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1.
Avgränsningar
1.1
Organisationen

Associationsform och syfte
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) som är allmännyttig ideell organisation bildades
den 28 november 1898 på Stockholms slott.
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

Geografisk täckning
SLS organisationen utgörs av 24 st regionförbund, (f.n. är sex vilande), samt f.n. 11.st.
lokalföreningar och bedriver sin verksamhet i Sverige men även internationellt samarbete
förekommer.

Verksamhetsområden
Svenska Livräddningssällskapet är med sin unika kunskap den självklara auktoriteten
inom Säkerhet, Livräddning och Simkunnighet. SLS är medlem i paraplyorganisationen
Svenskt Friluftsliv, inom ramen för medlemskapet samverkar SLS även med andra
organisationer och myndigheter som har indirekt eller direkt påverkan på friluftslivet i
Sverige.
SLS samverkar och samarbetar med många andra organisationer och myndigheter såsom,
Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, HLR rådet, Trygg Hansa. Allmänna Arvsfonden,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Transportstyrelsen, Folkpool, Baltic Lifejackets m.fl. samt projekt där SLS tillsammans
kan uppnå bättre resultat och effekt än vad man var och en för sig kan uppnå. SLS har
representation i många andra organisationer som Sjösäkerhetsrådet, Första Hjälpen rådet,
HLR rådet, Svenska Badbranschen m.fl.
SLS driver och utvecklar Issäkerhetsrådet där den samlade kunskapen kring is och issäkerhet är representerade av Friluftsfrämjandet, SNOFED, SSRS, MSB, Skridskoåkarna,
Sportfiskarna m.fl.
SLS ska specifikt 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
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avseende LIVRÄDDNING
- utbilda livräddare
- verka för att undervisning i livräddning anordnas för skolungdom och vuxna
- verka för att allmänheten utbildas i Hjärt-Lung-Räddning (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, isutflykter
- medverka till att ändamålsenlig säkerhetsutrustning och material 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
SLS är medlem i International Life Saving federation (ILS) som organiserar 110
medlemsorganisationer fördelat på de 4 världsdelarna. I ILS board är SLS:s GS en av 30
ledamöter. Som en aktiv aktör i ILS-Europa innehar SLS roller som styrelse-ledamot och
ledamöter i de fyra olika kommittéerna. Gemensam vision; En värld fri från drunkningar.
SLS är medlem i Nordic Lifesaving federation vars 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”.

1.2

Avgränsningar gällande verksamhetsområden och geografi
Rapporten omfattar all verksamhet inom de tre huvudområdena i Sverige medan
samarbeten internationellt inte omfattas i redovisad effektmätning.

1.3

Tidsperiod
Rapporten omfattat år 2019.
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2.
Förändringsteori
2.1

Mål och utmaningar (problemet) per målgrupp
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, TV och
radio, personliga möten, uppvaktningar och lobbying.
Strategi för utbildningsinsatser är att:
- Utbilda 80 % av landets alla simlärare och poollivräddare som är verksamma i landet.
- 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
havslivräddare.
- Stötta skolan med kunskap med bl. a. skolmaterialet ” Barnens Livräddningsskola”
- Stötta sommarsimskolor med material, synlighet och kompetens
- Stötta kommuner i arbetet med risk och säkerhetsanalyser (En vattensäker kommun)
- Stötta bevakningsuppdrag som genomförs på ideell basis

2.2

Resurser
SLS har ett väl samlat, kompetent och välorganiserat 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
SLS:s regionförbund finns ca: 300 ideella aktiva som, tack vare deras kompetens och
engagemang, är kärnan i SLS:s verksamheter. Inom regionförbunden finns även
lokalföreningar.
SLS har i storleksordningen ca: 225 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 man varandra. Det gör att SLS:s kapacitet förstärks, då främst inom områden
som SLS inte själva har eller inte har råd att ha.

