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Vad vill er organisation uppnå?

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) bildades den
28 november 1898 på Stockholms slott.
Organisationen utgörs av 24 regionförbund, (fn är
fyra vilande), samt 16 lokalföreningar
SLS har genom sin riksomfattande organisation till
ändamål
att främja allmän SIMKUNNIGHET
att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING
att propagera för SÄKERHET vid
friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i
anslutning till vatten och isar
Verksamhet
SLS ska i sin verksamhet
avseende allmän SIMKUNNIGHET
- propagera för bad och simning som medel för god
hälsa
- kartlägga simkunnigheten
- verka för att simundervisning anordnas för barn och
vuxna
- utbilda simlärare
- verka för att av SLS utbildade och behöriga
simlärare anlitas vid simundervisning
avseende LIVRÄDDNING
- utbilda livräddare
- verka för att undervisning i livräddning anordnas för

skolungdom och vuxna
- verka för att allmänheten utbildas i Hjärt-LungRäddning (HLR)
- anordna tävlingar i livräddning
avseende SÄKERHET
- analysera drunkningsolyckor och olyckstillbud i
anslutning till vatten och isar
- upplysa om risker, skapa insikt om nödvändiga
olycksförebyggande möjligheter och informera om
lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med
aktiviteter
i anslutning till vatten och isar såsom bad, bastubad,
simning, sportfiske, båtfärder och isutflykter
- medverka till att ändamålsenliga säkerhetsmaterial
tillverkas och kommer till användning
- verka för fullgoda badplatser och simanläggningar
- verka för att strandbaden skyddas mot
miljöförstörande faktorer och hos ansvariga
myndigheter och organisationer påtala behov av
åtgärder i miljövårdande syfte

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er
organisation?

SLS är medlem i paraplyorganisationen Svenskt
Friluftsliv där vår GS också är vice ordförande, inom
ramen för medlemskapet samverkar vi även med
andra organisationer och myndigheter som har
indirekt eller direkt påverkan på friluftslivet i
Sverige.
SLS är medlem i International Life Saving federation
(ILS) som organiserar 110 medlemsorganisationer
fördelat på de 4 världsdelarna. I ILS board är vår GS
en av 30 ledamöter Som en aktiv aktör i ILS-Europa
innehar vi roller som styrelseledamot och ledamöter i
de olika kommittéerna. The vision is; A world free
from drowning.
SLS är medlem i Nordic Lifesaving federation var
syfte är:
”The primary objective is to enhance the cooperation
between the Nordic federation in sharing and
promote best-practices in drowning prevention,
lifesaving and swimming teaching (and self-rescue),
lifeguarding and lifesaving sport.

The secondary objective is to coordinate workload
from ILS and ILS-E board, commissions and
meetings within the Nordic countries.”
The vision is adopted from ILS; A world free from
drowning.
SLS Samverkar och samarbetar med många andra
organisationer och myndigheter såsom, Röda Korset,
Civilförsvarsförbundet, HLR rådet, Trygg Hansa,
Idrottsstiftelsen/Postkodlotteriet,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB),
Transportstyrelsen, Folkpool, Baltic Lifejackets m fl
i projekt där vi tillsammans kan uppnå bättre resultat
och effekt än vad vi kan åstadkomma var och en för
sig.
Representation i många andra organisationer som ,
Sjösäkerhetsrådet, Första Hjälpen rådet, HLR rådet,
Svenska badbranschen m fl.
SLS driver och utvecklar Issäkerhetsrådet där den
samlande kunskapen kring is och issäkerhet är
representerade av, Friluftsfrämjandet, SNOFED,
SSRS, MSB, Skridskoåkarna, Sportfiskarna m fl.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?

SLS har en noll-vision vad gäller drunkningar och
för att uppnå det målet bedriver vi ett brett
opinionsbildningsarbete och utbildningsinsatser inom
våra tre huvudområden Simkunnighet, Livräddning
och Säkerhet.
Strategi för opinionsarbetet
- Synliggöra våra frågor på flera politiska nivåer
med hjälp av debattartiklar, personliga möten,
uppvaktningar och lobbying.
Strategi för utbilningsinsatser är att:
- Utbilda 80 % av landets alla simlärare och pool
livräddare som är verksamma i landets simhallar.
- utbilda instruktörer inom HLR och Första
hjälpen för ökad kunskap om hur man räddar liv.
- Driva nordens enda livräddningsskola där vi

-

utbildar professionella sjö- och havs livräddare.
Stötta skolan med kunskap med av bl. a.
skolmaterialet ” Barnens Livräddningsskola”
Stötta sommarsimskolor med material, synlighet
och kompetens

Strategi/Fokus för kommande två år
Verksamhetstillväxt och medlemsrekrytering

Vilken kapacitet och kunnande har ni för att nå
era mål?

