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1.	  Inledning	  
	  
	  
Ockelbos	  Turismstrategi	  2013	  -‐	  2020	  
Ockelbo	  har	  goda	  förutsättningar	  att	  fortsätta	  att	  utvecklas	  starkt	  som	  besöksdestination.	  En	  
närhet	  till	  befolkningstäta	  områden	  och	  genuina	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  är	  några	  av	  resurserna	  
som	  talar	  för	  det.	  Turismen	  i	  Ockelbo	  kan	  väntas	  spela	  en	  viktig	  roll	  för	  kommunens	  attraktivitet	  
och	  hållbarhet	  på	  lång	  sikt.	  
	  
Den	  lokala	  besöksnäringen	  och	  Ockelbo	  kommun	  går	  genom	  den	  här	  turismstrategin	  samman	  
kring	  målet	  om	  en	  fördubblad	  besöksnäring	  till	  år	  2020.	  Det	  är	  ett	  ambitiöst	  mål	  som	  också	  
delas	  av	  de	  regionala	  och	  de	  nationella	  aktörerna	  inom	  svensk	  besöksnäring.	  	  
	  
Turismstrategin	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  Ockelbo	  kommuns	  vision	  2020.	  	  Vår	  ambition	  är	  att	  
strategin	  ska	  vara	  lätt	  att	  ta	  till	  sig	  och	  den	  ska	  gå	  att	  omsätta	  i	  praktisk	  handling.	  Sist	  men	  inte	  
minst	  ska	  den	  knyta	  an	  till	  de	  regionala	  och	  nationella	  strategier	  som	  redan	  idag	  är	  vägledande	  
utvecklingen	  av	  besöksnäringen.	  
	  
Vi	  vill	  passa	  på	  att	  rikta	  ett	  tack	  till	  alla	  er	  som	  på	  olika	  sätt	  bidragit	  till	  Ockelbos	  turismstrategi	  
2013-‐2020;	  företagare,	  by-‐representanter,	  engagerade	  medborgare,	  politiker	  och	  tjänstemän.	  
Utan	  ert	  engagemang	  och	  kunnande	  skulle	  strategin	  inte	  kommit	  fram.	  
	  
Vi	  kallar	  den	  här	  första	  upplagan	  av	  strategin	  för	  version	  1,	  och	  vi	  vill	  på	  så	  sätt	  uppmuntra	  till	  
återkoppling,	  idéer	  och	  synpunkter.	  En	  version	  2	  kommer	  att	  finnas	  till	  hands	  under	  våren	  2013.	  
	  
Vi	  önskar	  en	  trevlig	  läsning	  av	  Tillsammans	  för	  en	  lönsam	  besöksnäring	  –	  Turismstrategi	  Ockelbo	  
kommun	  2013-‐2020.	  
	  
Ockelbo	  den	  7	  december	  2012	  
	  
	  
	  
Monica	  Järnkvist	   	   	   Per	  Ekman	  	  
Utvecklingschef,	  Ockelbo	  kommun	   	   VD,	  Tendensor	  AB	  
	  
	   	  



	  

	  

4	  

	  

2.	  Processen	  bakom	  strategin	  
	  
För	  att	  ta	  till	  vara	  den	  kompetens	  och	  kreativitet	  som	  finns	  i	  turismfrågor	  i	  Ockelbo	  kommun	  har	  
en	  bred	  utvecklingsprocess	  bedrivits	  under	  juni	  till	  december	  2012.	  	  Många	  har	  fått	  komma	  till	  
tals	  och	  det	  som	  framkommit	  längs	  vägen	  har	  i	  hög	  grad	  inverkat	  på	  strategins	  utformning.	  
	  
En	  styrgrupp	  har	  satt	  ramar	  och	  målsättningar	  för	  projektet	  och	  i	  den	  fanns	  såväl	  privata	  som	  
kommunala	  representanter.	  Monica	  Järnkvist	  har	  fungerat	  som	  projektledare	  och	  Per	  Ekman	  
(Tendensor)	  och	  Lars	  Arvidsson	  (Turskap)	  har	  haft	  rollen	  som	  externa	  processledare.	  En	  
mindre	  projektgrupp	  bildades	  redan	  tidigt	  i	  projektet.	  I	  den	  ingick	  Monika	  Åkesson	  med	  ansvar	  
för	  turism	  och	  information	  på	  Ockelbo	  kommun	  och	  Malin	  Eriksson	  på	  Wij	  Trädgårdar,	  utöver	  
projekt-‐	  och	  processledarna.	  
	  
Inledningsvis	  gjordes	  en	  analys	  av	  turismen	  i	  Ockelbo.	  Tillgänglig	  statistik	  och	  befintliga	  
rapporter	  togs	  tillvara.	  Intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  i	  besöksnäring	  och	  offentlig	  sektor	  
genomfördes.	  Målet	  med	  analysfasen	  var	  att	  skapa	  ett	  solitt	  underlag	  inför	  kommande	  faser	  i	  
processen.	  Vi	  redogör	  under	  stycket	  Nulägesbeskrivning	  för	  de	  huvudsakliga	  slutsatserna	  från	  
analysen.	  
	  
Under	  processfasen	  genomfördes	  två	  större	  seminarier	  med	  ett	  30-‐tal	  representanter	  från	  olika	  
delar	  av	  Ockelbo	  kommun.	  Deltagarna	  var	  engagerade	  invånare,	  besöksnäringsaktörer,	  politiker	  
och	  tjänstemän.	  Vi	  eftersträvade	  en	  spridning	  i	  ålder,	  kön	  och	  bakgrund	  i	  inbjudan	  till	  dessa	  
seminarier	  och	  faktiskt	  kunde	  alla	  som	  ville	  få	  plats	  på	  mötena.	  
	  
Utöver	  seminarierna	  arrangerades	  också	  ett	  antal	  tematiska	  möten	  med	  besöksnäringen	  i	  vilka	  
vi	  kunde	  fördjupa	  diskussionen	  kring	  vissa	  frågor:	  Boendemöjligheter,	  Evenemang	  och	  handel,	  
Reseanledningar	  och	  Marknadsföring.	  Vi	  genomförde	  också	  möten	  om	  några	  av	  byarna	  i	  Ockelbo	  
kommun.	  Strategin	  sattes	  sedan	  samman	  successivt	  i	  samverkan	  mellan	  processledare	  och	  
arbetsgrupp.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Analysfas	   Processfas	   Strategi-‐
utveckling	   Förverkligande	  



	  

	  

5	  

	  
	  
	  

	  
3.	  Regionala	  utgångspunkter	  
	  
En	  förutsättning	  för	  en	  god	  turistisk	  utveckling	  i	  Ockelbo	  är	  en	  fungerande	  och	  effektiv	  
samverkan	  med	  destinationer	  och	  aktörer	  i	  övriga	  Region	  Gävleborg.	  Den	  regionala	  samverkan	  
bör	  involvera	  både	  kommunen	  och	  näringslivet	  i	  Ockelbo	  kommun.	  
	  
Ett	  stöd	  för	  det	  samarbetet	  är	  den	  Marknads-‐	  och	  utbudsstrategi	  för	  besöksnäringen	  som	  tagits	  
fram	  i	  regionen.	  Den	  lyfter	  fram	  visionen	  ”Vi	  ska	  vara	  Sveriges	  mest	  efterfrågade	  region	  på	  att	  
paketera	  och	  leverera	  skandinaviska	  upplevelser	  under	  alla	  årstider”	  och	  profilen	  ”Gränsland	  i	  
framkant”.	  	  
	  
Lika	  viktigt	  är	  också	  de	  marknader	  och	  målgrupper	  som	  beskrivs	  som	  särskilt	  viktiga	  för	  
regionen.	  Sommartid	  är	  det	  Holland,	  Tyskland,	  Norge	  och	  Stockholm/Mälardalen.	  Vintertid	  är	  
det	  Finland,	  Danmark,	  Holland	  och	  Stockholm/Mälardalen.	  De	  prioriterade	  målgrupperna	  är	  
aktiva	  barnfamiljer,	  +55	  (Whops)	  och	  mötesindustrin.	  	  
	  
Ett	  annat	  viktigt	  ingångsvärde	  är	  den	  regionala	  överenskommelsen	  om	  hur	  turismrelaterat	  
arbete	  bör	  vara	  fördelat	  mellan	  region	  och	  kommun.	  Enligt	  den	  ska	  kommunen	  ansvara	  för:	  
	  
ü Besöksnäringens	  utveckling	  lokalt	  
ü Kontakter	  och	  dialog	  med	  företagen	  
ü Drift	  och	  utveckling	  av	  turistbyråverksamhet	  
ü Turistisk	  information	  i	  kommunen	  
ü Turistisk	  infrastruktur	  i	  kommunen	  
ü Genomförande	  och	  finansiering	  av	  lokala	  marknadsföringsinsatser	  
ü Kompetensutvecklingsinsatser	  för	  företag	  och	  företagsnätverk	  
ü Främjandet	  av	  kommunen	  som	  en	  attraktiv	  plats	  att	  bo,	  besöka	  och	  etablera	  sig	  på	  
	  
	  

4.	  Nulägesbeskrivning	  
	  
Gävleborgs	  län	  har	  i	  dagsläget	  en	  relativt	  svag	  besöksnäring	  och	  är	  idag	  det	  län	  i	  Sverige	  som	  har	  
lägst	  antal	  utländska	  besökare.	  För	  många	  områden	  i	  Sverige	  är	  det	  närmasta	  grannlandet	  som	  
utgör	  den	  största	  utlandsmarknaden.	  Gävleborg	  har	  dock	  ingen	  nära	  landförbindelse	  till	  något	  
grannland	  vilket	  kan	  förklara	  det	  låga	  antalet	  utländska	  besökare.	  	  
	  
Andra	  viktiga	  förklaringar	  till	  den	  blygsamma	  turismen	  är	  att	  regionens	  turismprofil	  är	  otydlig.	  
Aktörerna	  har	  inte	  samverkat	  och	  marknadsfört	  regionen	  tidigare	  och	  utbudet	  av	  upplevelser	  är	  
lågt	  eller	  har	  i	  alla	  fall	  varit	  lågt.	  
	  
83	  procent	  av	  besökarna	  kommer	  idag	  med	  bil	  för	  att	  turista	  i	  regionen.	  Varannan	  besökare	  
kommer	  ifrån	  mellansverige.	  De	  kommer	  hit	  för	  att	  uppleva	  natur,	  besöksmål	  och	  koppla	  av.	  
Besökarna	  har	  generellt	  ganska	  hög	  medelålder.	  Andelen	  barnfamiljer	  är	  låg	  och	  andelen	  par	  
utan	  barn	  (WHOPS)	  är	  hög.	  
	  
