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Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Sveriges hittills största satsning på friluftsliv!

Initiativtagare är Svenskt Friluftsliv med stöd 

från Naturvårdsverket



Syfte med projektet har varit att:

• Få fler människor att prova friluftsliv och 

långsiktigt fortsätta 

• Öka medvetenheten om friluftslivets värde 

• Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer 



Långsiktiga effektmål

• Friluftslivet har en mer framträdande roll i 

samhällsdebatten.

• Bättre fysisk och psykisk hälsa

• Större förståelse för natur- och kulturvärden

• Högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv.



Mätbara mål

• 10 % fler än tidigare har varit ute under 2021

• 10 % fler publicerade artiklar om friluftsliv i traditionell media 100 000 inlägg 

i projektets interaktiva/sociala medier

• 500 kommunala/regionala /nationella tjänstemän och politiker har deltagit 

någon aktivitet under Friluftslivets år 2021

• Alla län har mötesplatser för dialog om friluftslivet.



Rikstäckande projekt

#• Över 300 aktörer

• 72 projekt med finansiering från Svenskt 

Friluftsliv

• Aktiviteter & kunskapshöjande insatser

• Skapar mötesplatser och dialog

• Driver gemensamma sakfrågor



Målgrupper

Skolbarn år 4-6 BeslutsfattareUtländsk bakgrund



Månadsteman, kvartal 3

jan feb mar

Invigning Inspiratör Frilufts-
kompis

Mer info på www.luftenarfri.nu/manadsteman

apr maj jun

Hela Sveriges 
friluftsdag

Friluftsliv i 
skyddad natur

Äta ute

jul aug sep

Sova ute Jag har aldrig Gilla 
friluftslivet



Ansökningar till Friluftslivets år 2021

• Totalt antal ansökningar 369 stycken

• Antal beviljade ansökningar 72 stycken

• Andel beviljade ansökningar 19,5 %

• Totalt sökt belopp: 67 MSEK

• Beviljat belopp: 18 MSEK

• Andel beviljat belopp: 27 %



Nyhetsbrev

• Har kommit ut en gång per månad

• 1 188 prenumeranter

• Exklusiva nyheter

• Prenumerera på luftenarfri.nu

41 %
ÖPPNAR

17 %
KLICKAR



Appen Luften är fri

Bygger på aktivitetskalendern från 

luftenarfri.nu och syftar till att göra 

utomhusvistelsen för ovana friluftsutövare 

så mycket bättre.

2 658 ST

ANVÄNDARE

211 ST

PUSHADE AKTIVTETER



Kampanjer

• Hitta ditt friluftliv

• 2021 är friluftslivets år

• Luften är fri, så upptäck naturen

• Vad tycker ovana om naturen

• Barnens bästa tips

• Sov ut – ute

• Jag har aldrig (Alexia, Team Lost

• Elle & Eric

• I Just Want To Be Cool



Hur det har gått…



Webbinarier och konferenser: juni

Invigning
522 deltagare, 931 visningar

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Workshop dialog
100 deltagare, 125 visningar

Hur blir man en riktigt friluftskompis?
95 deltagare, 267 visningar

Vikten av friluftsdagar i alla åldrar
73 deltagare, 262 visningar

Om avfall i skyddad natur
68 deltagare, 164 visningar

Trösklar och knep för nybörjare
54 deltagare, 210 visningar

Juni

September

November

December

Lärmiljö=närmiljö
74 deltagare, 83 visningar

Hälsoeffekter i vardagsnära miljö

Friluftslivets år och framtidens friluftsliv

Totalt
Deltagare 986
visningar 2 042



www.luftenarfri.nu

• 137 000 unika besökare

• 370 000 sidvisningar

• Desktop/mobil: 75/23 %

• Kvinnor/män: 62/38 %

Topp 3-sidor

• Tips för att sova ute 54 000 sidvisningar

• Aktivitetskalendern 46 000 sidvisningar

• Startsidan 33 000 sidvisningar

https://www.luftenarfri.nu/2021/07/12/tips-for-att-sova-ute/
https://www.luftenarfri.nu/hitta-aventyr/
https://www.luftenarfri.nu/


Aktivitetskalendern 

• 3 422 aktiviteter publicerade 

• Aktiviteter kopplas till målen i uppföljning

• Stor bredd på aktiviteter

• Totalt 46 000 visningar



Sociala medier

• Instagram

• Facebook

• Profilbild FB

• LinkedIn

• Hashtags

#



Instagram

• 4 734 följare

• Räckvidd på 1 911 761

• Målgruppen är 25-54 år
omest täckning, 35-44 år

oKvinnor 78 procent, män 22 procent

Bästa inlägget 
Räckvidd 11 500
Reaktioner 420



Facebook

• 2 200 följare 

• Räckvidd på 4 551 002

• Målgruppen är 25-64 år 
omest täckning, 45-54 år 

oKvinnor 73 procent, män 27 procent

Bästa inlägget 
Räckvidd 22 200
Reaktioner 114



LinkedIn

• 316 följare 

• 29 319 organiska visningar

• 264 000 sponsrade visningar

• Målgruppen är:
oOffentlig förvaltning, Fritid och turism, 

Ideell organisationsförvaltning

Bästa inlägget 
Visningar 1 438
Reaktioner 23



Hashtag

#Friluftslivetsår2021 3 006 inlägg

#friluftslivetsår 13 094 inlägg

#Luftenärfri 18 978 inlägg

#luftenarfri 3 136 inlägg

#



Hashtag månadsteman

#luftenarfri 3 138 inlägg

#inspiratörfriluftsliv 352 inlägg

#friluftskompis 690 inlägg

#sverigesfriluftsdag 74 inlägg

#friluftsliviskyddadnatur 170 inlägg

#ätaute 27 543 inlägg

#sovaute 13 651 inlägg

#jagharaldrig 628 inlägg

#gillafriluftslivet 151 inlägg

#



Media

Friluftslivets år 404 publiceringar

Luften är fri 172 publiceringar

Friluftsliv 2 324 publiceringar



luftenarfri.nu
Nyhetsbrev
Instagram: @luftenarfri.nu
Facebook.com/luftenarfri.nu
LinkedIn

Följ oss på


