
”You must become
the change you 
want to see”

Åsnen
Stormöte 10 februari 2021



Vår verksamhetsidé 

 Vi driver utvecklingsprocesser för platser, 

organisationer och företag som vill stärka sin attraktionskraft och 

konkurrenskraft.



http://www.vastsverige.com/templates/portal____15090.aspx
http://www.vastervik.com/sv/


Presentation

 Lite kort om trender, efterfrågan och vad vi kan göra med det



Vad driver framtidens resande?

 Vi reser till platser som vi vill förknippas med, som uppfattas som både 

autentiska och gärna exotiska. Vi bygger våra egna ”varumärken” genom 

vårt val av resor/upplevelser.

 Platser behöver en tydlig identitet och berätta sin ”story”.

 Vi reser till platser som vi har en relation till - familj/vänner, minnen och 

traditioner eller eget fritidshus.

 Vi reser efter värderingar och livsstil.

 Det som ökar mest är att vi reser efter våra Drivkrafter och Intressen.



Tydliga drivkrafter - trender

 Jag vill inte känna mig som en ”turist”

 Jag vill bli bekräftad och sedd som XX inte en målgrupp

 Jag vill vara delaktig

 Jag vill gärna lära mig något nytt

 Jag vill gärna ha en mix av kultur- och naturupplevelser

 Jag vill uppleva saker tillsammans med nära & kära

 Jag vill vara aktiv på min nivå, och ha det gott däremellan

 Jag vill att det ska vara hållbart

 Jag vill gärna bidra till platsen

 Jag vill att det ska vara tryggt och säkert

 Jag betalar gärna för en minnesvärd/unik upplevelse



Några exempel

 STF, fjällvandra och lär dig byggnadsvård

 Färöarna, paketerad resa, strandstädning ingår

 Lev i en sameby och lär dig valla renar

 Köp råvaror och recept, få en kock som instruerar digitalt

 Marcus Eldh – paketera djurspårning, storytelling och lära sig vildmarksliv ”all inclusive”

 Nattlig kyrkogårdsvandring- möt personerna och avnjut en spökmiddag 

 Pensionat vid Torne Älv – sälja kaffe eller unik upplevelse

 Potatisodlaren på Bjäre – ta betalt för att plocka potatis



Förädlingstrappan

Pensionat Torne älv – från kaffe till upplevelse
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Vad är en turistisk produkt?





Trender - Ticket
• Svenskarna reser i allt större utsträckning för upplevelsernas skull

• Fler efterfrågar en mer ”äkta” upplevelse av den plats man 
besöker

• Fler och fler reser idag för upplevelsernas, äventyrens – både de 
stora och små – och minnenas skull. Variationsrika semestrar 
efterfrågas mer och mer

• Svenska resenärer vill även i allt större utsträckning ha resor där 
mötet med platsen och kulturen står i fokus, där man kommer nära 
naturen, befolkningen och det lokala köket

• Secondary cities. Upptäcka Lyon istället för Paris – Sala istället för 
Stockholm?

• Önskan om att uppleva platsens natur. Trenden är att söka en 
friluftskänsla under semestern, gärna genom olika vandringar, från 
en cykelsadel eller paddling



Trender – Visit Sweden

Jakten på äkthet

• Äkthet och autenticitet har nästan blivit slagord i konsumenters 
vardagsliv

Sagosökaren

• En stark berättelse engagerar, och besökarnas önskan om att samla på 
sig nya berättelser ligger till grund för många av deras val.

Uppgraderad fritid

• Utöver nöje söker de också efter aktiviteter där de kan få utlopp för 
olika typer av intressen – möjligheter att lära sig nya färdigheter, ägna 
sig åt självförbättrande aktiviteter eller prova på nya upplevelser.