Regionen	  har	  ett	  turismprojekt	  med	  namn	  Nu	  Kör	  Vi.	  Projektet	  bearbetar	  den	  finska	  och	  
holländska	  marknaden.	  I	  regionens	  turismstrategi	  är	  även	  Norge,	  Tyskland,	  Danmark	  och	  
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Stockholm/Mälardalen	  prioriterade	  marknader.	  Majoriteten	  av	  fritidshusägarna	  i	  regionen	  är	  
från	  Stockholm/Mälardalen,	  vilket	  gjort	  det	  naturligt	  att	  bygga	  vidare	  på	  det	  geografiska	  
området.”Nu	  Kör	  Vi”-‐projektet	  arbetar	  dessutom	  med	  marknadsföring	  och	  utveckling	  kring	  
temat	  vildmark,	  och	  utbudet	  finns	  på	  sajten	  www.vildmarknaradig.se	  
	  
Regionen	  har	  två	  starka	  säsonger	  för	  fritidsresenärerna	  –	  vinter	  (Kungsberget	  med	  flera)	  och	  
sommar.	  Gävleborg	  har	  en	  konkurrensfördel	  gentemot	  regioner	  i	  södra	  Sverige	  som	  saknar	  
samma	  möjligheter	  att	  attrahera	  besökare	  under	  vintertid.	  
	  
Ockelbo	  har	  ökat	  den	  turistiska	  omsättningen	  med	  75	  procent	  mellan	  2000	  och	  2010.	  
Kommunen	  har	  ett	  relativt	  känt	  ortsnamn,	  vilket	  är	  en	  fördel	  vid	  destinationsutveckling.	  Man	  
har	  en	  aktör	  som	  vann	  det	  Stora	  Turismpriset	  2007	  (Wij	  Trädgårdar)	  och	  en	  sommarmarknad	  
som	  drar	  100	  000	  besökare	  under	  ett	  par	  dagar.	  Kommunen	  har	  flera	  viktiga	  reseanledningar,	  
vilket	  bidrar	  till	  det	  höga	  antalet	  dagsbesök.	  	  
	  
Ockelbo	  har	  god	  statistik	  gällande	  gästnätter	  i	  fritidshus,	  vilket	  tyder	  på	  att	  Ockelbo	  är	  attraktivt	  
och	  att	  turismen	  rimligtvis	  är	  utvecklingsbar.	  Ockelbo	  kommun	  har	  ett	  starkt	  utbud	  av	  
aktiviteter	  och	  evenemang	  i	  förhållande	  till	  kommunens	  storlek.	  Några	  orosmoln	  är	  dock	  att	  
lönsamheten	  för	  företagen	  på	  aktivitetssidan	  är	  låg,	  det	  saknas	  yngre	  initiativtagare	  inom	  
området,	  utbudet	  för	  vinteraktiviteter	  är	  inte	  lika	  utvecklat	  som	  sommaraktiviteter.	  
	  
I	  kommunen	  finns	  personer	  med	  stor	  kunskap	  om	  produkter	  riktade	  till	  funktionsnedsatta.	  Det	  
här	  är	  en	  grupp	  som	  ofta	  har	  resurser,	  men	  begränsat	  med	  upplevelser	  att	  spendera	  resurserna	  
på.	  
	  
Ockelbos	  sommar-‐	  och	  vintermarknad	  och	  Skördefesten	  på	  Wij	  Trädgårdar	  är	  exempel	  på	  
återkommande	  evenemang.	  Sommarmarknaden	  har	  runt	  100	  000	  besökare,	  vilket	  är	  fantastiskt.	  
Inom	  kommunen	  man	  har	  dessutom	  erfarenheter	  av	  stora	  evenemang	  som	  exempelvis	  firandet	  i	  
samband	  med	  kronprinsessparets	  bröllop.	  Bröllopet	  har	  haft	  stor	  betydelse	  för	  kommunen.	  
Bland	  annat	  så	  finns	  det	  numera	  en	  stark	  igenkänning	  av	  ortsnamnet,	  vilket	  inte	  alltid	  var	  fallet	  
innan.	  Kommunala	  organisationen	  lärde	  sig	  mycket	  om	  PR,	  arrangemang,	  relationer	  med	  
näringsliv	  och	  regionen.	  De	  flesta	  av	  de	  som	  arbetade	  med	  bröllopet	  i	  kommunen	  är	  fortfarande	  
kvar,	  vilket	  betyder	  att	  kompetensen	  för	  nya	  evenemangssatsningar	  finns	  kvar	  här	  lokalt.	  
	  
Det	  finns	  hot	  och	  möjligheter	  för	  evenemangsutvecklingen	  i	  kommunen.	  Ett	  hot	  är	  att	  
evenemangen	  som	  arrangeras	  av	  ideella	  föreningar	  börjar	  få	  svårt	  att	  fylla	  leden	  med	  nya	  och	  
yngre	  ideella	  krafter.	  Evenemangen	  som	  sommar-‐	  och	  vintermarknaden	  är	  mycket	  stora	  
händelser,	  men	  den	  turistiska	  omsättningen	  är	  relativt	  låg	  med	  tanke	  på	  evenemangets	  storlek.	  
Utöver	  Ockelbo	  tätort	  så	  utgör	  även	  Jädraås	  en	  destination.	  Jädraås	  har	  olika	  reseanledningar,	  
exempelvis	  vinteraktiviteter	  och	  Jädraås	  Tallås	  Järnvägsmuséum.	  
	  
Beroende	  på	  hur	  man	  definierar	  ordet	  destination,	  så	  är	  att	  byarna	  Åmot	  och	  Lingbo	  också	  att	  
betrakta	  som	  destinationer	  eller	  har	  potential	  att	  bli	  det.	  Åmot	  utmärker	  sig	  som	  en	  plats	  där	  
fritidshusägare	  trivs	  och	  där	  det	  finns	  bra	  fiske.	  Lingbo	  ligger	  vackert	  och	  har	  potential,	  men	  just	  
nu	  står	  byn	  och	  stampar	  lite	  och	  campingen	  är	  nedlagd.	  
	  
Ockelbo	  kommun	  missar	  de	  stora	  intäkterna	  och	  arbetstillfällena	  som	  ligger	  i	  hotellboende.	  
Kommunen	  behöver	  ett	  hotell	  som	  kan	  ta	  emot	  en	  bussgrupp.	  Idag	  förläggs	  affärsresenärer,	  
konferensgäster	  och	  bussgrupper	  i	  andra	  kommuner.	  Befintliga	  aktörer	  med	  turistiska	  
produkter	  har	  svårt	  att	  utveckla	  verlksamheten	  vidare	  för	  att	  lämpligt	  boende	  saknas.	  Idag	  är	  
kommunens	  totala	  logiintäkter	  4,1	  Mkr,	  men	  det	  borde	  kunna	  vara	  mellan	  9	  –	  30	  Mkr	  beroende	  
på	  hur	  man	  räknar	  (se	  uträkning	  i	  separat	  dokumenet	  –	  Ockelbos	  nulägesanalys).	  
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I	  Ockelbo	  kommun	  finns	  det	  i	  övrigt	  väl	  fungerande	  boendealternativ	  i	  camping,	  vandrarhem	  
och	  pensionat.	  
	  
Handeln	  i	  Ockelbo	  har	  ökat	  17-‐24	  procent	  sista	  tio	  åren	  och	  turisterna	  har	  en	  del	  i	  det.	  
Engagemanget	  i	  köpmannaföreningen	  är	  bra.	  Det	  finns	  unika	  butiker	  för	  väskor	  och	  parfym,	  
vilket	  är	  ovanligt	  i	  en	  liten	  ort.	  Turisters	  konsumtion	  inom	  shoppingsegmentet	  är	  på	  en	  bra	  nivå.	  
Det	  stora	  mängden	  dagbesök	  lyfter	  shoppingen.	  Däremot	  är	  konsumtionen	  i	  restauranger	  
relativt	  låg,	  vilket	  bland	  annat	  beror	  på	  att	  turisterna	  inte	  är	  kvar	  på	  kvällen	  och	  över	  natten.	  
	  
Centrumkärnan	  har	  utvecklingsmöjligheter	  utifrån	  besökarens	  perspektiv	  där	  attraktivitet,	  
flöden,	  skyltning	  och	  utbud	  kan	  förbättras.	  Vissa	  initiativ	  med	  koppla	  ihop	  Wij	  Trädgårdar,	  
centrumkärnan	  och	  tågstation	  har	  gjorts,	  men	  mer	  kan	  göras.	  
	  
Ockelbo	  kommun	  har	  en	  sommaröppen	  turistbyrå	  vid	  stationshuset.	  Många	  besökare	  ser	  den	  
direkt	  när	  de	  kommer	  in	  Ockelbo	  tätort	  och	  stannar	  till	  för	  att	  bland	  annat	  fråga	  om	  vägen	  till	  
Wij	  Trädgårdar.	  Turistbyråns	  roll,	  placering	  och	  öppettider	  diskuteras	  ofta.	  På	  seminarier	  och	  i	  
intervjuer	  har	  många	  framhävt	  möjligheten	  till	  förbättrad	  samverkan.	  Turismentreprenörerna	  
har	  behov	  av	  mer	  information,	  nätverkande	  och	  synkronisering	  för	  att	  de	  skall	  utvecklas	  vidare.	  
	  
	  

5.	  Omvärldens	  bild	  av	  Ockelbo	  kommun.	  
	  
På	  uppdrag	  av	  Ockelbo	  kommun	  har	  Tendensor	  genomfört	  en	  nationell	  mätning	  av	  svenskarnas	  
bild	  av	  Ockelbo	  kommun	  kallad	  Attraktionsindex	  Ockelbo.	  Drygt	  800	  svenskar	  har	  givit	  sin	  bild	  
av	  deras	  kännedom	  och	  deras	  associationer	  om	  Ockelbo	  som	  geografisk	  plats.	  Undersökningen	  
gjordes	  med	  hjälp	  av	  företagets	  YouGovs	  webbaserade	  panel	  som	  är	  representativt	  för	  den	  
svenska	  befolkningen.	  En	  särskild	  rapport	  finns	  att	  tillgå	  för	  den	  som	  vill	  fördjupa	  sig	  i	  
resultatet,	  men	  här	  återges	  några	  av	  de	  viktigaste	  varumärkesmässiga	  slutsatserna.	  
	  
ü På	  frågan	  ”Vad	  kommer	  du	  att	  tänka	  på	  när	  du	  hör	  Ockelbo	  kommun?”	  svarar	  över	  hälften	  av	  

respondenterna	  (443	  st)	  Prins	  Daniel.	  Således	  är	  Prins	  Daniel	  är	  enligt	  undersökningen	  mer	  
förknippad	  med	  Ockelbo	  än	  vad	  kärnkraftverket	  är	  med	  Oskarshamn.	  	  

ü Andra	  vanliga	  associationer	  till	  Ockelbo	  är	  Snöskoter	  (127	  st),	  Ost	  (52	  st)	  och	  Båtar	  (44	  st).	  
För	  att	  vara	  en	  så	  liten	  kommun	  som	  Ockelbo	  är	  kan	  associationsfloran	  sägas	  vara	  rik.	  

ü En	  av	  tio	  svenskar	  kan	  pricka	  in	  Ockelbo	  exakt	  på	  en	  digital	  klickbar	  karta,	  men	  destå	  fler	  vet	  
att	  det	  ligger	  utmed	  kusten	  i	  mellansverige.	  	  

