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Bakgrund

•Högt uppsatta mål
•Nya målgrupper
•Kort tid att bygga kommunikation
•Många aktörer



Strategi

•Bygga digital kommunikation 
•Hemsida och kalender som nav
•Hashtags för att samla flöden på SoMe
•App för att samla ännu fler flöden
•Samarbeta med influencers för att nå fler
•Skapa rörligt material
•Bjussigt och mycket goda exempel

#



Kanalval

• Youtube
• Snapchat
• TikTok

• Facebook
• LinkedIn
• Webbinarier

• Hemsidan
• Facebook
• Appen



Vad har funkat?

HashtagsFaktaAktiviteter



Vad har funkat?

# Sociala medier
84 000 inlägg

6 000 000 räckvidd

Kalendern/appen
4 000 aktiviteter
50 000 visningar

Webbinarier
1 000 deltagare
2 500 visningar



Vad har fejlat?

•Kort tid att bygga räckvidd
•Ännu bättre lokal förankring?



Friluftsliv + digitalt  - erfarenheter - innehåll

1. Målgrupp - våga vara smal. Man kan inte nå alla på 
samma sätt. Skapa innehåll som är 

2. Måste man skapa allt innehåll - eller kan man 
“facilitera innehåll”? Synliggöra allt det som händer? 

3. Tänk lokalt. Närhetsprincipen, med aktiviteter etc. 
Tappar väldig fort relevans, annars
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4. Dela erfarenheter & aktiviteter på tvärs av “silos” - 
kommuner/föreningar/lokala avdelningar



Friluftsliv + digitalt  - erfarenheter - kanaler

1. Vad händer om man bara kommunicerar i etablerade 
kanaler/forum. När man nya användare? T ex FB 
grupper?

2. Hur mycket kan vi kräva av mottagaren. Push vs pull
3. Olika kanaler - bra på olika grejer? Dialog, 

nyhetsförmedling, sökbarhet
4. Risker och möjligheter med segmentering och 

begreppet “relevans”. Vad vill man uppnå?
5. Vissa målgrupper kanske triggas av den digitala 

kopplingen - och behöver denna för att ta sig ut, i alla 
fall i ett insteg (se Geocaching, Pokemon Go).

6. Använd tekniken, det digitala på roliga sätt - kanalerna 
& lösningarna finns redan.



Case - digitalt som aktivitetstrigger

• Sandefjord kuststig (Norge)
• Kystopia-kuststig med interaktivt spel. Familjer 

går en vandringsstig och får uppgifter och 
information på mobilen när man närmar sig en 
post

• “Beacons”
• Geo-data i mobilen - kraftfullt sätt att skapa 

relevans. Nyheter baserat på var du är.



Tips

1. Tänk nytt
2. Tänk målgruppsanpassat – var vill folk ha informationen
3. Ha gemensamma budskap
4. Samla flöden
5. Facilitera & skapa synlighet för allt det som redan händer
6. Innhåll: Temaperioder 