SLS har ett väl samlat, kompetent och väl
organiserat rikskansli sammansatt för uppdraget.
Till stöd finns tre råd, dessa är sammansatta för att
bidra med sin unika och specifika kompetens inom
våra tre huvudområden, simkunnighet, livräddning
och säkerhet.
I våra regionförbund finns ca 300 ideella aktiva som,
tack vare deras kompetens och engagemang, är
kärnan i våra verksamheter. Inom regionförbunden
finns även lokalföreningar.
SLS har nära 400 sommarsimskolor, som drivs av
privata simlärare, kommuner, föreningar som svarar
för den större delen av simundervisning under
sommaren.
Genom samarbetet med andra organisationer, såväl
ideella som kommersiella, stärker och kompletterar
vi varandra. Det gör att vår kapacitet förstärks, då
Främst inom områden som vi inte själva har eller inte
har råd att ha.

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?

SLS har tack var det övergripande målet ”ingen ska
drunkna på grund av okunskap” och visionen noll
drunkningar. Ett mycket tydligt kvantitativt mål som
vi mäter månadsvis och sammanställs årsvis med
hjälp av vår drunknings-statistik.
Utöver det har vi ett antal kvalitativa och kvantitativa
nyckeltal (antal sålda märken, antalet genomförda
utbildningar, antal medlemmar, antalet” likes”,
antalet simskolor) som indikerar i vilken takt och
omfattning vi utvecklas. Vi genomför också
simkunnighetsundersökningar med ca 3-4 års
intervall då vi följer upp simkunnigheten hos såväl
vuxna som barn. Utöver det så samarbetar vi med
skolverket i deras undersökningar som syftar till att
se hur väl skolorna uppfyller simkunnighetsmålen i
ämnet Idrott och hälsa

Vad har ni åstadkommit så här långt?

SLS har bidragit till att allmänhetens kunskap och
förståelse för att simkunnighet i kombination med ett
ökat säkerhetstänk minskar risken att drunkna.
Inom området simkunnighet
Vi är drivande kraften bakom införandet av
simkunnighetsdefinitonen/målet i skolans läroplan
(september 2007) och reviderad 2011. Samt i
samverkan med skolan tolkat LGR11
Simkunnigheten bland vuxna anar vi sakta ökar,
senaste undersökningen (2014) visade en ökning
med 5 % sen förra mätningen 2012. Tyvärr har vi
under 2016 inte haft resurser att genomföra någon
undersökning
Vi utbildar ca 450 simlärare, och 40
babysiminstruktörer/år, en ökning jämfört med
tidigare år

I samarbete med GIH har vi bidragit till att fler
idrottslärare även får en simlärarutbildning

Under det senaste året ser vi en succesiv ökning av
antalet anslutna sommarsimskolor. Vår förväntade
effekten är att barns möjlighet att få lära sig simma
ökar och då till så låg kostnad som möjligt. Ca 28
500 barn deltar i sommarsimskolorna.
Sommarsimskolorna har också en egen hemsida med
samlad information, bl. a finns en karta så att det är
lätt att söka upp och hitta närmaste simskola.
Med stöd av Idrottsstiftelsen har vi i projektet
”Everyday Lifessaver Education Program” under
2016 utbildat ytterligare flerspråkiga simlärare
(rekryteringen har skett bland nyanlända). Det
innebär att vi totalt fram till och 2016 har utbildat
hela 60 flerspråkiga simlärare under de senaste tre
åren. Utav dessa har ca 80 % fått anställning och är
verksamma i simhallar eller driver egen verksamhet
för ”nya svenskar”
”Vattensäkerhetssimskolor” som är ett uppdrag från
MSB, genomförde vi 475 kostnadsfria kurser för
barn & föräldrar, barn & unga samt vuxna. I dessa
kurser ingår simundervisning, vattenvana, första
hjälpen och HLR under 2016.
Genom aktivt påverkansarbete har vi certifierat
ytterligare två kommuner som ”vattensäkra” samt ett
antal som ansökt om hjälp för att bli certifierade.
Arbetet är tidskrävande och kommunens vilja,
handlingskraft och engagemang är viktiga hörnstenar
I samarbete med Trygg Hansa startade vi projektet
Baby Bojen, som bland annat utbildar och
uppmuntrar föräldrar att lära sina barn att flyta
hemma i badbaljan eller badkaret. Att kunna flyta är
det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten.
Totalt har vi under åren 2014 – 2016 har vi
genomfört flyttillfällen/utbildningar över hela landet.
Vi uppskattar att ca 2000 barn i åldern 3 mån – 2 år
och deras föräldrar har deltagit.
Barnens livräddningsskolas, egna hemsida är
fortfarande väldigt populär. Där kan lärare och