Trender 2020

1. Långsamma resor och tåglyx

2. Trängselfri turism

3. Mikroäventyr / "Bakgårdsturismen"

4. Äta lokalt, sambandet mellan maten på tallriken, landskapet omkring oss och kulturen vi 
besöker

5. Bo naturnära men bekvämt

6. Meet a local

7. Hemestra/Swemestra

8. Glamping

10. Edutainment



Nyfikna upptäckare

Vill uppleva nya städer och platser. Naturupplevelser 
och rundresor är starka drivkrafter. Vill lära sig något 
nytt på sin semester. 

Vardagssmitande livsnjutare

Vill uppleva allt möjligt men drivkraften är MEST att 
koppla av, slippa rutiner, njuta av god mat och dryck, 
känna sig fri, ha roligt och uppleva saker tillsammans 
med de man reser med.

Aktiva naturälskare
Vill uppleva allt möjligt men drivkraften är MEST att 
uppleva naturen, vara aktiv och röra på sig, njuta av 
lugn och stillhet.

MÅLGRUPPER - DRIVKRAFTSSEGMENT



Besöksantal och affärsmodell

• Ca 32 000 utländska gäster besöker Friluftsmuseet 

årligen. 45 000 besökare anger att Friluftsmuseet 

Gamla Linköping är den primära reseanledningen. 

• Friluftsmuseet har en mycket stark ställning hos 

Linköpingsborna, ungefär 35% av invånarna besöker 

museet årligen. 

• Friluftsmuseet driv med anslag från Linköpings kommun 

om 15 Msek årligen, samt anslag från fastighetsbolaget 

om 3 Msek där friluftsmuseet är genomförare av 

fastighets- och miljöarbete. Omsättningen i 

Friluftsmuseet Gamla Linköping (den kommunala 

resultatenheten) är ca. 20 miljoner. 



Besöksantal och affärsmodell

• Det är ingen entré till området. Vissa museer har 

entréavgift, och man tar också entré till evenemang –

musik, teater med mera. På området finns en folkets 

park-miljö som är möjlig att avgränsa och möjliggöra 

entréavgifter. 

• HUI:s utredning visade att vistelsekonsumtionen för de 

45 000 inresande besökare som hade Friluftsmuseet 

som primär reseanledning var 655 sek/person. 

Stanntiden för dessa besökare var 1,3 dagar, vilket 

innebär att det för en del av besökarna också ingår 

logikostnad i vistelsekonsumtionen.



Utvecklingarbetet just nu

• Gästundersökningar har visat att det finns en 

betalningsvilja för att besöka friluftsmuseet hos 

de inresande besökarna. Dessa sätter själva en 

rimlig entré till 50-70 kronor. 

• På prov har man tagit entré till den årliga 

julmarknaden som pågår i fyra dagar. 

• En dialog förs om man ska införa en entrévgift för 

Gamla Linköping under sommarmånaderna.



Naturturism Vandraren 

Drivkrafter Naturturism

• Kicksökaren

• Autenticitetssökaren

• Innehållssökaren

• Trygghetssökaren

• Vitalakanvandraren



Förutsättningar - utbudspyramiden

Profilbärare

Reseanledning

Besöksmål

Värt en omväg

Värt ett stopp

Nationalparken

Kajaksafari 
Fiskgjusesafari

Huseby

Café Gammelstuan

Börjes Räkmacka



Paketering – Helhetsupplevelse av Åsnen
Boende

Reseanledning

Måltidsupplevelse

Aktivitet
Transport

Profilbärare
Nationalparken



Lite tips på vägen
• Sätt dig i besökarnas sits, din vardag är deras unika upplevelse

• Dina besökare kan vara intäktskällor, marknadsförare, 
produktutvecklare och medskapare av ditt erbjudande

• Dina kollegor kan komplettera ditt erbjudande och rekommendera dig

• Det bästa och snabbaste sättet att öka er omsättning är att sälja in 
mer på de besökare som redan är här

• Addera mervärde och gå upp i förädlingstrappan

• En nöjd gäst återkommer, rekommenderar er i sina digitala kanaler 

• Ert värdskap och kunskap om hela destinationens utbud och er 
förmåga att paketera med andra och sälja in varandra är avgörande!