2.3

Aktiviteter
SLS har tack var det övergripande målet ”ingen ska drunkna på grund av okunskap” och
visionen noll drunkningar, ett mycket tydligt kvantitativt mål som SLS mäter månadsvis
och sammanställs årsvis med hjälp av SLS:s drunkningsstatistik.
Utöver det har SLS ett antal kvalitativa och kvantitativa nyckeltal (antal sålda kunskapsbevis/märken, antalet genomförda utbildningar, antal medlemmar, antalet” likes”, antalet
simskolor) som indikerar i vilken takt och omfattning SLS utvecklas. SLS genomför
också simkunnig-hetsundersökningar med ca: 3-4 års intervall då SLS följer upp
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simkunnigheten hos såväl vuxna som barn. Utöver det så samarbetar SLS med skolverket
i deras undersökningar som syftar till att se hur väl skolorna uppfyller
simkunnighetsmålen i ämnet Idrott och hälsa.
SLS är en drivande kraft bakom införandet av simkunnighetsdefinitionen d.v.s. målet i
skolans läroplan (september 2007) och reviderad 2011. SLS har i samverkan med skolan
även tolkat LGR11.

2.5

Effekter på längre sikt
SLS:s övergripande mål är visionen om ’noll drunkningar’ vilket kanske aldrig uppnås då
olyckor inträffar. Men om ”noll drunkningar på grund av okunskap” nås inom flertalet
områden är målet att antalet drunkningar över tid (år 2030) kan minska med 50% från
nuvarande genomsnittliga nivå.

3. Använda
resursers
3.1

Totala verksamhetskostnader
Totala verksamhetskostnader 21,1 mkr

3.2

Organisationens verksamhetskostnader
Totala verksamhetskostnader ingående i efterrapporteringen uppgår till 20,9 mkr enl.
följande fördelning:
- Simkunnighet
10,5 mkr
- Livräddning
5,9 mkr
- Säkerhet
4,5 mkr

