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Inledning  
Askersund och dess omgivningar i toppen av Vättern bjuder besökaren och turisten på rikligt 

med upplevelser och stora intryck. 

Här är vildmarken runt knuten samtidigt som småstadens unika shopping finns i nästa 

gathörn. Kulturen och historien är alltid närvarande. Som en kronjuvel ligger Kultur- och 

kunskapshuset Sjöängen vid strandkanten. En svårslagbar kombination av unika 

naturupplevelser i kulturlandskapet, skärgården eller Tiveden och skönt småstadsliv fyllt av 

olika evenemang på olika platser i området. 

Turist- & Evenemangsbyråns roll är att skapa förutsättningar för olika aktörer att bedriva 

besöksnäring. 

Vårt löfte till besökaren är att vi vill erbjuda aktiva sjönära upplevelser. Där hållbarhet och 

tillgänglighet skapar trygghet. 

 

Besöksnäringsprogrammet är framtaget i samverkan med besöksnäringen genom workshops 

och en remissrunda. Genom den förankringen blir besöksnäringsprogrammet inriktningen för 

arbetet med besöksnäringen under de närmaste åren. Genom programmet vill vi stärka Plats – 

och destinationsvarumärket Visit Askersund ytterligare.  
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Programmets syfte och struktur 
Syftet med Besöksnäringsprogrammet är att tydliggöra besöksanledningar, målgrupper och 

konkretisera vilken inriktning som ska tas i det gemensamma turistiska arbetet under 

programperioden. 

 

Roll 
Programmet är styrande för Askersunds kommuns och Askersunds Turist- och 

Evenemangsbyrås arbete med besöksnäringsfrågorna medan det är vägledande för 

besöksnäringens aktörer och kommunens gemensamma nämnder. 

 

Position 
Våra tre besöksanledningar är: 

 Naturen – Skärgården och Tiveden 

 Staden – Sjönära och shopping  

 Evenemangen – Rikt utbud året om 

 

Vi har för avsikt att vidareutveckla dessa besöksanledningar regionalt, nationellt och 

internationellt. 
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Övergripande mål för perioden 
Vi ska Utveckla våra besöksanledningar Naturen, Evenemangen och Staden genom följande: 

 

Strategiska mål  
 Askersund är den naturliga utgångspunkten för naturturismen i regionen. 

  

 Askersundsområdet erbjuder ett rikt utbud av evenemang året runt som tillsammans med 

Sjöängen som är en etablerad arena för olika typer av evenemang stärker vårt 

platsvarumärke regionalt och nationellt. 

 

 Genom ökat antal besökare säkerställer vi att utbudet av varor och tjänster bibehålls 

och utvecklas i samverkan med stadens handel och entreprenörer. 
 

 Genom samverkan mellan Turist- & Evenemangsbyrån och besöksnäringen utvecklas och 

stärks det gemensamma arbetet för att utveckla besöksanledningarna ytterligare. 

 

 Utveckla användandet av olika marknadsföringskanaler utifrån olika målgruppers 

efterfrågan.  

 

 Vi ska vara där besökarna är – Sjöängen, Hamnen, Tiveden, digitalt. 
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Kvalitativa mål  
 Askersund beskrivs av andra som ett nav för tillgängliga naturupplevelser.  

 Besökare upplever ett gott och bra värdskap vid besöksmålen i området. 

 Askersund erbjuder en unik upplevelse med småstadsshopping och trivsamma caféer.  

 Det finns ett turistiskt utbud höst och vår i form av naturturism sammanlänkat med 

kulturturism/evenemang och bra boende. 

 

 

Kvantitativa mål 
(dessa mål måste kvantifieras med någon form av nyckeltal i en bilaga på slutet…) 

 Samverkan med besöksnäringen leder till fler erbjudanden av upplevelser till våra 

besökare i form av sk paket.   

 I Askersund finns flera hållbara tjänster och produkter inom turismområdet. Fler 

arbetstillfällen tillskapas i besöksnäringen.  

 Antalet boendealternativ ökar.   

 Fler svenskar tar del av besöksnäringens tjänster och produkter. 

 Öka andelen utländska besökare som tar del av utbudet av aktiviteter och upplevelser. 
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De tre besöksanledningarna  
 

 

 
Staden 
Runt Askersunds kullerstenstorg och hamn finns flera butiker med lokalt utbud långt bort från 

stora gallerior. Hit söker sig besökare året runt för att uppleva en unik småstadsshopping. 

Flera trivsamma caféer lockar till att stanna upp en stund. Hamnområdet och strandstråket är 

den naturliga mötesplatsen under sommarmånaderna för strövtåg, glassätande och 

evenemang.  