ü Mest	  positiv	  till	  Ockelbo	  är	  man	  i	  närregionen.	  De	  som	  besökt	  Ockelbo	  är	  också	  de	  positiva.	  
Nästan	  ingen	  har	  en	  uttalad	  negativ	  bild	  av	  Ockelbo.	  

ü På	  frågan	  om	  vad	  det	  bästa	  med	  ett	  boende	  i	  Ockelbo	  skulle	  vara,	  är	  de	  vanligaste	  svaren	  
naturen,	  lugnt/ingen	  stress,	  att	  det	  är	  en	  liten	  kommun,	  gemenskap,	  trevligt,	  landsbygd.	  

ü Respondenterna	  har	  i	  undersökningen	  fått	  värdera	  Ockelbo	  gentemot	  Orsa,	  Lysekil	  och	  Piteå	  
utifrån	  kriterierna	  kulturutbud,	  näringsliv,	  turismupplevelser	  och	  ”intressant	  att	  bo	  i”.	  
Ockelbo	  klarar	  inte	  matchen	  mot	  dessa	  tre	  välkända	  platser	  på	  något	  av	  kritierna.	  

ü Tilltron	  till	  Ockelbos	  framtida	  möjligheter	  till	  tillväxt	  och	  en	  positiv	  befolkningsutveckling	  är	  
god.	  Särskilt	  positiv	  är	  man	  i	  närregionen.	  

ü 23%	  av	  besökt	  Ockelbo.	  Respondenterna	  har	  i	  undersökningen	  fått	  värdera	  olika	  besöksmål	  
Mest	  attraktivt	  var	  Besöka	  Ockelbos	  sommarmarknad	  (49%)	  tätt	  följt	  av	  Uppleva	  Wij	  
Trädgårdar	  (39%)	  och	  Besöka	  älgparken	  (29%)	  och	  Vara	  för	  sig	  själv	  i	  Eremitkojan	  (17%).	  
Observera	  att	  respondenterna	  besvarat	  frågan	  utan	  att	  nödvändigtvis	  vara	  bekanta	  med	  
svarsalternativen.	  
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ü Undersökningen	  har	  genererat	  olika	  index	  (kännedom,	  attityder,	  rekommendations-‐
benägenhet,	  tilltro	  till	  ekonomisk	  utveckling)	  som	  kan	  användas	  för	  uppföljning	  och	  för	  
jämförelser	  med	  andra	  kommuner.	  

	  
	  
	  

6.	  Turismstrategi	  Ockelbo	  kommun	  
	  
Ockelbo	  kommuns	  vision	  2020	  är	  idag	  vägledande	  för	  utveckling	  och	  kommunikation	  av	  
Ockelbo	  som	  en	  attraktiv	  kommun	  att	  leva,	  bo	  och	  verka	  i.	  Visionens	  fyra	  lydelser	  Gröna	  Ockelbo,	  
Vi	  växer,	  Vi	  samverkar	  och	  Vi	  välkomnar,	  ger	  bilden	  av	  en	  plats	  som	  vill	  utvecklas	  öppet	  och	  
hållbart.	  
	  
Tillsammans	  för	  en	  lönsam	  besöksnäring	  –	  Ockelbo	  kommuns	  turismstrategi	  2013-‐2020	  tar	  sin	  
utgångspunkt	  i	  samma	  vision	  2020:	  
	  

	  
	  
Det	  gröna	  Ockelbo	  –	  En	  upplevelserik	  destination:	  Den	  här	  delen	  av	  strategin	  fokuserar	  på	  
målsättningen	  att	  utveckla	  en	  hållbar	  och	  upplevelserik	  destination.	  Kvalitet,	  hållbarhet,	  
turismens	  roll	  i	  kommunen	  tas	  upp	  här,	  liksom	  centrum-‐	  och	  byutveckling.	  
	  
Vi	  välkomnar	  –	  En	  god	  relation	  med	  besökaren:	  Här	  pekas	  målgrupper	  ut.	  Riktlinjer	  för	  
turistinformation,	  värdskap	  och	  marknadsföring	  beskrivs.	  
	  
Vi	  växer	  -‐	  En	  lönsam	  besöksnäring:	  Handlar	  om	  målsättningen	  att	  åstadkomma	  en	  god	  
lönsamhet	  för	  en	  uthållig	  besöksnäring.	  
	  

•  	  	  En	  lönsam	  besöksnäring	  
• Företagsutveckling	  
• Affärsutveckling	  

• Evenemangsutveckling	  

• En	  effektiv	  destination	  
• Förtroendefull	  destinationssamverkan	  
• Starka	  omvärldsallianser	  
• Sund	  rollfördelning	  offentligt-‐privat	  

• En	  upplevelserik	  
destination	  

• Ett	  levande	  centrum	  och	  levande	  byar	  
• Positiva	  attityder	  gentemot	  turism	  

• En	  hållbar	  destination	  
• Rätt	  kvalitet	  

• En	  god	  relation	  med	  
besökaren	  
• Smarta	  målgruppsval	  
• En	  väl	  fungerande	  turistinformation	  
• Ett	  gott	  värdskap	  
• En	  effektiv	  marknadsföring	  

Vi	  
välkomnar	  

Det	  gröna	  
Ockelbo	  

Vi	  växer	  Vi	  
samverkar	  
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Vi	  samverkar	  -‐	  En	  effektiv	  destination:	  Tar	  fasta	  på	  behovet	  av	  en	  destination	  där	  aktörerna	  
litar	  på	  varandra	  och	  hittar	  samverkansmöjligheter.	  
	  
Med	  start	  i	  avsnitt	  åtta	  redogörs	  för	  dessa	  fyra	  delar	  av	  Ockelbos	  turismstrategi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7.	  Varumärket	  Ockelbo	  
	  	  
Med	  varumärke	  avses	  ofta	  de	  associationer	  och	  tankar	  som	  uppstår	  i	  medvetandet	  hos	  
människor	  när	  de	  kommer	  att	  tänka	  på	  en	  produkt	  eller	  plats.	  Vi	  kan	  också	  kalla	  det	  
omvärldsbilden	  av	  platsen	  eller	  dess	  särart	  och	  attraktionskraft.	  
	  
Vi	  kan	  också	  se	  varumärket	  ur	  avsändarens	  perspektiv	  (besöksnäringsaktörerna	  i	  
Ockelbo	  kommun)	  och	  då	  är	  varumärket	  snarare	  ett	  löfte	  till	  omvärlden	  om	  vad	  vi	  kan	  
skapa	  för	  värde	  för	  besökare	  och	  kunder.	  Ett	  starkt	  varumärke	  byggs	  genom	  tydlig	  
kommunikation,	  förmågan	  att	  göra	  våra	  gäster	  nöjda	  och	  genom	  kreativa	  initiativ	  som	  
stärker	  bilden	  av	  Ockelbo.	  
	  
En	  bra	  början	  på	  varumärkesbyggandet	  är	  en	  stark	  konceptuell	  idé	  om	  vad	  platsen	  står	  
för.	  Idén	  ska	  vara	  tydlig,	  gärna	  lite	  djärv	  och	  den	  gå	  att	  förmedla	  enkelt.	  I	  den	  här	  
turiststrategin	  vill	  vi	  lansera	  en	  ny	  devis	  för	  Ockelbo	  som	  lyder	  Ett	  naturligt	  äventyr.	  Den	  
kan	  inom	  kort	  komma	  att	  placeras	  i	  en	  logotype	  som	  ungefär	  kan	  se	  ut	  så	  här:	  
	  

	  

 
	  
Vår	  ambition	  med	  lydelsen	  Ett	  naturligt	  äventyr	  är	  att	  förmedla	  vad	  en	  upplevelse	  i	  
Ockelbo	  kommun	  kan	  innebära.	  Vi	  hoppas	  och	  tror	  att	  för	  många	  kan	  det	  vara	  ett	  
äventyr.	  Ett	  sinnligt	  äventyr	  eller	  kanske	  ett	  mer	  våghalsigt	  äventyr	  i	  vildmarken.	  
Lydelsen	  Ett	  naturligt	  äventyr	  ska	  också	  återge	  innebörden	  av	  Ockelbo	  kommuns	  vision	  
2020	  och	  de	  tydliga	  målsättningarna	  om	  hållbarhet.	  
	  
En	  viktig	  fråga	  är	  vilka	  värden	  som	  vi	  vill	  ska	  förknippas	  med	  vårt	  varumärke.	  De	  fyra	  
värdena	  som	  idag	  återges	  i	  visionen	  bör	  också	  ses	  som	  varumärkets	  värden;	  Det	  gröna	  
Ockelbo,	  Vi	  växer,	  Vi	  välkomnar	  och	  Vi	  samverkar.	  Genom	  att	  bära	  varumärket	  ställer	  
man	  upp	  på	  kommunens	  vision	  och	  dess	  värden	  samt	  den	  här	  turismstrategin	  med	  
tillhörande	  målsättningar.	  
	  
Hur	  kan	  då	  varumärket	  Ockelbo	  –	  ett	  naturligt	  äventyr	  användas	  i	  praktiken?	  För	  det	  
första	  bör	  den	  övergripande	  marknadsföringen	  av	  Ockelbo	  kommun	  som	  
besökskommun	  exponera	  varumärket	  fullt	  ut,	  på	  webbplatsen,	  i	  annonsering	  och	  i	  alla	  
andra	  kanaler	  som	  används.	  För	  det	  andra	  bör	  besöksnäringen	  själva	  använda	  logotypen	  
i	  egna	  kanaler	  och	  i	  anslutning	  till	  egna	  anläggningar.	  En	  tredje	  möjlighet	  är	  att	  göra	  
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Razormind 
Graffman 
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OFFERTFÖRFRÅGAN TURISMSTRATEGI    
Vi inbjuder er att lämna offert avseende framtagande av en turismstrategi för 
Ockelbo 

Kontaktperson 

Monica Järnkvist 
Ockelbo kommun 
Utvecklingschef 
Tel 070 160 41 00 
e-post: monica.jarnkvist@ockelbo.se 

Svar på offertförfrågan 

Offerten skall lämnas senast 2012-03-30 till Ockelbo kommun, per post eller e-
post. 

Upphandlingsform 

Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU – lagen 
om offentlig upphandling. Offert kan komma att antas utan föregående 
förhandling. 

Beställaren får begära att en offert förtydligas om det kan ske utan särbehandling 
eller konkurrensbegränsning.I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnad 
offert. 

Beslut 

Samtliga offertgivare kommer att få besked om utvärdering innan avtal tecknas 
med antagen leverantör (tilldelningsbeslut). Ockelbo kommun äger rätt att 
förkasta samtliga offerter och upphäva upphandlingen om offerten inte uppfyller 
kvalitetskraven eller innefattar ett för högt pris. 

E"#naturligt#äventyr#
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logotypen	  tillgänglig	  också	  för	  invånare	  och	  besökare	  som	  vill	  visa	  att	  de	  gillar	  Ockelbo.	  
	  
