo enskilt eller i mindre grupper och på
olika platser. Naturum har tagit fram ett naturbingo som inspirerar till att
genomföra aktiviteter under hela året, du hittar det på vår hemsida.
Planerade enkla aktiviteter som inleds med gemensam digital incheckning
och avslutas med digital uppsamling där alla får delge sina upplevelser.
Digital ”cook-along” över stormkök eller öppen eld

CHECKLISTA
Det finns ett par saker som är bra att tänka på när ni ska planera och genomföra en
friluftsdag på jobbet. Vi har sammanställt en checklista som kan vara till hjälp i
planeringen.

Förankra friluftsdagen med ledningen och kolla om
chefen/cheferna vill vara ansiktet utåt för friluftsdagen.
Bestäm omfattning och fundera på när på året en friluftsdag passar
bäst för din arbetsplats.
Bestäm aktiviteter – planera för inkluderande aktiviteter med olika
svårighetsgrad med minst en aktivitet som kan genomföras av
samtliga medarbetare oavsett förutsättningar.
Hitta ett lämpligt område – sök på kommunens och länsstyrelsens
hemsidor.
Ta hjälp av en friluftsorganisation eller ett naturturismföretag. Har
ni en personalförening på jobbet? Hör om de vill hjälpa till och ta
hjälp av engagerade medarbetare som kan vara ambassadörer för
friluftsdagen.
Dubbelkolla så att personalförsäkringen gäller under hela
friluftsdagen och fundera på vad som är viktigt när det gäller
säkerhetsaspekter.
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