 

Specifika mål 
 En blomstrande småstadshandel året om med lokala och hållbara erbjudanden. 

 Samspelet med övriga besöksanledningar skapar förutsättningar för ytterligare 

utveckling av boendemöjligheter för besökare. 

 Utveckla shoppingturismen över hela året. 

 

 

Målgruppsanalys 
 Boende på orten. Som handlar på orten då utbudet av varor och tjänster motsvarar 

kommuninnevånarnas behov. 

 Dagsbesökarna är i stort sett av två grupperingar båda med företrädesvis regional 

anknytning.  

 Det är dagsutflykt med inslag av glass, shopping, barnaktiviteter med barnfamiljer 

som huvudgrupp.  
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 Evenemangsbesökare t ex till Sjöängen, antikmarknad, musik och teater, konstrunda, 

bilutställningar med äldre aktiva som huvudgrupp. 

 Konferensbesökare och affärsresenärer. 

 Inpendlande arbetskraft. Som anställd i företag eller offentlig förvaltning är det enkelt 

att genomföra sina inköp i Askersund i anslutning till arbetsdagen. 

 

 

Möjliga satsningar och åtgärder för att nå målen under 
programperioden 

 Initiera samarbeten mellan mindre aktörer för att på så vis paketera erbjudanden. 

 Centrumledning. 

 Planberedskap för att möjliggöra etableringar inom besöksnäringen. 

 Tillgänglighetsanpassningar. 

 Att erbjuda olika kanaler för marknadsföring av olika produkter riktade till olika 

målgrupper. 
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Naturen 
Askersund har både en unik sötvattensskärgård och spännande skogar med vildmarkskänsla. I 

ekopark Norra Vätterns skärgård är båtlivet, fisket och kajakpaddlandet, möjligt, där kan man 

finna en egen liten ö att bada vid och fika på. På Grönön finns tillgänglighetsanpassade 

grillplatser och båtangöringsplatser. Skärgårdsupplevelsen finns även längst Vätterns 

strandnära vandringsleder i flera naturreservat.  

I kontrast till detta finns stora skogsområden som Tivedens djupa och orörda skogar som 

lockar till äventyr i Nationalparken och dess omgivningar. I Lerbäcks bergslag får fantasin 

spelrum under cykelturen eller vandringen längst leder som kantas av gruv- och kulturhistoria. 

Askersundsområdet runt norra Vättern erbjuder milsvid utsikt från höga höjder, böljande 

kulturlandskap, idylliska byar och små samhällen, mytiska gruvområden, orörda 

skogsområden där naturen levt sitt eget liv och öppen horisont över Vätterns kristallklara 

vatten. Vandringsleder finns i olika längd och svårighetsgrad, cykelleder för MTB eller 

turcykling.  

 

Specifika mål 
 Hållbarhetsperspektivet genomsyrar satsningar som berör naturturismen. 

 Det ska vara enkelt att nå naturområden och uppleva ”Vildmarken i centrumläge”. 

 Arbeta aktivt med projektet Besöksvänliga Tiveden tillsammans med övriga 

intressenter. 
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Målgruppsanalys 

 Internationell, nationell och regional naturturism med intresse för outdoor-aktiviteter 

och upplevelser.   

 Bland aktiva barnfamiljer och yngre vuxna ökar intresset för naturturism där även 

hållbarhet och ekologisk hänsyn är viktiga vid val av besöksmål.  

 Äldre vuxna utan barn är en stor målgrupp. 

 

Möjliga satsningar och åtgärder för att nå målen under 
programperioden 

 Förutsättningar för nya entreprenörer inom besöksnäringen att etablera sig i området 

genom utbildningsinsatser och rådgivning runt olika företagsstöd. 

 Presentation av vandringsleder, cykelleder, kanotleder, ställplatser mm på ett 

ändamålsenligt vis. 

 Medverka vid utbildning av natur- och kulturguider. 

 Aktivt arbeta för ett naturbruksråd för ekopark Norra Vättern.  

 Förutsättningar för det rörliga friluftslivet att få åtkomst till skärgården. 

 Presentation av olika vandrings- och cykelleder som knyter samman området. 

 Initiera tillskapandet av ställplatser/lägerplatser. 

 Aktiv del i utvecklingen av Besöksvänliga skogar runt Tiveden. 