Ytterligare	  två	  möjligheter	  har	  diskuterats	  under	  processen.	  Dels	  att	  knyta	  rättigheten	  
att	  använda	  logotypen	  till	  ett	  medlemskap	  i	  det	  föreslagna	  Destinationsnätverket.	  Det	  
skulle	  göra	  logotypen	  till	  något	  av	  ett	  kvalitetsmärke	  och	  vissa	  motkrav	  skulle	  kunna	  
ställas.	  Den	  andra	  idén	  som	  diskuterats	  är	  om	  särskilda	  anläggningar/upplevelser	  skulle	  
kunna	  förses	  med	  märkningen	  ”ett	  naturligt	  äventyr”	  om	  det	  motsvarar	  särskilda	  
kriterier.	  I	  skrivande	  stund	  har	  dessa	  två	  förslag	  inte	  värderats	  fullt	  ut.	  Fördelen	  med	  
förslagen	  är	  att	  varumärket	  kan	  knytas	  till	  kvalitetsmässiga	  löften	  till	  besökaren.	  
Nackdelen	  kan	  vara	  att	  de	  minskar	  användning	  och	  spridning	  av	  varumärket	  vilket	  kan	  
få	  negativ	  effekt.	  
	  
	  
8.	  Det	  gröna	  Ockelbo	  –	  En	  upplevelserik	  destination	  	  
	  	  

	  
	  
Ett	  levande	  centrum	  och	  levande	  byar	  
Den	  första	  delen	  av	  strategin	  handlar	  om	  besöksdestinationens	  grundförutsättningar;	  dess	  
karaktär,	  kvaliteten	  i	  utbudet	  och	  den	  lokala	  turismens	  förankring	  i	  kommunen.	  Inledningsvis	  
vill	  vi	  rikta	  fokus	  mot	  behovet	  av	  ett	  levande	  Ockelbo	  centrum	  och	  livskraftiga	  byar	  i	  kommunen.	  	  
	  
Ett	  modernt	  synsätt	  på	  turism-‐	  och	  besöksnäring	  är	  att	  den	  inte	  är	  en	  isolerad	  företeelse	  utan	  en	  
del	  i	  platsens	  samlade	  utveckling.	  För	  att	  Ockelbo	  kommun	  ska	  kunna	  behålla	  och	  attrahera	  nya	  
invånare	  är	  det	  viktigt	  med	  livskraftiga	  miljöer	  i	  hela	  kommunen.	  Att	  ett	  ökat	  antal	  besökare	  kan	  
bidra	  till	  sådana	  miljöer	  torde	  vara	  är	  helt	  uppenbart,	  eftersom	  de	  bidrar	  till	  både	  den	  lokala	  
ekonomin	  och	  till	  liv	  och	  rörelse.	  
	  
Wij	  Trädgårdar	  är	  idag	  den	  i	  särklass	  mest	  besökta	  anläggningen	  i	  kommunen	  och	  den	  utgör	  den	  
viktigaste	  reseanledningen	  för	  flertalet	  besökare.	  En	  viktig	  fråga	  är	  då	  hur	  koncentrationen	  av	  
besökare	  till	  Wij	  Trädgårdar	  kan	  komma	  resten	  av	  kommunens	  besöksnäring	  till	  godo.	  
	  
I	  den	  här	  turiststrategin	  vill	  vi	  peka	  på	  att	  destinationsdesign	  kan	  vara	  vägen	  att	  gå	  för	  aktörerna	  
i	  Ockelbo	  kommun.	  Men	  det	  menas	  en	  rumslig	  och	  upplevelsemässig	  planering	  av	  destinationen	  
så	  att	  flödet	  av	  besökare	  blir	  så	  decentraliserat	  och	  rörligt	  som	  möjligt.	  Det	  kan	  antas	  att	  många	  
som	  besöker	  Wij	  Trädgårdar	  inte	  fullt	  ut	  planerat	  sin	  vistelse	  i	  Ockelbo	  kommun	  i	  någon	  större	  
utsträckning.	  Vi	  kan	  med	  hjälp	  av	  olika	  instrument	  och	  initiativ,	  uppmuntra	  besökaren	  till	  att	  
uppleva	  mer	  väl	  på	  plats.	  
	  
Vi	  vill	  ge	  följande	  konkreta	  förslag	  när	  det	  gäller	  destinationsdesign	  i	  Ockelbo	  kommun:	  
	  
ü Ett	  expo	  på	  Wij	  Trädgårdar	  som	  åskådliggör	  och	  	  tillgängliggör	  de	  upplevelser	  som	  finns	  att	  

upptäcka	  runt	  om	  i	  kommunen.	  Expot	  bör	  vara	  ett	  rum	  (3D)	  snarare	  än	  en	  vägg	  (2D)	  och	  det	  
bör	  åskådliggöra	  upplevelser	  i	  linje	  med	  de	  olika	  teman	  som	  pekas	  ut	  i	  den	  här	  
turiststrategin.	  Lika	  viktigt	  är	  det	  att	  expot	  har	  en	  balanserad	  exponering	  av	  kommunens	  
byar,	  i	  den	  mån	  de	  har	  upplevelser	  att	  erbjuda.	  
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ü Skyltning	  i	  anslutning	  till	  centrum,	  mötesplatser,	  vägskäl	  kan	  i	  hög	  grad	  påverka	  flödet	  av	  
besökare	  till	  olika	  upplevelser.	  Det	  kan	  tilläggas	  möjligheten	  att	  skyltar	  också	  kan	  ge	  en	  
berättelse	  om	  en	  byggnad,	  en	  särskild	  attraktion	  eller	  om	  en	  by.	  	  För	  många	  enskilda	  
näringsidkare	  är	  just	  skyltfrågan	  viktig	  för	  den	  egna	  eller	  för	  platsens	  synlighet	  och	  
tillgänglighet.	  

ü Fysisk	  skyltning	  kan	  också	  ha	  en	  digital	  motsvarighet.	  	  Med	  mobilen	  med	  sig	  kan	  besökaren	  
improvisera	  sin	  resa	  och	  göras	  uppmärksam	  på	  närliggande	  resmål	  i	  förhållande	  till	  den	  
planerade	  resvägen.	  Ockelbo.se	  är	  utgångspunkten	  för	  den	  digitala	  besökardialogen	  men	  vi	  
vill	  peka	  på	  den	  snabba	  tekniska	  utvecklingen	  och	  kanske	  kan	  nya	  forum	  och	  verktyg	  växa	  
fram	  närmaste	  åren,	  inte	  minst	  i	  form	  av	  sociala	  medier	  samt	  gps-‐teknik.	  

ü En	  samordnad	  destination	  som	  uppmuntrar	  till	  rörelse	  och	  flöden	  bör	  också	  ha	  en	  
gemensam	  idé	  om	  öppettider.	  För	  många	  i	  mindre	  verksamheter	  som	  också	  ibland	  vilar	  på	  
idéell	  basis	  är	  öppethållande	  en	  uppenbar	  utmaning.	  Ur	  besökarens	  synvinkel	  är	  förstås	  
vissheten	  om	  att	  anläggningen	  i	  fråga	  är	  öppen,	  en	  förutsättning	  för	  starta	  resan.	  Kanske	  kan	  
överenskommelser	  ske	  runt	  särskilda	  dagar,	  tider	  som	  skapar	  en	  tydlighet	  för	  besökaren.	  

ü En	  viktig	  fråga	  är	  hur	  flödet	  mellan	  Wij	  Trädgårdar	  och	  Ockelbo	  Centrum	  ska	  underlättas.	  
Avståndet	  är	  så	  pass	  kort	  att	  många	  besökargrupper	  kan	  och	  vill	  ta	  sig	  in	  till	  fots.	  Hur	  kan	  
centrums	  utbud	  och	  attraktivitet	  utvecklas?	  Hur	  kan	  centrumutbudet	  exponeras	  och	  göras	  
lockande	  för	  besökare	  till	  Wij	  Trädgårdar?	  Hur	  görs	  promenadstråket	  attraktivt	  och	  säkert?	  
Detta	  är	  frågor	  som	  bör	  diskuteras	  av	  Ockelbo	  kommun,	  Wij	  Trädgårdar	  och	  övrig	  berörd	  
besöksnäring.	  

	  
Åmot,	  Lingbo	  och	  Jädraås	  
De	  flesta	  insatser	  som	  är	  beskrivna	  i	  strategin	  är	  generellt	  viktiga	  för	  byarnas	  turistiska	  
utveckling.	  Några	  som	  direkt	  involverar	  byarna	  är	  Affärsutvecklingsprojektet,	  
Destinationsdesign,	  Evenemangsutveckling,	  Expo	  i	  Wij	  Trädgårdar	  och	  den	  ökade	  synligheten	  i	  
kommunens	  marknadsföring.	  
	  
Åmot	  
Åmot	  är	  attraktivt	  för	  sportfiskare	  och	  fritidshusägare.	  Byn	  har	  potential	  att	  skapa	  flera	  nya	  
arbetstillfällen	  inom	  turismnäringen.	  Idag	  är	  det	  brist	  på	  turistiska	  entreprenörer	  och	  därmed	  
ett	  kommersiellt	  turistiskt	  utbud.	  
	  
Åmot	  har	  en	  god	  grund	  att	  bygga	  vidare	  från.	  Grunden	  utgörs	  främst	  av	  fisketurism	  med	  boende	  
i	  egen	  husbil/husvagn	  upp	  vid	  sjön,	  ideella	  campingföreningen,	  längdskidspår,	  samverkans-‐
andan	  på	  orten	  och	  god	  service	  med	  livsmedel,	  fiskekortsförsäljning	  och	  systembolag.	  
Viktigast	  för	  Åmots	  utveckling	  framöver	  är	  att	  kommersialisera	  och	  tydliggöra	  utbudet,	  vilket	  
också	  kommer	  leda	  till	  att	  orten	  blir	  tillgänglig	  för	  fler	  personer.	  Ett	  möjligt	  första	  fokusområde	  
är	  att	  få	  sportfiskare	  att	  äta,	  umgås	  och	  bo	  i	  byn.	  
	  
Lingbo	  
Lingbo	  ligger	  vackert	  vid	  sjön	  och	  är	  en	  attraktiv	  plats	  för	  fritidshusägare.	  Orten	  har	  goda	  
möjligheter	  att	  skapa	  ökad	  attraktivitet	  genom	  att	  utveckla	  det	  turistiska	  utbudet.	  Nyckel	  till	  
framgång	  är	  att	  samla	  initiativkraft	  och	  rikta	  det	  mot	  turistisk	  utveckling.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
aktörer	  från	  Lingbo	  är	  med	  i	  kommunens	  destinationsnätverk	  och	  att	  de	  initiativ	  som	  tas	  får	  
stöttning.	  
	  
Lingbos	  turistiska	  tillväxt	  på	  kort	  sikt	  är	  starkt	  kopplad	  till	  campingens	  utveckling.	  Campingen	  
kan	  bli	  ett	  naturligt	  nav	  för	  aktiviteter	  och	  boende.	  
	  
