
Motion till Sveriges Naturistförbund 

 

Sprida bättre förståelse för naturismen 

”Naturistklubbarna i Sverige behöver ett riksförbund, ett organ för spridande av bättre förståelse för naturismen” 

Örebronaturisten Karl Johan Saarväli, SNF:s förste ordförande, i en intervju i tidskriften Se, nr 34 1957, i 

samband med bildandet av SNF 

Nu har det svenska naturistförbundet 60 år på nacken. Inom dagens SNF lyser det utåtriktade arbetet med sin 

frånvaro. Ingen organisation på riksnivå företräder naturismen i Sverige, ingen informerar myndigheter och 

allmänhet om klädfritt liv och leverne, de fördelar det ”klädfria synsättet” erbjuder människorna. 

När de organiserade naturisterna inte träder fram i debatten kan vi knappast räkna med att ”folk i allmänhet” 

tror, att det är något positivt vi sysslar med på våra avsides platser. 

 

”Attitydmålet” 

Att informera och upplysa om naturismen idag, om klädfritt liv och leverne borde vara den viktigaste delen av 

förbundets/förbundsstyrelsens verksamhet. Det finns, som alla vet, betydande vanföreställningar om naturism, 

nudism, nakenbad. Alltför länge har vi låtit naturismens fiender härja fritt. Trollens taffliga påhopp lämnas 

oemotsagda. 

 

En uppryckning av SNF:s inre och yttre arbete med ”ideologisk” profilering och ”marknadsföring” är 

angelägen. Vi behöver klara ut ”Naturismens värdegrund”, plädera för klädfriheten, hemmavid, vid bad och 

friluftsliv. Det behövs ett nytt synsätt, positivt och utåtriktat. 

I en ideell föreningsrörelse – SNF är en sådan – är information och upplysning om den allmänna 

verksamheten ett centralt inslag. En organisation vars verksamhet enbart består i anordnandet av fester för 

medlemmarna kan näpperligen betecknas som allmännyttig.  

Informationen kan inte bestå av plattityder, typ ”hållbart friluftsliv” – på vilket sätt är SNF:s friluftsliv mer 

hållbar än andra föreningars? Vad menas med ”rörelse i harmoni med naturen” – är SNF:s verksamhet mer i 

enlighet med naturen än andra naturvårdsinriktade föreningar?  

 

Inre och yttre arbete 

SNF måste i grund förstärka sin ideologiska profilering. Det utåtriktade arbetet, att företräda och informera 

svenska myndigheter och svensk allmänhet om klädfritt liv och leverne, de fördelar det ”klädfria synsättet” 

erbjuder människorna, måste återkomma på programmet. 

 

Vi föreslår  

att riksmötet uppdrar åt styrelsen att utarbeta ”Naturismens värdegrund” där det framgår vad som är viktigt   i 

naturismen och varför klädfrihet hemmavid och vid bad och annat friluftsliv är en bra och ingalunda 

korrumperad livsstil. Redovisning vid riksmötet 2019. 

att naturisters deltagande i den allmänna debatten premieras. En lämplig början är att i förbundstidskriften 

och på SNF:s webbsidor återge eller citera sådana debattinlägg. När så erfordras skall felaktiga påståenden 

bemötas. 

att målsättning och målgrupp för Tillsammans och för SNF:s webbpubliceringar granskas mot bakgrund av 

önskemålet att åstadkomma en bred exponering mot allmänheten och myndigheterna. 

Sociala medier på nätet är idag ett viktigt forum. Föreningar och andra naturistförbund använder Facebook, 

Twitter etc. men inte SNF. Det ligger nära till hands att fråga sig varför? 

Tillsammans är en dyr intern information, huvuddelen av innehållet är sådana meddelanden som respektive 

förening redan har delgivit medlemmarna i ordinarie föreningsinformation. Tillsammans når i princip endast 



de som redan är övertygade.  
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Olle Strand/NF Nakenkultur 

 

Yttrande NF Nakenkultur 

Motionen behandlar ett mycket viktigt område inom en ideell och allmännyttig 

föreningsrörelse. 

Det handlar om ”att vinna eller försvinna”. 

 

Motionen insänds till SNF. 
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