 Var en aktiv part i bildandet av Stiftelsen Knalla Gruva. 
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Evenemangen 
I Askersundsområdet möts människor för att tillsammans uppleva kultur och andra 

evenemang i alla dess former året runt. Sommartid fylls omgivningarna med olika evenemang 

som lockar publik långväga ifrån. Exempel på evenemang som genomförts 2017 är 

Konstrundan, Car and Bike Meet, Askersunds Barnvecka, Antikmarknaden, Askersund 

Outdoor festival, Lerbäcks sommarteater, Jazz i Lerbäck, hundutställning. Övriga året 

förekommer marknader, auktioner och olika konserter runtom i kommunen. Sjöängen bjuder 

in arrangörer och besökare att mötas i olika sammanhang. 

 

Specifika mål 
 Evenemangen erbjuder en bredd av upplevelser för alla åldrar och intressen.  

 Målsättningen är att erbjuda aktiviteter för alla plånböcker och åldrar.  

 Evenemangen är enkla att besöka med har hög tillgänglighet och hållbarhetsprofil. 

 Sjöängen är en arena som används av flera aktörer för att erbjuda evenemang av olika 

slag. 

 

Målgruppsanalys 
 Evenemangen drar besökare både från ett område med en radie på ca 5 mil och vid 

större evenemang ända upp till 25 mils radie. I och med mångfalden av olika 

evenemang når vi flera målgrupper,  

o Yngre aktiva vuxna  

o Aktiv familj 

o Äldre aktiva vuxna 

o Tregenerationsfamiljer 
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Möjliga satsningar och åtgärder för att nå målen under 
programperioden 

 Erbjuda arrangörer hjälp vid planläggning och genomförande av evenemang i form av 

stöd av evenemangslots och en evenemangshandbok. 

 Aktivt söka samverkan med andra aktörer där vårt platsvarumärke syns i 

marknadsföringen. 

 Samordna och stödja evenemangen genom Turist- & Evenemangsbyråns digitala 

medier, evenemangskalender och biljettsystem. 

 Satsning på tillgänglighetsanpassning av olika arenor. 

 Skapa förutsättningar för att erbjuda ett bredare utbud för konferensgrupper i 

Askersundsområdet genom samverkan. 

 

 

 

 

Vem är besökaren? 
I huvudsak kan tre grupper urskiljas, den snabbast växande gruppen är naturturisten följd av 

upplevaren och njutaren, samt affärsresenärerna. 

 

Naturturisten 
Den aktive naturturisten som söker en trygg och trevlig upplevelse. Dessa besökare vill 

kombinera ett bra boende och god mat med naturupplevelser. Våra internationella besökare 

kommer i stor utsträckning från Tyskland och Nederländerna, men även från andra länder. 

Gruppen har också ett intresse av svensk kultur. 

Nationellt kommer ofta besökarna från storstadsområdena. Dessa besökare planerar för en 

vistelse i regionen, är på genomresa eller kommer i tjänsten. Oavsett anledning till besöket är 

det ofta naturupplevelse - då företrädelsevis vandring eller cykling  

Besökaren är troligen någon från grupperna  

o Yngre aktiva vuxna utan barn  

o Aktiv barnfamilj som önskar upplevelser där hela familjen kan delta  

o Äldre aktiva vuxna utan barn med god ekonomi 

o Tregenerationsturisterna.  

 

Upplevaren och njutaren 
Korttids- och dagsbesökarna kommer till området och söker en upplevelse. Det som lockar är 

vanligtvis ett evenemang eller stadens småstadscharm och hamnområde. Bra caféer och lokalt 

utbud i butikerna är viktiga faktorer. Dessa båda grupper söker någon form av upplevelse 

gärna kultur, evenemang eller aktiviteter i kombination med shopping och avkoppling i 

hamnområdet. I denna grupp finner vi även de som söker naturäventyr i form av vandring, 

cykel eller kanot. 

Besökarna är ofta 

o Aktiva vuxna utan barn  

o Aktiv barnfamilj 

o Aktiva vuxna utan barn 
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Affärsresenären  
Det finns ett växande näringsliv i Askersund. De medför att de lokala företagen ofta har 

besökare som kommer i tjänsten. Affärsresenären söker aktiviteter och avkoppling i 

anslutning till sin resa. Även konferensbesökaren söker destinationer där konferenslokaler, 

måltidsupplevelser och aktiviteter bildar en helhetsupplevelse med hög servicegrad. 

Besökaren är ofta 

 Deltagare på konferens 

 Affärspartner till lokala företag 

 Veckopendlande 

 

Kontaktmönster 
Besökarens kontaktmönster kan beskrivas som ett före, ett under och ett efter ett besök. 

Före 

Genom den digitala utveckling som skett så har mönster för kontakt ändrats. Många söker sin 

information via internet före beslut om resmål. Där väljer man och jämför olika alternativ och 

genomför också sina viktigaste bokningar för resan såsom resesätt, logi och större aktiviteter. 