Jädraås	  
Jädraås	  är	  en	  fungerande	  året-‐runt-‐destination	  som	  är	  intressant	  för	  flera	  olika	  typer	  av	  
besökare,	  exempelvis	  barnfamiljer,	  par	  och	  konferensgäster.	  I	  utbudet	  finns	  intressanta	  
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aktiviteter,	  boende,	  smakupplevelser	  och	  historia.	  Exempel	  är	  Jädraås	  herrgård,	  Järnvägsmuseet,	  
Jädraöl,	  vindkraftsparken,	  bruket,	  arkitektritade	  Skogsbyn,	  skidpaket	  och	  hundspannet.	  
De	  närmsta	  åren	  är	  det	  viktigt	  att	  Jädraås	  marknadsförs	  mer.	  Produkterna/upplevelserna	  håller	  
bra	  kvalitet	  och	  de	  tål	  att	  marknadsföras	  mer	  för	  ett	  ökat	  besökarantal.	  Ortens	  besöksmål,	  
upplevelser	  och	  boende	  har	  i	  flera	  fall	  nått	  en	  mognadsnivå	  och	  det	  behövs	  
affärsutvecklingsinsatser	  för	  att	  möta	  morgondagens	  krav	  och	  så	  att	  nästa	  steg	  i	  utvecklingen	  
kan	  tas.	  
	  
	  
Positiva	  attityder	  gentemot	  turism	  
Många	  menar	  att	  det	  råder	  en	  bristande	  insikt	  om	  besöksnäringens	  framväxt	  och	  turismens	  
ökade	  betydelse	  i	  Sverige.	  På	  ett	  lokalt	  plan	  finns	  också	  utmaningar	  av	  liknande	  slag.	  Företagen	  i	  
besöksnäringen	  är	  småskaliga	  och	  återfinns	  ibland	  i	  gränslandet	  mellan	  ideéll	  och	  kommersiell	  
sektor.	  Det	  gör	  att	  branschen	  inte	  får	  samma	  synlighet	  som	  exempelvis	  tillverkande	  företag.	  
Trots	  småskaligheten	  svarar	  dessa	  tjänsteföretag	  ofta	  för	  ett	  viktigt	  tillskott	  av	  arbetstillfällen	  i	  
kommunerna.	  Turismen	  kan	  också	  ibland	  föra	  med	  sig	  en	  belastning	  i	  form	  av	  slitage	  eller	  
nedskräpning	  i	  naturen.	  Markägare	  får	  ibland	  ta	  kostnader	  som	  besökarna	  ger	  upphov	  till.	  Sist	  
men	  inte	  minst	  kan	  lokala	  utvecklingsinitiativ,	  privata	  eller	  offentliga,	  upplevas	  stå	  i	  konflikt	  
med	  de	  behov	  som	  boende	  på	  platsen	  har.	  
	  
I	  Ockelbo	  kommun	  kan	  följande	  vara	  värt	  att	  beakta	  för	  att	  attityderna	  gentemot	  turismen	  ska	  
vara	  positiva:	  
	  
ü Kommunicera	  värdet	  av	  turismen	  i	  Ockelbo	  kommun;	  intäkter,	  företagande,	  jobbtillfällen	  

och	  nya	  relationer.	  Se	  till	  att	  nyinvesteringar	  och	  framgångar	  hos	  företagarna	  lyfts	  fram.	  
ü Var	  vaksam	  på	  konflikter	  som	  turismen	  kan	  ge	  upphov	  till	  och	  säkerställ	  att	  människor	  får	  

komma	  till	  tals	  om	  problemområden	  eller	  större	  förändringar.	  
ü Den	  föreslagna	  organisatoriska	  lösningen	  med	  destinationsråd	  och	  destinationsnätverk	  

borgar	  för	  en	  bra	  plattform	  för	  dialog	  och	  samverkan.	  Eftersträva	  öppenhet	  och	  aktivt	  
deltagande.	  

ü Ge	  kommunpolitiker	  kunskap	  om	  turismfrågor	  exempelvis	  genom	  föredrag	  från	  regionala	  
och	  nationella	  aktörer.	  Se	  till	  att	  besök	  och	  möten	  med	  den	  lokala	  besöksnäringen	  
genomförs.	  

ü I	  kommunens	  myndighetsutövning	  såsom	  tillståndsgivning	  sker	  möten	  med	  representanter	  
för	  besöksnäringen.	  Även	  på	  tjänstemannasidan	  krävs	  därför	  en	  fördjupad	  förståelse	  för	  de	  
specifika	  utmaningar	  som	  turistföretagare	  står	  inför.	  

	  
Boendemöjligheter	  för	  besökare	  
En	  destination	  behöver	  ha	  ett	  gott	  utbud	  av	  boendemöjligheter	  som	  passar	  besökarnas	  
preferenser	  och	  som	  upplevs	  ha	  rätt	  kvalitet.	  I	  Ockelbo	  kommun	  finns	  pensionat	  och	  
vandrarhem	  såsom	  Jädraås	  Herrgård,	  Ockelbo	  Vandrarhem,	  Åbro	  Herrgård,	  Hyttgården	  och	  
Sandvik	  Vildmarksgård.	  Campingar	  och	  stugbyar	  hittar	  vi	  bland	  annat	  i	  Ockelbo,	  Medskogssjön,	  
Älgparkens	  stugby,	  Lingbo	  och	  i	  Åmot.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  hotell	  är	  utbudet	  väsentligt	  mindre.	  Trädgårdens	  Hus	  kan	  sägas	  vara	  det	  ända	  
hotellet	  och	  anläggningen	  har	  idag	  endast	  sex	  rum.	  Analysen	  inför	  den	  här	  turiststrategin	  visade	  
på	  de	  negativa	  effekterna	  av	  att	  hotellkapaciteten	  är	  så	  pass	  låg	  i	  Ockelbo	  kommun.	  När	  
besökarna	  inte	  stannar	  över	  natten	  i	  tillräcklig	  utsträckning	  minskar	  omsättningen	  per	  
besökare,	  eftersom	  boende,	  kvällsaktiviteter	  och	  måltider	  hamnar	  i	  andra	  kommuner.	  	  En	  annan	  
risk	  är	  att	  Ockelbos	  besöksnäring	  går	  miste	  om	  marknaderna	  gruppresor	  i	  buss	  och	  konferenser.	  	  
	  
Ett	  hotell	  i	  Ockelbo	  kommun	  kan	  knappast	  planeras	  fram	  i	  turismstrategi.	  Det	  handlar	  om	  att	  en	  
näringslivsaktör	  (ny	  eller	  existerande)	  ska	  vilja	  gör	  en	  investering	  och	  ta	  en	  risk	  på	  
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affärsmässiga	  grunder.	  Men	  genom	  att	  aktörerna	  i	  det	  här	  skedet	  görs	  medvetna	  om	  behovet	  
kan	  kanske	  det	  krattas	  i	  manegen	  inför	  en	  eventuell	  kommande	  investering.	  
	  
	  

9.	  Vi	  välkomnar	  -‐	  En	  god	  relation	  med	  besökaren	  	  
	  	  

	  
	  
	  

• Smarta	  marknads-‐	  och	  målgruppsval	  
• En	  väl	  fungerande	  turistinformation	  
• Ett	  gott	  värdskap	  
• En	  effektiv	  marknadsföring	  

	  
Smarta	  marknads-‐	  och	  målgruppsval	  
En	  destination	  behöver	  noga	  förstå	  vilka	  resenärer	  och	  besökare	  som	  man	  har	  störst	  förmåga	  att	  
attrahera	  och	  betjäna.	  Trots	  att	  olika	  företag	  på	  destinationen	  sinsemellan	  kan	  ha	  vitt	  skilda	  
målgrupper	  bör	  ett	  gemensamt	  långsiktigt	  målgruppsval	  göras.	  I	  den	  här	  turismstrategin	  för	  
Ockelboaktörerna	  vill	  vi	  presentera	  två	  riktlinjer	  för	  val	  av	  destinationens	  målgrupper:	  
	  

ü Anslut	  till	  regionens	  marknads-‐	  och	  målgruppsval	  	  
Ockelboaktörerna	  bör	  i	  första	  hand	  vända	  sig	  till	  målgrupper	  och	  marknader	  som	  
resterande	  Region	  Gävleborg	  pekat	  ut.	  Dessa	  prioriterade	  målgrupperna	  är	  	  

o Aktiva	  barnfamiljer,	  +55	  	  
o +55	  (WHOPS	  –	  Wealthy	  Healthy	  Older	  People)	  
o Mötesindustrin

När	  det	  gäller	  perifära	  marknader	  under	  sommar	  pekas	  Holland,	  Tyskland,	  Norge	  och	  
Stockholm/Mälardalen	  ut.	  Vintertid	  är	  det	  Finland,	  Danmark,	  Holland	  och	  
Stockholm/Mälardalen	  som	  står	  i	  fokus.	  Insatser	  mot	  dessa	  marknader	  görs	  i	  samverkan	  
med	  regionala	  och	  nationella	  aktörer,	  ibland	  med	  Wij	  Trädgårdar	  som	  profilbärare.	  
	  

ü Prioritera	  Wij	  Trädgårdars	  målgrupper	  
Ockelbo	  kommun	  har	  dock	  viktiga	  målgrupper	  på	  närmare	  håll.	  Besökare	  från	  
närregionen	  svarar	  för	  den	  största	  andelen	  besökare	  till	  Ockelbo	  kommun.	  I	  den	  här	  
turismstrategin	  lyfter	  vi	  fram	  Wij	  Trädgårdars	  centrala	  betydelse	  som	  reseanledning	  till	  
kommunen	  och	  vi	  pekar	  på	  behovet	  av	  att	  resterande	  destinationen	  kompletterar	  
upplevelsen	  på	  Wij	  Trädgårdar.	  Ledningen	  på	  Wij	  Trädgårdar	  bör	  se	  till	  att	  övriga	  
aktörer	  ges	  möjlighet	  att	  rikta	  sin	  marknadsföring	  gentemot	  samma	  grupper	  och	  att	  
utbudet	  av	  upplevelser	  exponeras	  mot	  besökarna	  på	  Wij	  Trädgårdar.	  

	  
En	  väl	  fungerande	  turistinformation	  
Turistinformation	  är	  ett	  begrepp	  som	  innefattar	  såväl	  turistbyråverksamhet	  och	  den	  tryckta	  
eller	  digitala	  informationen	  som	  ger	  besökaren	  en	  vägledning,	  inspiration	  och	  idéer	  innan,	  under	  
eller	  efter	  vistelsen	  i	  Ockelbo.	  	  
	  
Tidigare	  i	  strategin	  har	  vi	  pekat	  på	  behovet	  av	  destinationsdesign	  i	  Ockelbo	  kommun	  och	  avser	  
då	  tillgänglighet,	  flödesorientering	  och	  besökardialog	  såsom	  skyltning,	  expon	  och	  
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turistinformation.	  En	  stärkt	  destinationsdesign	  breddar	  och	  fördjupar	  besökarens	  samlade	  
upplevelse	  av	  Ockelbo.	  	  
	  
