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FÄLTET 13.08
Visionärerna
Går det att organisera alla parter inom outdoor och skapa en digital superguide till naturen? ”Självklart”, svarar Emil Hellström med bakgrund i Utsidan och IT-entreprenören Kristofer Björkman, som i
våras sålde MyNewsdesk och tänker investera i Outdoormap. De ser en folkrörelse som behöver smörjas.

av Glenn Mattsing

Adressen är Östermalm, loka-

Emil Hellström, tidigare Utsidan, tillsammans med
grundaren av MyNewsdesk, Kristofer Björkman med
en skiss över den framtida webbtjänsten Outdoormap.
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lerna vita och landskapet öppet. Jag hade
förväntat mig IT-entreprenören Kristofer
Björkman, 46, i en mer ”unik” miljö. Det är
nämligen så han är: unik.
Förra gången vi träffades rullade han
in i Gamla stan på en gammal mountainbike av märket Park Pre. Fram satt en rock
shox-dämpare som var superhet 1995. Efter
försäljningen av journalist- och PR-tjänsten MyNewsdesk i våras har han råd att

uppgradera – till vad som helst.
I företagslandskapet finns, förutom en
handfull andra bolag, också Kristofers
nya kompanjon, Emil Hellström, 43. Med
erfarenhet av både utsidan.se och inatur.se
är Emil den perfekta kompanjonen för att
”organisera friluftslivet världen över”. Ambitionerna är höga och Kristofer talar gärna
om visionen och manifestet.
”När jag sålde MyNewsdesk började jag
fundera på vad jag verkligen ville göra av

mitt liv”, säger han. ”Jag skrev mitt livsmanifest, i vilket det framgår att jag vill fylla en
viktig funktion, inom ett område som jag
anser ha stor betydelse för mänskligheten,
och kände omedelbart att friluftsliv är ett
sådant område.”
Det går kortfattat ut på att få människor
att upptäcka naturen och friluftslivet. Vägen dit går genom den digitala världen. Så
var börjar man? Svaret är något förenklat:
med de som redan kommunicerar friluftsliv,
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tade om Newsdesk sharing platform för
PR-pros, och han om ”the Facebook” för
Harvardstudenter. Vi tyckte att vi hade
samma tänk, och kanske borde samarbeta”,
säger han.
I november fick de med Länsstyrelsen
i Stockholms län. På listan finns också
Linköpings kommun, Länsstyrelsen i
Jämtlands län, Tyresta nationalpark,
Friluftsfrämjandet och Orienteringsförbundet. Naturkartan har kommit några steg
närmare det stora målet: Outdoormap. Där
ingår ett komplicerat nätverk av alla aktörer
i outdoorvärlden, som Haglöfs, Fjällräven,
kommuner, förbund, Outside och så klart
privatpersoner med sina favoritplatser och
kommentarer. Kristofer hänvisar gärna till
Tripadvisor när han beskriver framtidens
Outdoormap.
”Googla Outdoor map och du hittar inget
vettigt som kan hjälpa dig ut i naturen.
Jämför med resebranschens sajter som
inspirerar och säljer resor. Det finns inget
på outdoorsidan.”

”Norrköping är
vårt Harvard”
vän har varit där och gillat platsen.
Norrköping blev första pilotprojektet och
2013 blev naturkartan.se officiell.
”Norrköping är vårt Harvard”, säger
Kristofer och syftar på Mark Zuckerbergs
start av Facebook via Harvard University.
Ett uttalande som skulle anses drygt, och
högtflygande, om det kom från någon
annan. Nu kommer det från en jordnära
IT-entreprenör som har grundat tidningen
Edge Magazine och Edge TV, webbsatsningar som Spray.se, SF Anytime, Mr Jet
och MyNewsdesk. Och som har träffat
Mark.
”Vi sågs på på konferensen Future Of
Web Apps i London 2004, där jag berät-
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Ett smått provocerande uttalande med
tanke på att Emil kommer från Utsidan.
Kristofer tycker, och säger rakt ut, att
Utsidan har varit för dåliga på att utveckla
sin tjänst. Emil håller med och förtydligar att han efter att ha sålt sina 16 procent
gjort upp med Utsidan och att de är vänner.
Problemet med Sveaskogs inatur.se var att
det i vissa delar av Sverige bara fanns ett
eller två tips.
”Den missen tänker vi inte göra om”,
säger Emil.
Därför kommer de vänta med Outdoormap till dess de kan presentera en
Sverigekarta med tips på aktiviteter över
hela landet.

Nästa steg blir att skapa förutsättningar
för resten av outdoorindustrin att guida
sin målgrupp, bland annat genom att låta
deras ambassadörer visa vad de har gjort,
gör och kommer att göra; var deras prylar
tjänat och tjänar sina utövare. Deras stora
möjlighet, men också utmaningen, ligger i
att få alla dessa aktörer att samverka, på ett
sätt som Mark Zuckerberg kallade elegant
organisation.
”Tillsammans med branschen vill vi skapa en tjänst som tillför verkligt nyttovärde
för målgruppen”, säger Kristofer, ”och på så
sätt skapa förutsättningar för branschen att
visa vilka de är, som förebilder; som lever
som de lär.
”De vet vilka produkter kunderna köper,
de vet lite om vad de tycker på Facebook
men här kan de se exakt var de vandrar och
cyklar, och vad de tycker om produkterna
för olika aktiviteter.”
Några som är ännu mer distanserade är
myndigheterna. Kanske är det just därför
de har varit snabba på att ansluta. De kan
publicera nyheter eller dra nytta av att
vandrare till exempel skickar en kommentar
om att en spång är trasig. För användarna
är tjänsten gratis men om till exempel Lundhags vill skapa sin egen sida på
Naturkartan kommer kostnaden att landa
på 10 000-50 000 kronor per år. En liten
kostnad om man som norska turistbyrån,
Innovasjon Norge, funderar på att dra ner
på tryckta broschyrer.
Ska Outdoormap bli det smörjmedel
för svenskt friluftsliv som de önskar, krävs
noggrann navigering mellan myndigheter
och framför allt företag, det vet grabbarna.
”När vi släppte fram kommentarsfunktionen på MyNewsdesk stängde alla företag
av den, men de insåg sedan att det är bättre
att hantera kritiken på sin egen sida”, säger
Kristofer. ”Det krävs helt enkelt att företagen och myndigheterna öppnar sig en del
för att detta ska funka.”
Först då kan smörjmedlet få folkrörelsen
att rulla vidare till nästa nivå.
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som myndigheter. Och de har redan börjat,
under namnet Naturkartan. De senaste tre
åren har Emil varit delägare i Utsidan, men
inte jobbat med sajten. Oenigheterna med
övriga ägare i Sitewell (som äger Utsidan)
resulterade i att han började bygga upp en
egen naturguide, med lärdomar från Sveaskogs misslyckade inatur.se.
”I våras sprang jag och Kristofer på varandra på stan och tog en lunch”, säger Emil.
”Efter fem minuter frågade han om jag ville
ha en partner.”
De har känt varandra i tio års tid och har
diskuterat samarbete, men det var först nu
allt klaffade. Med sig har de också en värdefull förstudie som Utsidan, designbyrån
Doberman och Interaktiva Institutet gjorde
med syfte att ta reda på vad som krävs för
att få människor ut i naturen via digitala
kanaler. En av de viktigaste lärdomarna var
att människor söker tydliga tips på smultronställen, vad man kan göra där, hur man
tar sig dit och gärna med en social prooffunktion i form av sociala medier – att en
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