Genom internet tar den möjlige besökaren också till sig tips och information om destinationen 

via sociala medier och andra besökares tidigare recensioner.  

Under 

När besökaren är på ort och ställe är det däremot det genuina och personliga mötet som är 

viktigt för besökaren. Det är också i det mötet som besökaren kan påverkas att spendera 

ytterligare dagar, genomföra fler aktiviteter i området och vilja komma tillbaka. Besökaren 

söker ofta upp en turistbyrå, där tar den del av det utbud som presenteras. Informationen är 

övervägande analog, dvs kartor och broschyrer i tryck blir viktiga redskap. 

Efter 

Redan under besöket delar besökaren med sig av sina upplevelser via sociala medier. Något 

som fortsätter efter. På så vis blir besökaren även en marknadsförare av ett besöksmål. 

 

Detta får konsekvenser för arbetet med marknadsföringskanalerna inom besöksnäringen. 

Aktiva digitala kanaler hjälper till att sälja in ett resmål och kräver sitt underhåll och 

uppdateringar. I samband med besöket är den personliga närvaron viktig arbetsuppgift.  
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Utmaningar och möjligheter 
I arbetet med att ta fram besöksnäringsprogrammet har ett antal möjligheter och utmaningar 

kommit fram. Hur vi kan arbeta för att utveckla dessa kommer att påverka resultatet och 

måluppfyllelsen under programperioden.  

. 

Besöksmönster under förändring 
Genom den digitala utvecklingen har besökarens val av besöksmål förändrats. Man talar om 

mönstret som ett före, under och efter besöket. Detta ställer ökade krav på digital 

tillgänglighet och nåbarhet året runt.  

 

Upplevelser 
Allt fler besökare vill ha en extraordinär upplevelse i samband med sina resor. Förutom ett bra 

boende och lätt tillgängliga besöksmål vill besökaren kunna boka olika former av upplevelser 

både före och under sitt besök. Behovet av fler aktörer som erbjuder olika typer av 

upplevelser är stort. 

 

Infrastruktur  
I samband med planarbeten är det angeläget att ta med det turistiska perspektivet. Ett exempel 

är cykelvägar som används både av besökare och lokalbefolkning. Det handlar även om 

tillgänglighet gällande gratis wifi, parkeringar och sopstationer mm. 

 

Boende 
En vanlig fråga som kommer upp är bristen på boendealternativ med hög standard.  
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Restauranger  
Olika typer av restauranger är alltid aktuellt. 

 
Kommunikationer 
Svårigheten att resa hållbart kommer upp vid olika tillfällen, det gäller både kollektivtrafik 

och cykelvägar. Då det handlar om kollektivtrafiken är det ofta möjligheter att förflytta sig ut 

i kommunens olika delar, t ex Tiveden, Mariedamm, Zinkgruvan och kunna åka till Motala 

och Karlsborg som efterfrågas. 

Cykelled söderut från Stjernsund mot Motala och Karlsborg saknas också. 

 

 

 
 

Resurser  
För att nå målen i Besöksnäringsprogrammet krävs resurser. Dessa är av personell, strukturell 

och ekonomisk karaktär. 

Genom att lägga till besöksnäringsperspektivet i den ordinarie budgetprocessen och 

stadsplaneringen kan synergieffekter uppnås.  

   

Bemanning 
När programmet skrivs har Askersunds kommun 3.0 helårsanställda som arbetar med 

besöksnäringsfrågorna. I dessa tjänster ingår 0,25 tjänst som Centrumledare i Askersund i 

Centrum. Utöver helårsanställd personal finns sommartid 2-3 turistvärdar som bemannar 

Turist- & Evenemangsbyrån. Som helårsanställd är uppdraget att arbeta med besöksnärings-

frågorna för att gynna utvecklingen av destinationen som besöksmål under hela året. Det 

innebär att under den del av året då besökarna är färre finns tid för digitalt arbete samt 

produktion av turistiskt material och media. Även omvärldsbevakningen är viktig för att 
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kunna erbjuda besökaren det som besökaren frågar efter. Detta sker genom deltagande i olika 

samarbetsforum på nationell, regional och lokal nivå. 

 

Värdskap  
Ett gott värdskap är när besökaren blir välkomnad och vägledd av alla på platsen. Genom att 

utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och Turist- & Evenemangsbyrån kommer fler 

besökare att mötas av välriktad information, både före och under besöket. Det handlar om att 

vem än besökaren möter så ska besökaren vägledas vidare till mer information eller fler 

valmöjligheter under sin vistelse och därmed välja att stanna längre eller att återkomma. 

Det kan ske genom utveckling av hur turistmaterial presenteras på olika anläggningar och 

besöksmål, återkommande utbildningsinsatser, besöksnäringsnätverk. 