Digital	  turistinformation	  
Turistinformation	  på	  svenska	  och	  utländska	  destinationer	  är	  under	  snabb	  utveckling.	  Den	  
främsta	  orsaken	  till	  det	  är	  Internets	  utveckling	  samt	  möjligheten	  att	  nå	  information	  via	  mobiler	  
och	  läsplattor.	  Detta	  får	  två	  effekter:	  den	  ena	  är	  att	  de	  tidigare	  huvudsakliga	  kanalerna	  
(turistbyrå	  och	  tryckta	  alster)	  delvis	  men	  inte	  alltid	  ersätts	  med	  digital	  turistinformation.	  Den	  
andra	  effekten	  är	  att	  besökaren	  förväntar	  sig	  att	  spontant	  kunna	  hitta	  digital	  information	  under	  
själva	  vistelsen	  på	  destinationen.	  En	  förväntan	  finns	  också	  i	  högre	  utsträckning	  på	  konversation	  
i	  de	  digitala	  medierna	  väl	  på	  plats	  om	  lokala	  upplevelser,	  inte	  minst	  med	  andra	  besökare.	  
	  
Trots	  detta	  finns	  fortfarande	  ett	  stort	  värde	  av	  personlig	  vägledning	  och	  en	  önskan	  om	  ett	  
personligt	  välkomnande.	  Många	  grupper	  av	  besökare	  till	  Ockelbo	  kommun	  har	  inte	  den	  vanan	  
eller	  det	  intresse	  av	  sociala	  medier	  som	  nämns	  ovan	  utan	  kommer	  fortsättningsvis	  att	  eftersöka	  
turistbyråtjänster	  och	  traditionella	  medier.	  Fram	  till	  2020	  kommer	  dock	  en	  markant	  förändring	  
att	  ske.	  
	  
Vår	  slutsats	  är	  att	  Ockelbo	  kommun	  bör	  successivt	  utveckla	  närvaron	  på	  de	  sociala	  medierna	  
och	  göra	  destinationen	  med	  tillgänglig	  digitalt,	  men	  övergången	  bör	  inte	  dominera	  
destinationens	  utvecklingsambitioner.	  Bokningsbara	  produkter,	  välutvecklad	  digital	  
grundinformation	  och	  dialogmöjlighet	  är	  tre	  ledord	  för	  den	  digitala	  närvaron	  för	  
Ockelboaktörerna.	  
	  
Turistbyråverksamheten	  i	  Ockelbo	  
När	  det	  gäller	  den	  fysiska	  Turistbyrån	  vill	  vi	  i	  den	  här	  turiststrategin	  peka	  på	  möjligheterna	  med	  
en	  förändrad	  lokalisering.	  Idag	  finns	  Turistbyrån	  vid	  järnvägsstationen	  i	  Ockelbo	  vilket	  kan	  
motiveras	  bland	  annat	  med	  goda	  parkeringsmöjligheter,	  närhet	  för	  ankommande	  tågresenärer	  
och	  att	  den	  är	  lätt	  att	  hitta.	  	  
	  
En	  lokalisering	  av	  Turistbyrån	  i	  Ockelbo	  Centrum	  skulle	  ge	  två	  mycket	  viktiga	  fördelar.	  För	  det	  
första	  skulle	  samordning	  med	  Ockelbo	  kommuns	  övriga	  medborgardialog	  och	  service	  kunna	  
skapas.	  Personella	  synergier	  skulle	  kunna	  uppnås	  och	  därmed	  en	  förbättrad	  möjlighet	  att	  ge	  god	  
service	  till	  besökarna.	  Den	  andra	  fördelen	  är	  att	  besökarna	  i	  större	  utsträckning	  får	  en	  anledning	  
att	  ta	  sig	  in	  i	  centrum.	  Då	  kan	  handel	  och	  restauranger	  få	  en	  önskvärd	  draghjälp	  och	  det	  bidrar	  
på	  så	  sätt	  också	  till	  Ockelbo	  centrum	  som	  en	  attraktiv	  och	  livaktig	  miljö	  att	  leva	  och	  bo	  i.	  
	  
Den	  kompetens	  och	  det	  värdskap	  som	  besökaren	  möter	  i	  Turistbyrån	  är	  förstås	  av	  yttersta	  vikt	  
för	  besökarens	  upplevelse.	  Turistbyrån	  har	  idag	  mycket	  goda	  vitsord	  från	  besökare	  och	  
intressenter.	  De	  goda	  vitsorden	  är	  en	  tillgång	  med	  tanke	  på	  att	  en	  stor	  del	  av	  besökarna	  till	  
Ockelbo	  kommun	  är	  55+	  vilket	  är	  en	  grupp	  människor	  som	  i	  hög	  grad	  värdesätter	  
Turistbyråtjänsten.	  
	  
Om	  Turistbyrån	  integreras	  med	  medborgarkontor	  eller	  liknande	  bör	  man	  säkerställa	  att	  den	  
personal	  som	  möter	  besökaren	  har	  tillräcklig	  träning	  och	  övriga	  förutsättningar	  att	  ge	  honom	  
eller	  henne	  en	  anpassad	  service.	  Slutligen	  bör	  en	  samlokalisering	  också	  ses	  som	  en	  möjlighet	  till	  
öppethållande	  under	  vinterhalvåret	  –	  något	  som	  skulle	  gynna	  besöksnäringen	  i	  kommunen.	  
	  
	  
Ett	  gott	  värdskap	  
Värdskap	  innebär	  enligt	  de	  senaste	  årens	  popularisering	  av	  begreppet	  förmågan	  att	  få	  gästen	  att	  
känna	  sig	  välkommen.	  Det	  handlar	  alltså	  om	  det	  personliga	  bemötandet	  av	  gästen	  och	  om	  den	  
kreativitet	  och	  omtanke	  som	  kan	  lyfta	  besöksupplevelsen	  utöver	  det	  förväntade.	  Ett	  förbättrat	  



	  

	  

15	  

värdskap	  kan	  således	  hänföras	  till	  såväl	  destination,	  organisation	  som	  individ.	  
	  
Aktörerna	  i	  Ockelbo	  kommun	  bör	  sätta	  värdskap	  högt	  på	  agendan.	  Inom	  ramen	  för	  det	  regionala	  
utvecklingsprojektet	  Nu	  kör	  vi:s	  delprojekt	  Kompetens	  &	  kvalitet	  ges	  möjlighet	  för	  företagare	  till	  
värdskapsutbildning	  under	  våren	  2013.	  Möjligheter	  bör	  sökas	  till	  en	  kontinuerlig	  träning	  och	  
dialog	  om	  hur	  Ockelboaktörernas	  värdskap	  successivt	  kan	  stärkas.	  
	  
En	  hjälp	  på	  vägen	  är	  det	  destinationsnätverk	  som	  föreslås	  i	  den	  här	  turismstrategin	  i	  vilket	  en	  
dialog	  om	  kvalitet	  och	  bemötande	  kan	  föras.	  Aktörerna	  kommer	  successivt	  att	  kunna	  enas	  kring	  
gemensamma	  idéer	  och	  ambitioner	  om	  vad	  som	  ska	  prägla	  bemötandet	  hos	  anläggningar,	  
restauranger	  och	  andra	  kontaktpunkter.	  
	  
En	  effektiv	  marknadsföring	  
För	  att	  kunna	  fördubbla	  omsättningen	  av	  turismen	  i	  Ockelbo,	  i	  linje	  med	  regionala	  och	  nationella	  
målsättningen,	  ställs	  krav	  på	  både	  ett	  ökat	  förädlingsvärde	  (att	  besökarna	  spenderar	  mer	  
pengar)	  och	  att	  vi	  attraherar	  fler	  besökare	  till	  Ockelbo	  kommun.	  I	  det	  här	  stycket	  vill	  vi	  därför	  
peka	  ut	  kraftfulla	  riktlinjer	  för	  en	  effektiv	  marknadsföring	  av	  Ockelbo	  kommun	  som	  destination.	  	  
	  

ü Wij	  trädgårdar	  som	  dragare	  
En	  utgångspunkt	  för	  marknadsföringen	  är	  Wij	  Trädgårdar	  som	  primär	  dragare	  och	  
besöksanledning.	  Väl	  på	  plats	  ska	  besökarna	  uppmanas	  att	  uppleva	  mer	  och	  insatser	  bör	  
vidtas	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  inspireras	  och	  vägledas	  vidare	  i	  hela	  kommunen.	  Wij	  
Trädgårdar	  bör	  således	  ha	  en	  framträdande	  roll	  i	  destinationens	  marknadsföring.	  
	  

ü En	  varumärkesorienterad	  marknadsföring	  
Varumärket	  Ockelbo	  –	  Ett	  naturligt	  äventyr	  bör	  användas	  som	  en	  röd	  tråd	  i	  all	  
marknadsföring	  av	  den	  samlade	  destinationen	  och	  av	  de	  enskilda	  aktörerna.	  Det	  ger	  
möjligheten	  till	  ett	  högre	  uppmärksamhetsvärde	  och	  en	  igenkänning	  av	  Ockelbo	  i	  
regionen	  och	  i	  resten	  av	  Sverige.	  	  
	  

ü Smarta	  teman	  
Marknadsföringen	  av	  destinationen	  bör	  kretsa	  kring	  livsstils-‐	  eller	  intressebaserade	  
tematiska	  områden.	  Den	  regionala	  Marknads-‐	  och	  utbudsstrategin	  finns	  Family	  Activities,	  
Outdoor,	  Swedish	  Lifestyle	  oh	  Events	  utpekade	  som	  teman.	  I	  den	  här	  turiststrategin	  vill	  vi	  
presentera	  följande	  med	  anpassade	  och	  jordnära	  teman	  för	  Ockelbo	  kommun	  som	  
destination:	  

o Dagkonferens	  (på	  sikt:	  med	  boende)	  
o Evenemang	  
o Trädgård	  
o Bo	  &	  leva	  
o Äventyr	  

	  
När	  det	  gäller	  temat	  Bo	  &	  leva	  bör	  det	  poängteras	  att	  detta	  är	  valt	  för	  att	  (också)	  tilltala	  
de	  grupper	  av	  besökare	  som	  vistas	  i	  Ockelbo	  längre	  tid,	  exempelvis	  fritidshusägare.	  

	  
ü Samfinansiering	  ger	  effektivitet	  

Marknadsföring	  kräver	  förstås	  kreativitet	  och	  kunnande	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  också	  
finansiering.	  Det	  är	  mycket	  som	  talar	  för	  att	  både	  den	  offentlige	  aktören	  (kommunen	  och	  
regionen)	  och	  besöksnäringen	  bör	  ses	  som	  samfinansiärer	  till	  den	  koordinerade	  
marknadsföringen	  av	  destinationen.	  Om	  näringen	  är	  med	  och	  finansierar	  skapas	  
skarpare	  förväntningar	  på	  positiva	  och	  mätbara	  effekter.	  Det	  föreslagna	  
destinationsnätverket	  kan	  ses	  som	  en	  bas	  för	  på	  sikt	  kunna	  stärka	  graden	  av	  
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näringslivsfinansierad	  marknadsföring.	  Vi	  bör	  ha	  i	  beaktan	  att	  företagen	  i	  
besöksnäringen	  ofta	  är	  små	  och	  ha	  en	  begränsad	  ekonomisk	  kapacitet.	  