4. Prestationer
4.1

Genomförda prestationer
SLS har bidragit till att allmänhetens kunskap och förståelse för att simkunnighet i
kombination med ett ökat säkerhetstänk minskar riskerna för att drunkna.
Inom området simkunnighet
Vi utbildade under 2019 knappt 400 simlärare och 50 babysiminstruktörer,
I samarbete med GIH har vi bidragit till att simlärarutbildning ingår i utbildningen till
idrottslärare. Antalet utbildade är en minskning jämfört med tidigare år
Under 2019 sker en liten minskning av antalet anslutna sommarsimskolor, detta p.g.a.
uppdatering av antalet aktiva simskolor. Vår förväntade effekt är att barns möjlighet att få
lära sig simma ökar och då till så låg kostnad som möjligt Simskolorna är dock väldigt
väderberoende och vi ser att tillgången skiftar över åren kopplat till luft och
vattentemperaturen. 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.
Under 2019 stöttade vi 225 sommarsimskolor där ca 25 000 barn deltog.
Med bidrag från Allmänna Arvsfonden drev vi under 2017-2019 projektet Simkunnighet
för nyanlända barn och familjer. Projektidén var att vi genom teoretisk och praktisk
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utbildning skulle öka vattensäkerheten och vattenvanan hos målgruppen. Projektet
berörde och/eller involverade de flesta integrationssamordnare i Sverige. Målet var att ge
ökad kunskap och information om vatten och simskola för att känna sig trygga i och vid
vatten och få lov att njuta av vad Sveriges friluftsliv erbjuder. Under projektet utbildade vi
53 s.k. vattensäkerhetsambassadörer och 42 nya simlärare som nu är verksamma över hela
landet för att lära andra nyanlända om vattensäkerhet
”Vattensäkerhetssimskolor” som är ett uppdrag finansierat av MSB, genomfördes 534
kostnadsfria kurser för barn & föräldrar, barn & unga samt vuxna. I dessa kurser ingår
simundervisning, vattenvana, första hjälpen och HLR. Totalt deltog 3 961 personer
Utomhuspedagogik i sommarsimskola, ett treårigt projekt (2017–2019) som slutfördes
under 2019. Projektet har inneburit en omfattande revidering och uppdatering av det
nuvarande simlärarmaterialet. Det övergripande syftet har varit att sätta fokus på
utomhuspedagogiken i simlärarutbildningen. Inom ramen för projektet togs ett nytt
material fram innehållande lärarhandledning i utomhuspedagogik samt elevmaterial för
simskolan samt två nya kunskapsbevis (vågen och vädermärket) Under 2019 genomfördes
två fortbildningar för våra simlärarutbildare.
Inom området Livräddning
Vi har ca: 200 ideellt och eller semiideellt engagerade livräddare som varje sommar
bevakar stränderna Tofta, Skanör Falsterbo, Tylösand, Göteborg. Vi har sett en ökning av
engagemanget från kommuner när det gäller driften av bevakade stränder. Under 2019
bevakades stränder i södra Sverige av kommunalt anställda livräddare. Vi arrangerar
årligen livräddardagen på samtliga bevakade stränder i syfte att synliggöra verksamheten
och det ideella arbetet.
Vi utbildar poollivräddare, havslivräddare och ett varierande antal juniorlivräddare. Vi
utbildar is-instruktörer och genomför ca 50 is-livräddnings-kurser varje vinter
Våra ungdomsledare bedriver livräddarkollon för barn och ungdomar regionalt.
Barnens livräddningsskola egna hemsida är fortsatt 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. Distributionen av häften under 2019
minskade på grund av ekonomiska begränsningar.
Livräddning som sport är en växande verksamhet. Vi har många duktiga juniorer och
seniorer som kvalar in till internationella tävlingar. Sporten syftar till att öka intresset för
livräddningsverksamheten i stort. Vi arrangera årligen SM och lokala tävlingar inom
sporten Livräddning i grenarna pool och hav där även internationella tävlanden deltar.
Verksamheten, som växer, är i stort behov av sponsorsamarbete.
Inom området Säkerhet
Genom aktivt påverkansarbete har vi sett att intresset hos kommunerna att certifiera som
”En vattensäker kommun” har ökat. Arbetet är tidskrävande och kommunens vilja,
handlingskraft och engagemang är viktiga hörnstenar. Vattensäkerhetskonferensen som
arrangerades för femte gången under 2019 samlade ca: 250 besökare. Konferensen
aktualisera frågorna kring arbetet med en nationell handlingsplan för att minska antalet
omkomna genom drunkning.
Månadsvis publicerar vi aktuell drunkningsstatistik och analyserar densamma årsvis.
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Tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv har Issäkerhetsrådet fortsatt att arbeta med att
främja issäkerhet i syfte att minska antalet olyckor förknippade med is. En viktig del i
arbetet är informationsspridning och den gemensamma hemsidan. Issäkerhetsrådet
representeras av Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sportfiskarna, SSRS och skridskoåkarna.
Internationell flytvästkampanj ”Wear it Sweden”. En dag då vi uppmärksammar vikten
av att använda flytväst och att den räddar liv. Budskapet som vi har tillsammans med en
rad organisationer är ”den bästa flytvästen är den du har på dig” Kampanjen genomfördes
till större del i olika sociala medier, och över 10 000 personer deltog samt delade bilder
där de hade flytvästar på sig.
Kommunikation
Vi mäter varje år vår närvaro i olika sammanhang, detta för att följa upp hur vårat
varumärke och vår synlighet utvecklas. Vi kommunicerar i huvudsak via vår hemsida och
Facebook. I olika medier publicerar och/eller omnämns vi i tidningsartiklar samt deltar i
ett antal nyhetsprogram och morgonsoffor
Vår tidning utkommer 4 ggr/år och riktar sig i första hand till medlemmar, badpersonal,
kommuner och samarbetspartners.
Medlemmar
Vi har två typer av medlemmar: våra kärnmedlemmar d.v.s. aktiva medlemmarna och vi
har sedan vuxna och barn som är medlemmar genom deltagande i våra olika simskolor
och aktiviteter. Glädjande nog kan vi efter en tids tillbakagång sett en vändande trend och
medlemstrenden har nu en försiktig positiv trend. GDPR har haft en negativ påverkan på
antalet aktiva medlemmar och vi har inte hela bilden helt klar för oss.

