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Outdoor Weekend
Outdoor Weekend är ett koncept som används för 
att lyfta fram utomhusupplevelser under lågsäsong 
längs Sörmlandskusten i kommunerna Nyköping,  Trosa 
och Oxelösund. Genom samverkan och gemensam 
marknadsföring kan vi utveckla och profilera området 
inom hållbar naturturism. Målgruppen är natur- och 
friluftsintresserade i närområdet, Stockholm-Mälar-
dalsregionen samt E4-korridoren 1–1,5 timme söder 
och norrut. 

Fördelar med konceptet Outdoor Weekend

• tar tillvara på natur- och friluftstillgångar i regionen
• ökad lönsamhet genom säsongsförlängning och samverkan
•   gemensam marknadsföring genom kampanjer i sociala medier 

under lågsäsong
•   gemensam webbplats som samlar outdoorupplevelser längs  

Sörmlandskusten.

Planeringsmodell

Konceptets kampanjer planeras och kommuniceras vid tre perioder 
under året - vinter, vår och höst. Under och efter den aktuella  
kampanjen planeras den nästkommande säsongens marknadsföring 
samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår. Under sommar-
perioden körs ingen aktiv kampanj, men tänk på att din aktivitet 
kanske kan utföras även på sommaren eller hela året. 

Planeringsmodell
Outdoor Weekend
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Här startar vinterkampanjen 
och börjar synas i sociala 
medier samt på webbsidan

Här startar vårkampanjen och 
börjar synas i sociala medier 
samt på webbsidan

Här startar höstkampanjen 
och börjar synas i sociala 
medier samt på webbsidan

Under planeringsfaserna  
väljer du ut de erbjudanden 
som passar för kommande 
kampanj och publicerar 
dem på outdoorweekend.se



Marknadsföring
Marknadsföring av Outdoor Weekend sker i digitala 
kanaler på outdoorweekend.se, Facebook och Insta-
gram samt på er egen webbplats.

Outdoorweekend.se är en portal för Sörmlandskustens 
outdoorupplevelser och är en undersida på Nyköpings-
guiden som når över 500 000 besökare per år, där 30% 
av besökarna är från Stockholm. Till den na sida drivs 
trafik från marknadsföringskampanjer på Facebook. 
Publicera ditt evenemang minst 8 veckor före det går 
av stapeln (helst tidigare).

Marknadsföringsinsatserna riktar sig mot tre perioder:

• Outdoor Weekend – Vinter: Vinterkampanj vecka 3-9
• Outdoor Weekend – Vår: Vårkampanj vecka 14-21
• Outdoor Weekend – Höst: Höstkampanj vecka 37- 44

Marknadsföringskampanjer planeras av Nyköping, Trosa och  
Oxelösunds kommuner i dialog med aktörerna. Kampanjer körs  
tre gånger per år för att driva trafik till outdoorweekend.se.

Följande kanaler finns:

• Outdoorweekend.se (se lathund för publicering sid 7)
• Outdoor Weekend på Facebook 
•   Outdoor Weekend på Instagram – sköts av kommuner och  

aktörer löpande enligt planerat schema.

Tänk på!
Din upplevelse kan erbjudas under hela året.

Tips!
Dela kampanjerna på era egna sidor för att öka spridningen 
och räckvidden. 
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Checklista för webb och sociala medier

1.  Ta kontroll över ditt rykte online!
Vad säger din webbplats och dina sociala medier om ditt före-
tag? Bestäm en grafisk profil med typsnitt, typografi, ton i text,
bildval, logotyp, grafiska element och profilfärger. Håll dig till
detta i alla kanaler! Det gäller både webbplats, sociala medier
och företagskläder.