 

 

Strukturella  
Turist- & Evenemangsbyrån 
Turist- & Evenemangsbyrån ska vara där besökarna är, både lokalt och digitalt. 

Därför är Askersunds Turist- och Evenemangsbyrå helårsöppen. Under vinterhalvåret är 

Turist- & Evenemangsbyrån lokaliserad i Sjöängen och har öppet vardagar samt lördagar, 

under sommarsäsongen utökas öppettiderna till 7 dagar i veckan. Turist- & Evenemangsbyrån 

är lokaliserad till hamnområdet sommartid, det ger förutsättningar för att möta turisterna där 

de är som i sin tur medför möjlighet till ökad turistisk konsumtion. Vid större evenemang kan 

Turistbyrån utlokalisera sig till evenemangsarenan då det så är lämpligt. 

 

Infopoints 
Genom samarbete med besöksnäringen finns även ett basutbud av turistisk information på 

olika besöksmål i kommunen, sk Infopoints. Personalen på besöksmålen erbjuds möjlighet att 

delta i utbildningsdagar samt får turistisk information som berör området på ett strukturerat 

vis. 

 

Digitalt  
Den digitala närvaron är angelägen och behöver hela tiden vara uppdaterad. Som grund för 

detta finns hemsidan Visitaskersund.se . Turist- & Evenemangsbyrån finns även i sociala 

medier. Genom sk chatt kan turistvärdar och turistassistenter kommunicera med besökare på 

webbplatsen och på så sätt knyta kontakter och tipsa inför besök. Den digitala närvaron 

behöver även ske på fler språk än svenska. 

 

Infrastruktur 
Att vägleda besökaren rätt genom skyltning är viktigt. Det ska vara enkelt att hitta 

parkeringsplats och var Turist- & Evenemangsbyrån är. Allt fler färdas i husbilar och behöver 

därför bra parkeringar för dessa både vid kortare stopp och vid övernattning i form av 

ställplatser.  

Infrastrukturen omfattar även möjlighet till allmänna transporter till de större besöksmålen. 

 

Specifika mål 
 Utveckla kommunikationskanalerna gentemot besökarna. 

 Möta besökarna där besökarna är. 
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Möjliga satsningar och åtgärder för att nå målen under 
programperioden 
 

Askersunds kommun kan genom politiska prioriteringar 
bidra till detta genom att: 

 Säkerställa att resurser finns för att arbeta med besöksnäringsfrågorna både personellt 

och i utvecklingsbudget. 

 Att i ett flerårsperspektiv fastställa riktningen för arbetet med besöksnäringen i en 

handlingsplan  

 Att tänka in besöksnäringsperspektivet vid fysisk planering, skyltning, parkering, 

infrastruktur, avfallsanläggningar, cykelvägar och ledmarkeringar. 

 Att i folkhälsoperspektivet även ha med det turistiska mervärdet. T ex vid planering av 

vandringsleder, kanotleder och cykelleder. 

 

 

 

Askersunds Turist- och Evenemangsbyrå kan bidra till detta 
genom att: 

 Utbilda personal som arbetar på besöksanläggningar som har s.k. Info Points. 

 Bidra till att utveckla olika natur- och kulturguideprogram. 

 Skapa mötesplatser för besöksnäringens aktörer. 

 Finnas aktivt digitalt och i sociala media. 

 Vara tillgängliga där besökarna är. 

 

Besöksnäringens aktörer kan bidra med: 
 Erbjuda kommunikationer till populära besöksmål. 

 Fler bäddar i centralorten och i natursköna områden med hög standard. 

 Nischade restauranger med närodlat och lokal prägel. 

 Ställplatser både centralt och naturnära. 
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Aktörer och samarbeten  
Askersunds Turist- och Evenemangsbyrå finns i gränssnittet mellan kommunal förvaltning 

och näringslivet då den ingår i kommunens Utvecklingsavdelning. Det krävs många 

samarbeten med andra aktörer utanför kommunens verksamheter. Det kan vara 

- Entreprenörer  

- Eventarrangörer 

- Handeln 

- Föreningar och företag  

 

Men även mellankommunala samarbeten 

- Regionala samarbetspartners t ex Region Örebro län 

- Kommuner i närregionen 

 

Samarbetsstrukturer 
Riktat till en internationell marknad 
Nationellt 
Askersunds Turist- och Evenemangsbyrå är medlem i Visita och får därigenom sin 

auktorisation som Turistcenter. Detta förnyas årligen under förutsättning att angivna kriterier 

uppfylls. Marknadsföring internationellt vilar ansvaret på Visit Sweden.  
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Regionalt 
Det finns sedan tidigare en upparbetad organisation för samarbete mellan olika destinationer i 

regionen, Destinationsgruppen Region Örebro. Denna grupp har en direkt koppling till BRO, 

Busniess Region Örebro. Samarbetet är ett sätt att tillsammans marknadsföra regionen i ett 

internationellt perspektiv. Detta görs genom direkta samarbeten och marknadsföring gentemot 

researrangörer på internationell marknad. I regionsamarbetet ingår även att samordna 

utbildning för besöksnäringsföretag så att exportmognaden ökar.  