6. Utfall och
effekter
6.1

Utvärdering prestationer [resultat/mål/föregående år]
Övergripande mål – antal omkomna i drunkningsolyckor
• 68 omkomna [0//135]
• 0,6 per 100.000 invånare [0//1,3]
Övergripande delmål – antal omkomna i drunkningsolyckor minska med 50% till
2030
• +3,5% omkomna [-2,6%//+20,0%] – basår 2011 (95st) jmf. med snittet för de
tre senaste åren
Löpande övergripande mål – publicera drunkningsstatistik varje månad
• 12 av 12 månader [12 av 12//12 av 12]
Webshop och försäljning
• 172 311 sålda märken [172 000//171 688]
• 677 sålda utbildningsmaterial [850//932]
Inom området simkunnighet
Under 2019 utbildades
• 392 simlärare [450//557]
• 50 babysiminstruktörer [50//55]
• 0 simlärarutbildare [10//13]
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Sommarsimskolor
• 225 simskolor stöttades under sommaren 2019 med material till barn och
simlärare [200//235]
• 25.000 barn deltog i sommarsimskola under 2019 [20.000//26.000]
Simkunnighet för nyanlända barn och familjer
• 44 simlärare har utbildats [50//42]
• 60 s.k. vattensäkerhetsambassadörer har utbildats [100//53]
”Vattensäkerhetssimskolor MSB”
• 534 kurser har genomförts [515//534]
• 3.961 personer deltog i kurserna [4.000//3.923]
Utomhuspedagogik i sommarsimskola
• 2 fortbildningskurser har genomförts för alla våra simlärarutbildare [2//--]
• Ny lärarhandledning i utomhuspedagogik [1//--]
• Nytt elevmaterial [1//--]
• Två nya kunskapsbevis (Vågen och Vädermärket) [2//--]
Inom området Livräddning
Under 2019 utbildades
• 179 polllivräddare [150//106]
•
37 havslivräddare [35//37]
•
0 juniorlivräddare [25//5]
• 2.000 personer inom HLR och första hjälpen [2.500//2.000]
• Över 700 HLR utbildningar och första hjälpen [900//700]
Bevakningsverksamhet
• 19 stränder bevakades under sommaren 2019, varav 15 av dessa i kommunal regi
[25//19]
• Ca 200 ideella eller semiideellt engagerade livräddare [250//200]
• Livräddaredagen 19st arrangerandes på de bevakade stränderna [på alla bevakade
stränder//19]
Barnens livräddningsskola
• 30.000 häften delades gratis ut till skolorna (år1-13) [40.000//47.000]
Livräddning som sport
• 6 nationella tävlingar genomfördes av juniorer och seniorer [5//7]
• 70 aktiva tävlande [125//70]
Inom området Säkerhet
• Två nya kommuner certifierades ”En vattensäker kommun” [10//3]
• 220 flytvästdepåer från norr till söder [293//226]
• Vattensäkerhetskonferens med ca 250 deltagare [200//145]
• Över 10.000 personer deltog i Wear it kampanj i syfte att öka flytvästanvändandet
[10.000//10.000]
• 871 informationsfoldrar [2.500//4.573]
• 13.334 foldrar om vattensäkerhet för barn [2.500//5.708]
• 24.000 besökare på Issäkerhet.se [20.000//24.700]
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Kommunikation
• 79.000 unika besökare på hemsidan [120.000//107.000]
• 32.000 följare på Facebook [30.000//30.000]
• 751 följare på Instagram [2.000//556]
• 7.000 personer besökte informationsturnén som genomfördes på 13 ställen i
landet [850//90.000]
• 733 omnämnande i traditionell media och 282 i sociala medier [1.000//1.202 resp.
500//350 ]
Medlemmar
• 5.995 aktiva medlemmar [10.000//6.216]
• 11.340 stöttande medlemmar [20.000//11.614]
• 12 233 av medlemmarna är under 18 år [24.000//932]
• 154 personer är aktiva i regionförbund eller lokalföreningar [200//175]
• 25 000 SSS och 3 961 VSSS som är medlemmar via våra olika
simskolor/aktiviteter [30.000//4.000]

6.3

Lärdomar för att upprätthålla och förbättra resultatet i framtiden
Övergripande mål – antal omkomna i drunkningsolyckor
•

Det långsiktiga övergripande målet om noll omkomna ska fortsatt vara
ledstjärnan för vår verksamhet och ju närmare vi kommer desto fler liv räddas.

