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Vilka är ni?



Agenda

Hur kan organisationer inom friluftslivet och näringslivet 
samverka för att främja friluftsliv? 

● Vilka är intressenterna?
● Vad har de för behov?
● Vad ger det för möjligheter?

● Konkreta tips



Intressenter

Medlemmar, ej ännu medlemmar, ledare

Individer

Nationella och lokala

Företag

Inom friluftslivet och inte inom friluftslivet

Föreningar

Kommuner, länsstyrelser och myndigheter

Det offentliga



● Låg kännedom om friluftsliv och föreningar

● Behöver låg tröskel på aktiviteter

● Paketering av upplevelser

● Direkt värde av medlemskap

● Målgruppsanalyser från Luften är fri

Icke medlemmar



● Den löpande verksamheten

● Information

● Gemenskap

● Upplevelser - mer avancerade

● Utrustning - rabatter

● Förbättrade villkor för sitt intresse

Medlemmar



● Bred exponering

● Varumärke

● Preferens i målgruppen

● Direkt försäljning i stor skala

● Ofta relativt slimmad marknadsavdelning

Nationella företag



● Lokal exponering

● Skapa personlig relation, lokal preference

● Direkt försäljning här och nu

● En person har flera olika roller

● Interna aktiviteter för personalen? Personalens hälsa och välbefinnande

Lokala företag



● Den löpande verksamheten

● Skapa värde för medlemmarna

● Attrahera nya medlemmar

● Alla föreningar är inte friluftsföreningar

Föreningen



● Målstyrd verksamhet - läs på

● Samordning

● Kan hjälpa med att hitta extern finansiering

● Offentlig hälsa

Det offentliga



Kommunikation - plats för det kommersiella
● Frekventa nyhetsbrev till medlemmar med 

plats för reklam, nationell och regional ger 
pengar till föreningen

● Gör plats för native-annonsering på webben
● Medlemstidningen
● Ta en rådgivande roll och sälj lösningar
● Lämna plats för lokala samarbeten

Erbjudanden / Produkter
● Erbjudanden/rabatter från partners som 

medlemsvärde
● Erbjudanden/rabatter från partners som 

anledning att bli medlem
● Kom överens om att föreningen behåller en del 

av rabatten för att ge intäkter
● Medlemsprodukter - föreningskänsla och 

pengar in
● Medlemsförsäljning - pengar in och 

varumärkesassociation (tänk kvalitet)

Erbjud tjänster till lokala företag
● Kick off
● Team building
● Utbildning
● Kom ihåg att ta betalt och se det också som ett 

sätt att öka kännedom och rekrytera

Samarbete med andra föreningar / Gemensamma aktiviteter
● Skapar värde för medlemmarna
● Skapar värde för den andra föreningen
● Möjlighet till rekrytering
● Inkludering

Paketering av friluftslivet
●  Ta med lokalt näringsliv för att bygga en helhetsupplevelse

https://www.facebook.com/ffosteraker/videos/479682136162868/


Exempel Cykelfrämjandet



Innovation i friluftslivet

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-kan-du-hyra-kajak-i-automat


De gemensamma beröringspunkterna skapar goda 

möjligheter till värdeskapande samarbeten

Summering

1. Samarbeta

Det nationella och det lokala skapar olika behov och 

möjligheter, öppna för båda aspekterna

2. Tänk nationellt och lokalt

Sätt individen i centrum och skapa aktiviteter och 

upplevelser som genererar värde

3. Skapa aktiviteter och upplevelser



Tack för i dag!
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