	  
ü Webb,	  sociala	  medier	  och	  bokningsbara	  produkter	  

I	  stycket	  om	  digital	  turistinformation	  pekar	  vi	  på	  hur	  besökarna	  i	  allt	  högre	  utsträckning	  
förväntar	  sig	  en	  digital	  tillgänglighet	  och	  hur	  sociala	  medier	  och	  webben	  i	  övrigt	  blir	  
informationskälla	  och	  dialogforum	  även	  under	  själva	  vistelsen	  på	  destinationen.	  
Ockelbo-‐aktörerna	  bör	  successivt	  stärka	  närvaron	  på	  webben	  och	  i	  sociala	  medier,	  för	  
att	  ”hänga	  med”	  och	  tillvarata	  möjligheter	  när	  beteendet	  hos	  besökarna	  förändras	  över	  
tiden.	  Vidare	  bör	  man	  delta	  i	  det	  regionala	  arbetet	  med	  att	  göra	  det	  turistiska	  utbudet	  
bokningsbart.	  	  
	  
Vi	  vill	  peka	  på	  risken	  att	  bokningsbarheten	  tar	  fokus	  från	  andra	  viktiga	  roller	  som	  webb	  
och	  sociala	  medier	  spelar	  för	  besökaren.	  Lika	  viktigt	  är	  det	  att	  se	  Internet	  som	  den	  
kanske	  viktigaste	  informationskanen	  för	  besökaren	  i	  framtiden.	  Då	  blir	  redaktionellt	  
innehåll	  och	  vittnesmål	  från	  andra	  besökare	  centrala.	  Bokningen	  ska	  ses	  som	  en	  
investering	  i	  en	  framtida	  nödvändig	  infrastruktur	  men	  får	  inte	  skymma	  kreativiteten	  och	  
nödvändigheten	  av	  en	  i	  övrigt	  effektiv	  marknads-‐	  och	  kundkommunikation.	  
	  

ü En	  bestående	  relation	  med	  besökaren	  
Få	  privata	  företag	  skulle	  lyckas	  att	  bygga	  en	  effektiv	  marknadsföring	  om	  deras	  kunder	  
var	  anonyma	  för	  dem.	  När	  det	  gäller	  besöksdestinationer	  tenderar	  vi	  ibland	  acceptera	  
det	  faktum	  att	  vi	  inte	  vet	  vem	  det	  är	  som	  besökare	  våra	  anläggningar	  och	  vistas	  i	  vår	  
natur.	  	  
	  
Kan	  vi	  uppmuntra	  besökarna	  att	  tillkännage	  sig,	  till	  exempel	  genom	  att	  anmäla	  sitt	  
intresse	  av	  att	  prenumerera	  på	  ett	  nyhetsbrev,	  har	  vi	  förutsättningar	  att	  bygga	  en	  
långsiktig	  relation.	  Ett	  gott	  exempel	  är	  VIDA	  muséum	  på	  Öland	  som	  genom	  sitt	  Vida	  
Vänner	  har	  byggt	  upp	  ett	  stort	  nätverk	  av	  besökare	  
	  

ü Nischmålgrupper	  i	  fokus	  
En	  besöksdestination	  bör	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  att	  utveckla	  upplevelser	  för	  och	  bygga	  
relationer	  med	  just	  de	  grupper	  av	  besökare	  som	  man	  har	  störst	  chans	  att	  attrahera	  över	  
tiden.	  I	  Ockelbo	  kommuns	  fall	  finns	  förutsättningar	  att	  i	  ökad	  utsträckning	  arbeta	  med	  
särskilda	  nischmålgrupper.	  Vi	  vill	  särskilt	  lyfta	  fram	  följande	  grupper	  av	  besökare	  som	  
intressanta	  att	  fördjupa	  sig	  kring:	  
	  

o Funktionsnedsatta	  
o Miljö/energi	  
o Bröllop	  
o Hantverk	  
o Idrottsturism	  

	  
Ovanstående	  riktlinjer	  bör	  ligga	  till	  grund	  för	  praktiska	  marknadsplaner	  som	  lämpligtvis	  
upprättas	  årsvis.	  Det	  föreslagna	  Destinationsrådet	  bör	  stå	  som	  förvaltare	  av	  såväl	  den	  här	  
Turistmstrategin	  som	  för	  marknadsplanerna.	  
	  
	   	  



	  

	  

17	  

	  
	  
	  

10.	  Vi	  växer	  –	  En	  lönsam	  besöksnäring	  
	  	  

	  
	  
	  

• Företagsutveckling	  
• Affärsutvecklingsprojekt	  
• Evenemangsutveckling	  

	  
Nyföretagande	  inom	  besöksnäringen	  
Grunden	  för	  en	  framgångsrik	  destination	  är	  besöksnäringens	  och	  de	  enskilda	  entreprenörernas	  
förmåga	  att	  bygga	  ett	  hållbart	  företagande.	  Där	  av	  namnet	  på	  den	  här	  turismstrategin	  –	  
Tillsammans	  för	  en	  lönsam	  besöksnäring.	  	  Visserligen	  faller	  flera	  nyckeluppgifter	  på	  den	  
offentliga	  aktören	  (se	  ansvarsfördelning	  på	  sida	  5)	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  företagande	  inte	  
hamnar	  i	  skymundan	  i	  den	  långsiktiga	  destinationsutvecklingen.	  	  
	  
Fler	  företagare	  behövs	  i	  Ockelbo	  kommuns	  besöksnäring.	  Här	  spelar	  Ung	  Företagsamhet,	  ALMI	  
och	  liknande	  aktörer	  i	  innovationssystemet	  en	  roll,	  som	  kan	  hjälpa	  nyföretagare	  till	  en	  bra	  start	  i	  
besöksnäringen.	  Ett	  företagande	  i	  turismbranschen	  kan	  marknadsföras	  bättre	  som	  en	  intressant	  
möjlighet	  för	  de	  som	  vill	  driva	  eget	  företag.	  Två	  nyckelstrategier	  blir	  tydliga:	  dels	  att	  framhålla	  
goda	  exempel	  på	  lyckat	  företagande	  inom	  besöksnäringen	  (även	  regionala	  och	  nationella	  
framgångssagor).	  Dels	  att	  genom	  det	  föreslagna	  Destinationsnätverket	  ge	  potentiella	  och	  
nyblivna	  företagare	  det	  nödvändiga	  samspelet	  med	  andra	  företagare	  i	  kommunen.	  Nätverket	  
bör	  vara	  lätt	  att	  komma	  in	  i	  som	  ny.	  
	  
Affärsutveckling	  inom	  besöksnäringen	  
Existerande	  företag	  inom	  besöksnäringen	  och	  de	  som	  verkar	  i	  idéell	  sektor	  behöver	  öka	  
förädlingsvärdet	  och	  lönsamhetsgraden	  om	  målet	  om	  fördubblad	  turism	  till	  2020	  ska	  nås.	  Här	  
ligger	  ansvaret	  på	  företagarna.	  Men	  en	  hjälp	  i	  sammanhanget	  kan	  vara	  regionala	  och	  kommunala	  
utvecklingsresurser	  och	  projekt	  såsom	  Nu	  kör	  vi.	  	  
	  
Det	  bör	  betonas	  att	  affärsutvecklingsprojekt	  för	  besöksnäringen	  bör	  ägnas	  just	  åt	  de	  företagare	  
som	  vill	  och	  kan	  växa.	  Insatserna	  kommer	  då	  att	  ges	  störst	  möjlighet	  att	  bidra	  till	  tillväxt	  i	  
företagen.	  Under	  processen	  inför	  turiststrategin	  har	  vi	  identifierat	  följande	  tänkbara	  
affärsutvecklingsprojekt	  som	  bara	  bör	  iscensättas	  om	  det	  finna	  aktörer	  som	  vill	  och	  kan.	  
	  

ü Ungt	  företagande	  inom	  besöksnäringen	  
ü Upplevelser	  för	  funktionsnedsatta	  
ü Idrottsturism	  
ü Jaktturism	  
ü Miljö-‐	  och	  energiturism	  
ü Bröllop	  
ü Hantverk	  
ü Bruksmiljöer	  
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Evenemang	  för	  året	  runt-‐turism	  
Evenemang	  spelar	  ofta	  en	  viktig	  roll	  för	  besöksnäringens	  lönsamhet	  och	  för	  besökarens	  
upplevelse	  av	  destinationen.	  Dessutom	  kan	  evenemangen	  ofta	  bidra	  till	  invånarnas	  upplevelse	  
av	  en	  attraktiv	  livsmiljö.	  I	  den	  här	  turismstrategin	  vill	  vi	  peka	  på	  följande	  positiva	  effekter	  av	  
evenemang	  i	  Ockelbo	  kommun:	  
	  
ü Utgör	  ofta	  en	  direkt	  reseanledning.	  
ü Bidrar	  till	  ökad	  produktutveckling	  i	  besöksnäringen.	  
ü Bildar	  arenor	  där	  näringen	  kan	  visa	  upp	  sitt	  utbud.	  
ü Stärker	  samarbetet	  mellan	  människor.	  
ü Ger	  möjlighet	  till	  regional	  och	  nationell	  uppmärksamhet.	  
	  
I	  undersökningen	  Omvärldens	  bild	  av	  Ockelbo	  (se	  sida	  7)	  framkommer	  det	  att	  
Sommarmarknaden	  verkar	  tilltala	  potentiella	  besökare	  till	  Ockelbo	  i	  högre	  utsträckning	  än	  andra	  
presenterade	  svarsalternativ.	  Evenemanget	  tillhör	  de	  som	  kanske	  i	  dagsläget	  har	  tillräcklig	  
attraktionskraft	  för	  att	  utgöra	  en	  direkt	  reseanledning	  till	  Ockelbo	  kommun.	  Om	  aktörerna	  i	  
besöksnäringen	  under	  de	  närmaste	  åren	  kan	  utveckla	  fler	  evenemang	  med	  samma	  
attraktionskraft	  och	  dessutom	  sprida	  dessa	  över	  året,	  ges	  goda	  förutsättningar	  för	  en	  jämnare	  
intäktsfördelning	  över	  året.	  Detta	  bör	  diskuteras	  i	  destinationsrådet	  och	  i	  destinationsnätverket.	  
	  
Under	  processen	  inför	  turismstrategin	  framkom	  behovet	  av	  en	  gemensam	  och	  lättillgänglig	  
evenemangskalender.	  Här	  fyller	  kommunen	  en	  viktig	  roll	  för	  överblick	  och	  presentation	  av	  de	  
små	  och	  stora	  evenemangen	  runt	  om	  i	  kommunen.	  På	  ett	  mer	  strategiskt	  plan	  handlar	  det	  om	  att	  
hitta	  effektiva	  former	  för	  att	  locka	  besökare,	  både	  Ockelbobor	  och	  utifrån,	  till	  de	  olika	  
evenemangen.	  Den	  kommande	  regionala	  bokningsportalen	  kan	  fylla	  en	  viktig	  funktion	  här	  
liksom	  en	  bättre	  finansierad	  och	  riktad	  marknadsföring.	  
	  