Övergripande delmål – antal omkomna i drunkningsolyckor minska med 50% till
2030
•

Viktigt att följa över tid för att se om våra olika aktiviteter leder framåt i vår
strävan att minska antalet drunkningar.

Löpande övergripande mål – publicera drunkningsstatistik varje månad
•

Är den enskilt viktigaste aktiviteten för att hålla frågan om drunkningar till följd
av olyckshändelser vid liv och aktuell i allmänhetens likväl myndigheters
synvinkel och på så sätt ges möjligheter att erhålla de resurser som behövs för att
över tid minska antalet drunkningar.

Webshop och försäljning
• Vid minskat antal utbildade (ej barn) minskar användningen av våra
utbildningsmaterial vilket i förlängningen riskerar medföra sämre vattenvana och
vattensäkerhetskunskap hos allmänheten
• Viktigt att också fortsätta propagera för att utbildare ska använda vår pedagogik
och vårt utbildningsmaterial
Inom området simkunnighet
• Ökade insatser via våra regionförbund men även andra utbildningspartners måste
göras för att möta det behov av runt 1.000 nya simlärare och 50 babysiminstruktörer per år
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•
•

Det är också viktigt att söka nya samarbeten kring utbildningar för att kunna möta
nya/förändrade behov av simutbildningar. Noll utbildade simlärarutbildare under
2019 är ett misslyckande
Fortsätta samarbete med GIH för att säkra och utveckla simlärarutbildning som
ingår i utbildningen till idrottslärare. Samt utbildning till simlärare inom
gymnasieskolornas barn- och fritidsprogramet.

Sommarsimskolor
• Fortsätta att stötta simskolor under sommarmånaderna med material till barn och
simlärare så att fler än dagens 25.000 barn får lära sig simma och få vattenkunskap samtidigt: Viktigt att knyta parters till denna aktivitet.
Simkunnighet för nyanlända barn och familjer
• Fortsätta att driva olika typer av projekt för specifika målgrupper som kan ha
svårare att komma till och tillgodogöra sig simundervisning i det vanliga utbudet
av simskolor
”Vattensäkerhetssimskolor MSB”
• Utveckla och förbättra denna mycket viktiga aktivitet där barn och vuxna erbjuds
kostnadsfri vattensäkerhetsutbildning i syftet att minska antalet drunkningsolyckor.
Utomhuspedagogik i sommarsimskola
• Fortsätta med projekt av denna typ för att utveckla och förbättra vår pedagogik
inom simlärarutbildningen
Inom området Livräddning
• Anpassa utbildningar till marknadens behov via nya samarbeten kring
utbildningar
• Ökade insatser via våra regionförbund och utbildningspartners
• Driva projekt lokalt över hela landet för att säkra att livräddningskunskapen finns
i hela Sverige
Bevakningsverksamhet
• Här krävs stora och uthålliga insatser mot kommuner och myndigheter för att öka
antalet bevakade stränder
• Sätta upp projekt som belyser vikten av att ha bevakade och säkerhetsklassificerade stränder
• Fortsätta arrangera Livräddaredagen på de bevakade stränderna för att skapa
opinion och förståelse för behovet
Barnens livräddningsskola
• En mycket viktig aktivitet som behöver vidareutveckla för att säkerställa att så
många elever och grundskolelärare (grundskolan) nås
• Utveckla den egna hemsidan för att säkra bra stöd för lärare
Livräddning som sport
• Fortsätta anordna nationella tävlingar som är basen för tävlingsintresset
• Söka sponsorer för att utöka tävlingsverksamheten för såväl juniorer som seniorer
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Inom området Säkerhet
• Långsiktigt fortsätta med information/informationskampanjer till olika
myndigheter och organisationer för att öka förståelsen för vikten av
vattensäkerhet inom deras respektive ansvarsområden
• ”En vattensäker kommun” - oerhört viktigt för att få delaktighet hos så många
kommuner som möjligt och att det sker genom lokal förankring via våra regionförbund
• Flytvästdepåer från norr till söder – ett annat viktigt initiativ att fortsätta med
Kommunikation
• ’Den som inte syns finns inte’ heter det – av den anledningen är det fortsatt viktigt
att vi finns i så många kanaler som möjlighet där vi når våra olika målgrupper.
• Viktigt att anpassa kommunikationen till resp. målgrupp och kanal vilket är ett
arbete som att ligger högt uppe i prioritering de kommande åren
Medlemmar
• Vår bas är våra medlemmar och under de kommande åren ligger fokus på att
tydliggöra vårt erbjudande för våra olika medlemskategorier, allt från aktiva till
stöttande medlemmar