Tips från Visit Sweden



Workshop 1



Åsnens varumärkesplattform

Åsnens VISION

Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara,

berikande och unika Natur- och KultUrupplevelser

Åsnens POSITION

Åsnen – Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom

upplevelser, lärande och berättande

Åsnens VARUMÄRKESLÖFTE

Naturen på riktigt!



Workshop 1

• Uppgift - ”Diskutera och enas om vilka ni anser vara de 2 viktigast sakerna 

vi kan göra för att stärka Åsnens varumärke och vår position?”

1. …

2. …

• Tid 15 minuter

• Skriv era svar i på raderna ovan

• Utse en i gruppen som redovisar

• Tid för redovisning 3 minuter per grupp!



Workshop 2



Organisering – vad och vem

Gestaltning, skyltning och information

Analyser och omvärldskunskap

Utbudsutveckling och kvalitetssäkring 

Värdskap, ambassadörer

Marknadskommunikation och B2B-samarbete

Intern marknadsföring och kommunikation

Infrastruktur och tillgänglighet

Kompetens- och kapitalförsörjning
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Destination Smålands

Handlingsplan
Marknadsplan

Utvecklingsplan

Arbetsformer - handlingsplaner

Regionens strategi 

för besöksnäringen 

Destination Åsnens 

varumärke och 

strategier 

Årlig

Handlingsplan

Mål

Aktiviteter

Ansvarsfördelning

Hållbara Destinationer

De tre kommunerna

Åsnens lokala nätverk

Tem
atiskt utbud



Samverkan och centrala processer 3

Samlad uppdragsdialog med Destination Småland



Tips

• Att ta fram rätt ingångsvärden till den årliga handlingsplanen är mycket viktigt 

för Åsnens utveckling. Hur kan vi som aktörer få en samlad röst?

• I förslaget till arbetsform är ambitionen att genomföra 2 större möten. Ett för 

att utvärdera vad som hänt och erhålla lite kunskap om trender, efterfrågan, 

gästundersökningar mm. Det andra för att göra prioriteringar för kommande 

års aktiviteter utifrån våra behov. 

- Hur ska mötesformerna se ut för att vara effektiva och motiverande? 

- Vilka data/beslutsunderlag behöver vi?

- Hur ska vi få in förslag till åtgärder från medlemmar, företag, föreningar 

(enkät, möten…)

- Hur ska vi kunna få fram en gemensam prioritering av åtgärder?



Workshop 2

• Uppgift - Hur kan vi se till att få fram aktörernas 

(företagens, föreningarnas…) runt Åsnens gemensamma 

ingångsvärden till de årliga handlingsplanerna i enlighet 

med de nya arbetsformerna?

• Tid 20 minuter

• Skriv era svar i på raderna ovan

• Utse en i gruppen som redovisar

• Tid för redovisning 3 minuter per grupp!



Workshop 3



Tips 

• Hur kan ni öka värdet på era erbjudanden för att kunna ta mer betalt?

• Nöjda gäster stannar längre, konsumerar mer, sprider budskapet och 

återkommer. Hur kan ni stärka värskapet?

• Det snabbaste och bästa sättet att öka omsättningen är att få befintliga 

gäster att stanna längre och konsumera mer. Rekommendera varandra och 

paketera tillsammans. Vad kan ni göra för att utveckla detta?

• Hur kan ni underlätta för era gäster att bli goda marknadsförare av Åsnen i 

sina digitala kanaler? Instapoints på vackra platser…?

• Vilka partners kan ni samarbeta med på destinationen och i er omvärld, 

( t ex hotellen i Växjö m fl)



Workshop 3

• Uppgift. ”Vad kan vi i näringen göra tillsammans för att 

stärka Åsnen inför och under sommaren 2021?”

• Tid 20 minuter

• Skriv era svar i på raderna ovan

• Utse en i gruppen som redovisar

• Tid för redovisning 3 minuter per grupp!