simlärare ladda ner, hämta och ta del av övningar
och lektioner för att underlätta simundervisningen
både praktiskt och teoretiskt. Vi distribuerar ut i snitt
ca 50 000 häften per år.
Inom området Livräddning
Vi har ca 200 ideellt och eller semiideellt engagerade
livräddare som varje sommar bevakar stränderna
Tofta, Skanör Falsterbo, Tylösand, Göteborg, Malmö
och Ängelholm. Vi ser en ökning av engagemanget
från kommuner när det gäller driften av bevakade
stränder
Vi utbildar ca 200 livräddare, 30 havs livräddare och
ca 40 junior livräddare varje år.
Vi utbildar isinstruktörer och genomför ca 50
islivräddningskurser varje vinter.
Våra ungdomsledare bedriver livräddarkollon för
barn och ungdomar regionalt samt medverkar på det
årliga nationella Youth Campen
Inom HLR utbildar vi ca1000 personer/år
Vi arrangera årligen SM och lokala tävlingar inom
sporten Livräddning i grenarna pool och hav där
även internationella tävlanden deltar.
Vi arranger årligen Livräddaredagen på samtliga
bevakade stränder i syfte att synliggöra
verksamheten och det ideella arbetet
Inom området Säkerhet
Månadsvis publicerar vi aktuell drunkningsstatistik
Och analyserar densamma årsvis
Genom aktivt påverkansarbete har vi certifierat
ytterligare två kommuner som ”vattensäkra” samt ett
antal som ansökt om hjälp för att bli certifierade
I samverkan med Konsumentverket arbetat fram
anvisningar för en säker badmiljö i syfte höja

kompetensen hos personalen och att minska antalet
olyckor i badanläggningarna. Samt tagit fram och
genomfört utbildningar i systematiskt
säkerhetsarbete.
Vi distribuerar i snitt ca 20 000 broschyrer om bad,
båt och isvett varje år
Vår webbsida ”Issäkerhet.se” besöktes 2016 av ca
19500 unika besökare, en ökning med 15 000 jmf
med tidigare år
Vi har i snitt ca 45 000 sidvisningar om säkerhet på
vår hemsida
Kommunikation
Vi kommunicerar i huvudsak via vår hemsida och
facebook, vi har idag ca 210 000 unika besökare på
vår hemsida och ca 32 000 följare på facebook.
Vår tidning utkommer 4 ggr/år och riktar sig i första
hand till medlemmar, badpersonal, kommuner och
samarbetspartners.
Vi publicerar och/eller omnämns som mest i ca 2000
tidningsartiklar/ år samt deltar i ett antal
nyhetsprogram och morgonsoffor
Medlemmar
Vi har två typer av medlemmar, våra
kärnmedlemmar d v s aktiva medlemmarna och vi
har vuxna och barn som är medlemmar genom
deltagande i våra simskolor. Glädjande nog kan vi se
att efter en tillbakagång börjar vi nu sakta vända den
dalande medlemstrenden och kan se en försiktig
positiv trend
Årskiftet 2015/2016 var antalet kärnmedlemmar
5 849 jmf 2016/2107 då antalet ökat till 6 444, och
antalet övriga medlemmar ligger på ca 18 000 i snitt
per år