Ett annat regionalt samarbete som är av stor vikt är samarbetet med Karlsborg och Laxå 

kommuner samt Länsstyrelsen i Örebro län runt destination Tivedens Nationalpark. I detta 

samarbete genomförs utbildningsinsatser, gemensam marknadsföring och samverkan runt 

infrastrukturfrågor. 

 

Lokalt 
Samarbetet med den lokala besöksnäringen är av största vikt. Turist- & Evenemangsbyråns 

roll är att förmedla och marknadsföra genom de kanaler som Turist- & Evenemangsbyrån 

ansvarar för och som besöksnäringen vill synas i. 

 

Riktat till en nationell, regional och lokal marknad 
Regionalt 
Samarbetet mellan Karlsborg, Gullspång och Laxå kommuner samt Länsstyrelsen i Örebro 

län runt Tivedens nationalpark har även bäring på den nationella marknaden när det gäller 

naturturism.  

Ett utökat samarbete mellan kommunerna runt Vättern kan vidareutveckla Askersund som 

destination. 

 

Lokalt och regionalt 
Turist- & Evenemangsbyrån erbjuder tjänster i form av marknadsföring i de kanaler som finns 

för eventarrangörer av olika slag. Turist- & Evenemangsbyrån är även återförsäljare av 

biljetter till evenemang och aktiviteter. 

I uppdraget som föreningen Askersund i Centrums centrumledare ligger ett nära samarbete 

med handeln och besöksnäringen. 

Samarbeten med andra förvaltningar inom kommunen och kommunalförbunden är angelägna 

i frågor som ligger i gränslandet mellan besöksnärings- och innevånarperspektivet. 

 

 

Specifika mål 
 Säkerställa en bibehållen auktorisation hos Visita. 

 Bibehålla och utveckla samarbetet runt naturturism i regionen, specifikt runt Tiveden. 

 Utveckla ett forum för samarbete mellan Besöksnäring och Turist- och 

Evenemangsbyrå. 

 

Möjliga satsningar och åtgärder för att nå målen under 
programperioden 

 Ökat samarbete med kommunerna runt Vättern. 

 Besöksnäringsnätverk 

 Långsiktigt samarbete med kringliggande kommuner runt Tiveden. 

 Fortsatt samarbete med föreningen Askersund i Centrum. 
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Statistik och nyckeltal  
Kommer att kompletteras  

 2015 2016 2017 

Besökare till Turist- & Evenemangsbyrån 13665 17570  

Försålda biljetter    

Upplagda evenemang i besökskalendern  335 470 

Varav evenemang kopplade till Sjöängen    

Inlägg på Facebook    

Inlägg på Instagram    

Gästnätter     

Antal bäddar med toalett och dusch på rummet    

Antal bäddar utan toalett och dusch på rummet    

Antal ställplatser    

Antal campingplatser    

Antal gästhamnsplatser     

Antal helårsanställda Turist- & Evenemangsbyrån 3 3 3 

Antal sommaranställda    

Kollektivtrafik    

 
 Hur många erbjudanden finns genom nortic? Har vi erbjudanden som finns utanför 

det? Kan vi mäta? 

 

 

Fördelning av typ av besöksärenden på Turist- & 
Evenemangsbyrån 2017 
 
Diagram kommer i nästa upplaga  
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Dokument som vi förhåller oss till 
 

Koppling till andra styrdokument 
Texterna i denna strategi grundar sig på: 

 Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden, Förstudie Naturturismprogram, 

september 2016, Visit Sweden. 

 Regionala översiktsplanen 2017  

 Destinationsgruppens regionala handlingsplan för turism i region Örebro län  

 Beslutade dokumentet Översiktsplan för Askersunds kommun 2014-2025 

 Näringslivsprogrammet 

 

Hänvisningar till de olika dokumenten 
Visit Sweden och tillväxtverket har i en framtidsstudie om turism funnit att det mest växande 

segmentet av turism är naturturismen. I gruppen naturturism är det den aktive och 

upplevelsesökande turismen som står i fokus. Undersökningar som gjorts av tillväxtverket 

finner också att den vanligaste besöksgruppen är aktiva äldre som söker upplevelser i naturen 

kombinerat med kulturella inslag och ett bekvämt boende. Dessa kommer för kortare eller 

längre besök till ett område. 