7. Effektmätning
7.1

Definitioner
Definitioner för använda mått för mätande av prestationer:
Övergripande mål – antal omkomna i drunkningsolyckor
Övergripande delmål – antal omkomna i drunkningsolyckor minska med 50% till 2030
Löpande övergripande mål – publicera drunkningsstatistik varje månad
-

Antal drunknade sammanställs från offentliga källor och register
Antal drunknade under mätperioden mäts månadsvis och sammanställs årsvis.

Webshop och försäljning
- Antal sålda kunskapsbevis/märken under mätperioden
- Antal sålda utbildningsmaterial under mätperioden
- Antal genomförda säljaktiviteter under mätperioden
Inom området simkunnighet
- Utbildade: antal deltagare i respektive kategori under mätperioden
- Stöttade simskolor: antal simskolor som fått bidrag (material/bidrag) under
mätperioden
- Deltagande barn: antal återrapporterade barn i stöttade sommarsimskolor under
mätperioden
- Projekt: antal inrapporterade utbildade/genomförda aktiviteter under mätperioden
Inom området Livräddning
- Utbildade: antal deltagare i respektive kategori under mätperioden
- Utbildningar: återrapporterade genomförda utbildningar och kurser under
mätperioden
- Bevakningsverksamhet: antal bevakade stränder med SLS utbildad personal under
mätperioden
- Bevakningsverksamhet: antal inrapporterade ideella eller semiideellt engagerade
livräddare på bevakade stränder under mätperioden
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-

Projekt: antal återrapporterade Livräddaredagar på bevakade stränder under
mätperioden
Barnens livräddningsskola (BLS): antal utskickade BLS-häfte under mätperioden
Livräddning som sport: antal genomförda tävlingar i Sverige under mätperioden
Livräddning som sport: antal aktivt tävlande under mätperioden

Inom området Säkerhet
- En vattensäker kommun (EVK): antal certifierades kommuner under mätperioden
- Flytvästdepåer från norr till söder: antal rapporterade aktiva flytvästdepåer under
mätperioden
- Vattensäkerhetskonferens (VSK): antal deltagare vid genomförd VSK under
mätperioden
- Wear it kampanj: antal besök/klick/delningar på kampanjen i våra olika kanaler
under mätperioden
- Informationsfoldrar: antal utdelade foldrar under mätperioden
- Foldrar om vattensäkerhet för barn: antal utdelade foldrar under mätperioden
- Issäkerhet.se: antal unika besök på hemsidan under mätperioden
Kommunikation
- Kommunikation: vår närvaro i olika kommunikationskanaler och plattformar för att
följa upp hur vårt varumärke och vår synlighet utvecklas genom:
- Hemsidan (sls.se): antal unika besök på hemsidan under mätperioden
- Facebook: antal följare i kanalen under mätperioden
- Instagram: antal följare i kanalen under mätperioden
- Omnämnande i traditionell media och sociala medier: antal inrapporterade
omnämnanden i resp. medier under mätperioden
- Informationsturné: antal besökare återrapporterade under mätperioden
Medlemmar
- Antal medlemmar: följs upp månadsvis och sammanställs i två huvudkategorier 1)
Enskilda medlemmar (aktiva, betalande och stödjande) och 2) Aktivitets- och
gruppmedlemmar (deltagare i våra olika aktiviteter som simskolor, sommarsimskolor och vattensäkerhetskurser)
- Enskilda medlemmar: antal registrerade medlemmar under mätperioden
- Aktivitets- och gruppmedlemmar: antal inrapporterade medlemmar under
mätperioden

11(11)