2.  Välj de forum som passar dig.

a.  Ha hellre färre kanaler som du gör bra, än många som du inte
orkar med.

b.   Er webbplats är navet i all marknadsföring online. Sociala me-
dier, nyhetsbrev och annonser leder trafik till webbplatsen. Här
skapas affären!

c. Mobilanpassad webbplats
d.   Tydlig struktur – den nya kunden behöver snabbt förstå vad

du erbjuder, vad det kostar och varför hen ska välja just dig
e.     Man behöver inte lägga ner massvis med pengar på design

och flashiga effekter. Satsa istället på snygga bilder och en
enkel struktur som beskriver era upplevelser och företaget med
kontaktinformation och öppettider.

e.  Bokningsbart – direkt online, via mejl eller telefon. Det ska vara
tydligt hur man gör för att boka.

3.  Facebook och Instagram är de sociala medier man bör satsa
på som besöksnäringsföretag. Kom ihåg att @partners etc. i era
inlägg

 a.  Facebook: Facebook är det största sociala nätverket vi har
idag. Med hjälp av bilder, videos och tävlingar kan ni både en-
gagera och se till att nöjda kunder fungerar som reklampelare
för er (dvs sprider vidare ert varumärke till sitt nätverk). Var
gärna personlig, tänk på vad du skulle vilja läsa om som kund.
Var kontinuerlig, gör ett schema för vilka dagar och vilken typ
av inlägg du ska göra.
 Svara alltid på kommentarer, inlägg och recensioner – både
positiva och negativa. Ha en policy för hur negativa kommen-
tarer besvaras. Behövs det en längre dialog är det bättre att
ta den via mejl.

b.  Instagram: Instagram används för att inspirera genom bilder
och korta filmer. Tänk igenom hur du vill spegla din verksamhet
och håll dig till ett bildspråk. Undvik onaturliga filter. Plats tagga
dina bilder och använd hashtags (#) som gör att fler hittar dig.

Använd #Hashtags 
#outdoor #outdoorweekend #visitsormland  #visitsweden 
#dinort #dinplats #dinupplevelse #sormlandskusten 
#nykopingsguiden 

Tips på populära #Hashtags
#utomhusupplevelse #uteliv #friluftsliv #natur #naturupp-
levelse #ekoturism #outdoorlife #outdooradventures #out-
doorfun #outdoorworkout #outdoorcooking #outdooryoga 
#outdoorgear #outdooradventure #outdoorlover #outdoor-
inspiration 

Tips! Prova nya hashtags för att nå nya målgrupper!
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4.  Google My Business  
Google My Business är ett kostnadsfritt verktyg där du kan 
bestämma hur ditt företag ska visas i alla Googles kanaler, till 
exempel i Google Maps och Google Sök. Börja med att se över 
dina uppgifter så att de stämmer. Se också till att adress för din 
verksamhet, öppettider, telefonnummer, webbplats, logotyp och 
bilder på anläggningen finns. På Google My Business kan kunder 
även lämna omdömen och recensioner om er samt lägga till 
bilder. Se därför till att logga in kontinuerligt för att svara på om-
dömen och se över vilka bilder som finns. 

5.  Tripadvisor 
Tripadvisor är världens största resesajt. På Tripadvisor finns miljon-
tals boenden, restauranger, upplevelser, turistbyråer och informa-
tionsplatser listade. Innehållet är användargenererat med fokus 
på omdömen och bilder. Börja med att registrera din mailadress 
så att du får notifikationer varje gång någon har gett dig ett om-
döme. Svara på omdömet så snabbt du kan genom att (1) tacka 
för feedbacken, (2) var originell i ditt svar genom att anpassa ditt 
svar till kundens omdöme, (3) utmärk det positiva i feedbacken, (4) 
adressera några specifika kommentarer genom att exempelvis be 
om ursäkt för en negativ upplevelse, och glöm inte att alltid vara 
artig och professionell oberoende omdöme och rankning.  
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Tänk på!
Få större spridning av ditt inlägg med hjälp av #taggar och 
använd @ (exempel @outdoorweekend) för att koppla ihop 
dig med samarbets partners. Uppmuntra era kunder att 
också tagga er. 

Tips
Ladda ner appen Google My Business till din telefon.