Dagbesökarna är främst barnfamiljer eller äldre aktiva, de kommer från ett regionalt 

upptagningsområde. Dessa dagbesökare söker aktiviteter, evenemang och kulturella inslag av 

olika slag. 

 

Destinationsgruppen i Region Örebro län har valt att i sin marknadsplan välja att profilera sig 

och destinationerna som ”Stadsnära vildmark” Detta för att påvisa den närhet mellan storstad 

och vildmark som finns i regionen. Fokus för regionen ligger på naturturism som söker ”soft 

adventure” dvs kombinerar naturupplevelser med bekvämt boende och god mat samt 

kulturella inslag. 

Charterturismen in till området ökar de närmaste åren i och med en direktlinje som börjar 

trafikera sträckan Düsseldorf – Örebro, det finns i dagsläget redan en flyglinje mellan 

Düsseldorf och Jönköping samt mellan norra Holland och Örebro. Genom denna satsning 

finns en potential för att erbjuda turisterna paket som sträcker runt Vättern. 

 

Destination Tiveden som vi är en del av i ett nationellt och internationellt perspektiv fokuserar 

på naturturismen runt Tivedens nationalpark. Genom att utöka möjligheterna för entreprenörer 

att bedriva företagande inom turismnäringen förväntas besöksantalet öka ytterligare i området. 

 

Under programperioden planeras det för att bygga ett ”fritidsland” – Lalandia i Motala, där 

beräknar man att det kommer att generera ca 500 000 gästnätter/år. 

Det innebär en potentiell ökning av dagsbesökare i området. 

 

I översiktsplanen för Askersunds kommun 2014-2025 finns följande skrivningar under 

avsnittet turism: 

 

”Turismen bygger dels på våra naturliga förutsättningar som Vättern, Tiveden 

och trästaden, dels på arrangemang och anläggningar samt ett stort utbud av 

konst och annan kultur.  
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Hundratusentals årliga besökare till Tiveden vittnar om att området är en viktig 

oas som lockar till vistelse och en önskan om att få uppleva härliga 

naturmiljöer. Vikten av att ta vara på Tiveden och marknadsföra området på ett 

bra sätt är stor och medför att fler hittar dit. Detta leder i sin tur till fler besök i 

närliggande tätorter och städer för att införskaffa förnödenheter.” 

 

I samma dokument står att läsa under rekreation och fritid: 

 

”Sjöängen kommer att ha stor dragningskraft regionalt och inom kommunen, 

vilket gör att fler människor besöker Askersunds kommun och detta kommer i 

sin tur leda till andra positiva externa effekter.” 

 

Under rekreationsområden skrivs följande: 

”Förutom Vättern har vi det sjötätaste området i Sverige, vilket gör 

Askersundsregionen till ”The Lake District of Sweden”. Detta i kombination 

med Tiveden, som är ett unikt område med vandringsmöjligheter i gammal 

orörd naturskog med en fantastisk möjlighet till tystnad, rekreation och 

friluftsliv, ger Askersund ett unikt utbud för såväl invånare som turister.” 

 

Visit Swedens vision: 

”Sverige ska inom 4 år vara en av tre ”top of mind” hållbara naturdestinationer inom 

prioriterad målgrupp.” 

Källa: Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden, Förstudie Naturturismprogram, 

september 2016, Visit Sweden 

 
Förslag till turistiskt handlingsprogram för Örebroregionen 2015-2020 

Strategiska mål  

 Utveckla fler reseanledningar i regionen  

 Utveckla starka exportmogna destinationer som attraherar fler utländska besökare till 

regionen  

 Stödja redan utvecklade destinationer så att de kan öka sin volym  

 Få fler svenskar att resa till regionen och ta del av besöksnäringens tjänster och 

produkter  

 

Källa: Handlingsprogram för Örebroregionen 2015-2020, Regionförbundet Örebro 

 

Kvalitativa mål  

 Örebroregionens destinationer beskrivs av andra som en bra destination för 

tillgängliga naturupplevelser.  

 I regionen finns flera hållbara tjänster och produkter inom turismområdet.  

 I regionen finns flera kvalitetsmärkta tjänster och produkter inom turismområdet.  

 Besökare upplever ett gott och bra värdskap vid besöksmålen inom regionen.  

 Örebroregionen redovisar fler företag, fler sysselsatta och ett ökat förädlingsvärde hos 

besöksnäringens företag.  

Källa: Handlingsprogram för Örebroregionen 2015-2020, Regionförbundet Örebro 
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Områden som berörs i andra planer, program eller 
policys. 

