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Friluftslivets år 2015 – flere ut, oftere! 

– Bakgrunn 

– Kommunikasjonsstrategi 

– Facebook 

– Instagram 

• #FÅ15 

• #nattinaturen 



Bakgrunn 

– Tidligere arrangert i 1993 og 2005 

– Er en del av Nasjonal strategi for 
et aktivt friluftsliv 2014-2020 

– Nasjonal markering av friluftslivet 
med mål om: 

• Å gi friluftslivet økt 
oppmerksomhet 

• Å skape varige resultater i 
form av økt deltakelse i alle 
deler av befolkningen 

– Målgrupper: Barn, ungdom og 
barnefamilier 

– Fokus: Nærmiljø, fritidsfiske og 
kulturminner 

 

Klima- og miljødep. 

(Prosjekteiere) 

Miljødirektoratet 

(Prosjektledere) 

Norsk Friluftsliv 

(Sekretariat, daglig ledelse) 

Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) ble 

stiftet i 1989 og er en 

paraplyorganisasjon for 15 store 

friluftsorganisasjoner i Norge 

 



Kommunikasjonsstrategi 

– Hvem er vi? 

– Hvem skal vi snakke til og 

hvordan? 

– Friluftslivets år skal være: 

• En miljøvennlig aktivitet 

og livsstil 

• Enkelt og inkluderende 

• Tilgjengelig og 

inspirerende 

– Flere ut – oftere!  

• God kommunikasjon er 

et hovedvirkemiddel for 

å oppnå dette 

 



Facebook  

– Over 3 millioner nordmenn på facebook 

– 2,4 millioner sjekker facebook daglig 

• 1,9 millioner via mobil 

– 2,9 millioner er aktive i måneden 

• Tilsvarer 90% av internettbrukere i Norge 

– 82% av brukerne er aktive 

• Sjekker facebook daglig 

– Største segmentet er brukere i alderen: 

• 25-34 år 

• Etterfulgt av 35-44 år 

 
Kilde: Facebook Newsroom, Facebook Ads senter Kampanje.com 

Oppdaterte tall: August 2014 



Friluftslivets år på facebook 

– Opprettet 29.august 2014 

 

– 31/12-14, 4.659 liker/følgere 

 

– Dobling etter bare første 

kvartal, 10.916 liker/følgere 

 

– I dag, over 28.000 

liker/følgere 

 

– Dele innhold fra andre, våre 

egne nettsider og kampanjer 

 



Kampanjer på facebook 

– 24 timer i friluft 

– «Jeg har aldri» - aktivitetskampanje 

• 50.000 tok testen og 3000 delte 

• 4 millioner visninger, 93.000 

nettside klikk 

– Allemannsrettenkampanje 

• Test 

• Filmer, Bålfilm = 403.000 

visninger 

– Julekampanje 





Instagram  

Instagram er verdens mest populære 

bildedelingsapplikasjon 

– 1 million norske brukere 

– 59% bruker Instagram daglig 

• 23% ukentlig 

• 13% månedlig eller sjeldnere 

– Brukere som bruker Instagram daglig 

bruker også Facebook, Snapchat, Spotify 

og youtube daglig 

– 50% av de mest brukte emneknaggene 

kommer fra merkevarer og bedrifter 

 

 

 
 

 Kilde: Metronet Instagram Press Ipsos 



Friluftslivets år på Instagram – friluft2015 

– Opprettet 29.august 2014 

 

– 31/12-14, 535 følgere 

 

– I dag, over 5.000 følgere 

 

– Dele innhold fra andre, våre 

egne flater og kampanjer 

 

– #mittfriluftsliv, 0 - 1800 – 

5.191 – 19.735 

 



#FÅ15 

– Introdusert september 
2014 ifbm #mittfriluftsliv 

 

– Ved årsskifte 453 bilder 

 

– Etter første kvartal 15.415 
bilder 

 

– Midten av FÅ15, over 
30.000 bilder 

 

– I dag, over 70.000 og øker 
hver dag 

 



#nattinaturen  

- Introdusert ifbm 24 timer i 

friluft, januar 2015 

- Over 10.000 sov ute natt til 

14.januar 2015, deriblant 

• 213 ordførere 

- #nattinaturen - gruppe 

- Gjentatt 5.september 2015 

hvor over 50.000 sov ute 

natt til 6.september, deriblant 

• Over 1.200 politikere 

- I dag over 8.000 bilder 

 

 

 

 



OPPSUMERT 

– Facebook navet i all 

kommunikasjon 

– Instagram og nettside 

forsterke budskapet 

= aktive lesere/følgere 

 



 

TAKK FOR MEG! 



#nattinaturen innslag NRK 

– https://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/DVNA20000415/01-09-

2015#t=16m41s 

– https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02090515/05-09-

2015#t=14m17s 
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