För	  att	  höja	  kvaliteten	  och	  för	  att	  finna	  effektiva	  arbetsformer	  rekommenderas	  att	  ett	  särskilt	  
arrangörsstöd	  skapas.	  Med	  arrangörsstöd	  i	  det	  här	  fallet	  avses	  inte	  ekonomiska	  medel	  utan	  
möjligheten	  för	  evenemangsanordnade	  att	  ta	  del	  av	  råd,	  checklistor,	  tidigare	  erfarenheter	  och	  
inte	  minst	  tillgång	  till	  utrustning	  (ex	  bord,	  staket,	  toaletter)	  av	  lämplig	  kvalitet	  att	  hyra/låna.	  
	  
Det	  föreslås	  också	  att	  Ockelbo	  kommun	  lyfter	  fram	  en	  särskild	  tjänsteman	  i	  organisationen	  som	  
Evenemangslots.	  En	  sådan	  skulle	  kunna	  ge	  initial	  vägledning	  till	  evenemangsanordnare	  och	  
hjälpa	  till	  under	  processer	  som	  avser	  tillstånd	  och	  kommunala	  beslutsvägar.	  Till	  sin	  hjälp	  
(dialogpartner)	  kan	  en	  särskild	  evenemangsgrupp	  finnas	  som	  en	  del	  av	  destinationsnätverket.	  
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11.	  Vi	  samverkar	  -‐	  En	  effektiv	  destination	  
	  	  

	  
	  
	  

• Förtroendefull	  destinationssamverkan	  
• Starka	  omvärldsallianser	  
• Sund	  rollfördelning	  offentligt-‐privat	  

	  
En	  förtroendefull	  destinationssamverkan	  
Tittar	  man	  närmare	  på	  de	  destinationer	  runt	  om	  i	  Sverige	  som	  varit	  framgångsrika	  över	  tiden	  så	  
visar	  det	  sig	  att	  samarbetet	  ofta	  har	  spelat	  en	  avgörande	  roll.	  Genom	  samarbetet	  uppstår	  
möjligheter	  till:	  
	  

ü Fokusering	  och	  varumärkesbyggande	  
ü Väl	  grundade	  gemensamma	  marknads-‐	  och	  målgruppsval	  
ü En	  idé	  och	  målsättning	  om	  destinationens	  utbud	  och	  kvalitet	  
ü Synergier	  mellan	  enskilda	  aktörer	  och	  näringar	  
ü Kreativitet	  i	  destinationsutvecklingen	  
ü Kontinuerligt	  lärande	  hos	  aktörerna	  

	  
Vi	  kan	  dessutom	  konstatera	  att	  välorganiserade	  destinationer	  kan	  både	  vara	  stora	  och	  små.	  Det	  
finns	  alltså	  ett	  stort	  värde	  av	  att	  aktörerna	  i	  en	  så	  liten	  kommun	  som	  Ockelbo	  kan	  hitta	  effektiva	  
samarbetsformer.	  Erfarenheter	  visar	  att	  tillit	  mellan	  aktörerna	  är	  en	  avgörande	  faktor	  och	  den	  
växer	  fram	  i	  takt	  med	  att	  positiva	  erfarenheter	  av	  samarbete	  uppstår.	  Likaså	  kan	  vi	  dra	  
slutsatsen	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  enskild	  samverkansform	  som	  är	  överlägsen	  någon	  annan,	  
utan	  destinationer	  har	  organiseras	  olika	  utifrån	  de	  lokala	  förutsättningarna.	  
	  
Destinationen	  måste	  också	  ingå	  i	  ett	  större	  sammanhang.	  Intilliggande	  destinationer,	  regionala	  
myndigheter	  och	  projekt	  liksom	  Visit	  Sweden	  ska	  ses	  som	  integrerade	  delar	  i	  en	  samlad	  
destinationsorganisation	  för	  Ockelbo	  kommun,	  vilket	  ställer	  krav	  på	  förmågan	  att	  bygga	  
partnerskap	  och	  samarbeten	  över	  gränserna.	  Ett	  delat	  ledarskap	  mellan	  politik,	  tjänstemän	  och	  
besöksnäring	  behövs.	  
	  
Destinationsråd	  och	  destinationsnätverk	  
Utifrån	  Ockelbo	  kommuns	  specifika	  förutsättningar	  vill	  vi	  här	  presentera	  ett	  förslag	  till	  
destinationsorganisation.	  Förslaget	  baserar	  sig	  också	  på	  vad	  som	  visat	  sig	  fungera	  på	  andra	  
destinationer	  och	  på	  vad	  som	  framkommit	  under	  processen.	  Vi	  vill	  här	  peka	  ut	  två	  nya	  
samarbetsorgan	  för	  Ockelbo	  kommun	  som	  besöksdestination:	  Destinationsrådet	  och	  
Destinationsnätverket.	  
	  
Destinationsrådet	  
För	  att	  destinationen	  ska	  ha	  ett	  tydligt	  ledarskap	  och	  för	  att	  kloka	  inriktningsbeslut	  ska	  kunna	  
fattas	  föreslås	  att	  ett	  särskilt	  destinationsråd	  skapas.	  Rådet	  bör	  ansvara	  för	  att	  implementera/	  
förverkliga	  innehållet	  i	  den	  här	  turismstrategin	  som	  ju	  innehåller	  insatser	  som	  både	  förväntas	  
genomföras	  av	  näringen	  och	  av	  det	  offentliga.	  Vidare	  kan	  destinationsrådet	  fungera	  som	  
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remissinstans	  i	  frågor	  där	  kommunen	  eller	  andra	  myndigheter	  ska	  fatta	  beslut	  som	  berör	  
turismen	  i	  Ockelbo	  kommun.	  Slutligen	  kan	  rådet	  fylla	  proaktiv	  och	  kreativ	  roll	  i	  utvecklingen	  av	  
destinationen,	  genom	  att	  den	  tar	  egna	  initiativ	  eller	  fångar	  upp	  idéer	  från	  destinationsnätverket	  
eller	  övriga	  samhället.	  Det	  ska	  dock	  betonas	  att	  rådet	  inte	  per	  definition	  har	  några	  egna	  
ekonomiska	  medel	  om	  inte	  sådana	  tillsätts	  av	  näringen	  eller	  kommunen.	  
	  
Rådet	  bör	  bestå	  av	  kompetenta	  representanter	  för	  besöksnäringen	  i	  första	  hand.	  Ledande	  
politiker	  och	  tjänstemän	  bör	  också	  ingå	  i	  rådet.	  Vi	  vill	  peka	  på	  värdet	  av	  att	  rådet	  har	  en	  
ordförande	  som	  inte	  representerar	  vare	  sig	  politik	  eller	  den	  viktigaste	  reseanledningen	  Wij	  
Trädgårdar.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  god	  balans	  i	  intressen	  på	  destinationen.	  Totalt	  kan	  rådet	  bestå	  av	  
upp	  till	  10	  personer.	  Under	  första	  året	  kan	  ett	  destinationsråd	  av	  mer	  informell	  karaktär	  skapas	  
varefter	  fastare	  former	  kan	  antas	  och	  en	  valberedning	  kan	  tillsättas.	  Det	  är	  en	  fördel	  om	  arbetet	  i	  
destinationsrådet	  kan	  ske	  öppet	  och	  transparent.	  
	  
Destinationsnätverket	  
För	  att	  skapa	  tillit	  och	  ett	  gott	  samarbetsklimat	  på	  destinationen	  föreslås	  ett	  särskilt	  
destinationsnätverk.	  Redan	  idag	  iscensätter	  kommunen	  mötestillfällen	  som	  är	  öppna	  för	  alla	  
som	  vill	  delta	  i	  turismfrågor.	  Det	  finna	  tydliga	  fördelar	  med	  att	  utveckla	  dessa	  mötesplatser	  till	  
ett	  mer	  bestående	  nätverk:	  
	  
ü Det	  blir	  tydligare	  för	  den	  enskilde	  aktören	  att	  man	  är	  en	  del	  av	  en	  gemensam	  destination.	  
ü Medlemmarna	  kan	  synliggöras	  inför	  varandra	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  
ü Särskilda	  krav	  och	  förväntningar	  kan	  ställas	  på	  medlemmarna	  i	  nätverket.	  
ü Spontana	  samarbeten	  och	  nya	  personliga	  kontakter	  understöds	  
ü Nya	  företagare	  och	  nya	  idéer	  hittar	  lättare	  rätt	  i	  systemet	  
ü Destinationsnätverket	  blir	  en	  kommunikationskanal	  för	  den	  koordinerande	  aktören	  
	  
Ett	  deltagande	  i	  destinationsnätverket	  bör	  förslagsvis	  inte	  vara	  förknippat	  med	  några	  kostnader.	  
Detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  nätverket	  blir	  så	  heltäckande	  och	  populärt	  som	  möjligt.	  Deltagarna	  
bör	  hållas	  informerade	  om	  vad	  som	  sker	  på	  destinationen	  (till	  exempel	  genom	  digitala	  
nyhetsbrev)	  och	  bjudas	  in	  på	  nätverksträffar.	  Dessa	  kan	  förslagsvis	  vara	  fyra	  om	  året.	  Under	  
nätverksträffarna	  mixas	  förslagsvis	  föreläsningar,	  deltagarpresentationer,	  gruppdiskussioner	  
och	  mingel.	  
	  
Destinationsrådet	  bör	  inledningsvis	  ställa	  sig	  frågan	  om	  särskilda	  krav	  för	  medlemskap	  i	  
nätverket	  ska	  ställas.	  Tänkbara	  sådana	  krav	  är	  att	  företaget	  eller	  föreningen	  bör	  vara	  registrerat	  
(se	  upp	  så	  att	  inte	  nyföretagare	  utestängs)	  eller	  att	  man	  ställer	  upp	  på	  den	  visionen	  som	  
destinationen	  och	  kommunen	  delar.	  Det	  kan	  också	  ställas	  krav	  på	  exponering	  av	  Ockelbo	  –	  ett	  
naturligt	  äventyr.	  Omvänt	  varumärket	  vara	  tillgängligt	  exklusivt	  för	  de	  aktörer	  som	  är	  
medlemmar	  i	  destinationsnätverket.	  
	  
Slutligen	  ska	  det	  poängteras	  att	  det	  tar	  tid	  att	  etablera	  en	  destinationsorganisation	  av	  det	  här	  
slaget.	  Aktörerna	  behöver	  uppleva	  att	  dessa	  forum	  fyller	  ett	  värde	  över	  tiden.	  Successivt	  
kommer	  tilliten	  på	  destinationen	  att	  öka	  och	  ett	  lärande	  kommer	  till	  stånd.	  
	  
	  