 Marknadsföring 

 Kommunikationsplan 

 

 

 

 

Ansvar och uppföljning 
Planens utformande 

Ansvarig: Turist- & Evenemangsbyrån 

Uppgift: Årlig revidering av planen 

Ny plan för Besöksnäring ska framställas xxx 

 

Planens godkännande 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Uppgift: 

 

Förankring av plan 

Ansvarig: Turiststrateg 

Uppgift: Informera internt och externt. 

 

Uppföljning 

Ansvarig: Turist- & Evenemangsbyrån 

Uppgift: Årlig uppföljning av målen 

Återkoppling 

Ansvarig: 

Uppgift: 
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Handlingsplan 2018-2022 
I samarbete med besöksnäring tas områden som behöver utvecklas fram. Dessa områden 

ligger i linje med Besöksnäringsprogrammet. På så vis svarar handlingsplanen upp mot de 

mål som finns i besöksnäringsprogrammet. 

 

Årligen kommer handlingsplanen att följas upp i relation till målen. Detta görs strukturerat 

genom nedan beskriven metod. 

 

 

 

 

Kärnan och strategiska mål 

När, vad, varför, hur? 

Teman 

- Effektmål, önskat resultat 

- Hur? Aktivitet, kommunikation 

Möjliga medaktörer 

- Uppföljning 

- Utvärdering  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temat

Mål - vart 
ska vi?

Hur gör  vi?Hur går det?

Hur blev 
det?



 

25 

 

Teorier från forskning inom turism 
Stevens & Crook (2008) utgår från en destinatonsmodell utvecklad av Stevens& Associates när 

de argumenterar för innovationens betydelse för att lyckas med de kritiska faktorerna vid en 

destinationsutvecklingsprocess. Processen består av att: 

1. Skapa en vision som även uttrycker en övergripande idé. 

2. Bekämpa rädslan för förändring genom att ständigt uppmuntra till förbättringar. 

3. Överväga flera olika förslag till lösningar för att hitta det som fungerar. 

4. Uppmuntra intressenterna att komma med nya ideer. 

5. Utmana gamla sanningar för att skapa förutsättning för att bryta invanda mönster. 

6. Alltid ifrågasätta om det är det bästa sättet att göra jobbet. 

7. Nyckeln är samarbete. 

8. Uppmuntra en kultur där det är tillåtet att pröva. 

9. Diskutera inte nya ideer utan pröva dem – gör prototyper. 

10. Fokusera envist på det som behöver förändras. 

Gunn beskriver i Page och Connell (2014) destinationen I form av en ”måltavla” där kärnan är 

själva attraktionen/aktiviteten, nästa cirkel beskriver närmiljön med aspekter på kvalité, antal 

besökare, hur välkänt attraktionen/aktiviteten är, fysisk miljö runt attraktionen/aktiviteten. Den 

yttre cirkeln beskriver strukturer som påverkar attraktionen/aktiviteten, t ex transporter, service, 

boende, shopping, mat mm. Även i denna beskrivning av destinationssystemet hänger de olika 

delarna ihop. Styrkan i ”kärnan” ligger både i sin egen attraktionskraft och i att de 

omkringliggande aspekterna i närmiljö och strukturer finns och fungerar.  

 

Hjerpe & Syssner (2015) beskriver en modell med tre delsystem på hållbar 

destinationsutveckling, det ekologiska systemet, det ekonomiska systemet och det socio-

kulturella systemet. Dessa tre system överlappar varandra och integration blir kärnan i 

systemet. Samtliga tre delsystem måste samverka vid utvecklingen av en hållbar destination. 

För att lyckas med detta behöver en tänka processer. 

1. Etablera destinationen organisatoriskt, geografiskt och även klargöra mål och 

varumärke. 

2. Stödjande process för att stödja samverkan och samarbete mellan besöksnäringens 

aktörer. 

3. Kompetensförsörjning och kunskapsutveckling för att stödja kvalitetsutvecklingen och 

stärka destinationens varumärke. 

4. Kopplingen mellan destinationsutveckling och samhällsplanering på kommunal, 

regional och nationell nivå. Här kommer frågor som infrastruktur, planarbete, 

tillståndsgivning mm in. 

 

Frant (2012) hävdar att en av de snabbast växande målgrupperna är aktiva äldre då det gäller 

besöksnäring i naturmiljö. Gruppen reser ofta och korta besök, samtidigt är de mer kräsna och 

kräver mer service än andra grupper av turister. Därför blir det viktigt att arbeta med 

kvalitetsprocessen integrerad i den vardagliga turismstrategin. 

 

 

 

 

 