Ett tips är att marknadsföra dina omdömen genom olika  verktyg 
som TripAdvisor erbjuder, exempelvis genom att länka till din 
rankning på din hemsida eller Facebook. Det är viktigt eftersom 
människor bryr sig om vad dina kunder tycker och inspireras på så 
sätt till att besöka din verksamhet.



Produktutveckling för 
hållbar naturturism

 a.  Testa din idé med hjälp av ett idékort (länk till idékort på sid 7)

 a. Vilken målgrupp vänder du dig till?
b. Vad ska du kalla din upplevelse?
c. Längd, säsong, datum, spelar väder roll?
d. Egen kapacitet, hur många kunder kan du ta emot?
e.   Behöver du gör några investeringar för att idén ska bli

verklighet?
f. Vilka resurser krävs och behövs särskilda tillstånd?
g. Håller din upplevelse rätt kvalitet för din målgrupp?
h. Kan ett samarbete öka kvalitén på upplevelsen?
i. Hur tar kunden sig till dig?
j.   Är det tillgänglighetsanpassat (rullstol, svårt att gå, dålig syn/

hörsel och andra funktionsvariationer)?
k.   Vad kostar din upplevelse, vad är marknaden beredd att

betala?
l. Vem kan ge feedback?
m. Finns det olika prisnivåer och tillval?
n. Behövs resegaranti (Kammarkollegiet)?

1.  Idé

2. Analys (Använd dig av en produktmall för att analysera din produkt)
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Produktutveckling
Hållbar naturturism
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o. Behövs särskilda tillstånd och hur ser säkerheten ut?
p. Hur gör du din upplevelse hållbar?

i. Socialt
ii. Ekonomiskt
iii. Miljömässigt



Tänk på att följa paketreselagen.  
En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

• passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt
• inkvartering, till exempel hotell eller vandrarhem
•  hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med

behörig heten A
•  en turisttjänst som till exempel spa, matlagningskurs

eller biljett till ett evenemang. Undantaget är om turist-
tjänsten är en integrerad del av någon av ovanstående
resetjänst er. En helikoptertur kan till exempel inte räknas
som både en transport och en turisttjänst.

a.  Testa din upplevelse på någon som kan ge dig feedback
och konstruktiv kritik. Exempelvis en branschkollega i Outdoor
Weekend-nätverket.

b. Behöver du ändra på något?

3. Test

Tips!
Inspireras av andra och testa att göra en egen liknande 
upplevelse! 

a.  Hur når du din målgrupp?
b. Vilka kanaler ska du använda?
c. Vad har du råd med?

4. Marknadsföring
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a.  Lycka till!

 a. Hur kontaktar du kunden för feedback?
b. Kontrollera och jämför mot idé och analys
c.  Vad tyckte kunden (kan undersökas redan vid genomförandet)?
d. Blev det lönsamt?
e.   Hur många kom?
f. Hur kan du förbättra upplevelsen?
g. Vad blev bra? Vad gjorde du för fel?
h. Vad kan du göra bättre?
i. Produktutveckla och erbjud upplevelsen igen!

6. Genomförande

7. Utvärdering

a.  Hur säljer du din upplevelse?
b. Går den att boka online?

5. Försäljning
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Vill du ha mer?
Filmerna som gjorts i projektet finns på  
Nyköpings kommuns YouTube-kanal 
youtu.be/m1wEpWAM6NM – Skanpol
youtu.be/i5nLdaYGaeY – Åsas smaker från landet
youtu.be/QgpCVAZQnSU – Lasätter gård
youtu.be/kWW9FOJWHVY – Palstorp äventyrsgård och skogsby 
youtu.be/HC7saQpvJbY – Mer Aktiv
youtu.be/S6wU1tQ80g4 – Bergs gård

Tips på bra läsning och inspiration:
blogg.naturkompaniet.se

Kammarkollegiet
kammarkollegiet.se

STF
svenskaturistforeningen.se

Naturturismföretagarna
naturturismforetagen.se

Idékort
innovationsguiden.se/metodmallar_ta-fram-ideer


