
  
 

 

 

 

 

Styrande dokument  

Turismstrategi Oskarshamn 2025 

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 164 

Gäller från och med 2016-12-16 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismstrategi Oskarshamn 2025 
- Vägen till en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination 

 

 

 

 

 

 

  

Version 2.0.  
Antagen av kommunfullmäktige 
2016-12-12 



   2 

 

Innehållsförteckning  
 

1. Introduktion     3 

2. Sammanfattning   4 

3. Processen bakom strategin   5 

4. Analys av utgångsläget   6 

5. Vision och strategiska mål   11 

6. Framgångsfaktorer   15 

a. Utveckla ett starkt varumärke för besökare 16 

b. En stärkt besöksnäring  18 

c. Fokus på kunder och marknad  19 

d. Ett rikt utbud av upplevelser  21 

e. En effektiv marknadsföring  23 

f. En tillgänglig destination  25 

g. Evenemang året om   26 

h. Ledning och destinationssamverkan 28 

7. Källförteckning    31 

  



   3 

 

1. Introduktion 
Det här dokumentet är ett styrmedel för en samlad utveckling av Oskarshamn som attraktiv 

och konkurrenskraftig besöksdestination. Strategin tar sin utgångspunkt i de unika resurser 

som Oskarshamn har och visar hur omsättningen inom turismen ska fördubblas i kommunen 

från 2016 till 2025.  

 

Turismstrategi Oskarshamn 2025 är angelägen för Oskarshamns utveckling. En stärkt turism 

och besöksnäring kan bidra till ett breddat näringsliv i kommunen med fler småföretagare. 

Den leder till en mer upplevelserik livsmiljö i Oskarshamn som är gynnsam även för att 

behålla och attrahera inflyttare. Dessutom kan turism och besöksnäring innebära goda 

möjligheter till en hållbar utveckling på landsbygden.  

 

Vilka är då de resurser vi tar vår utgångspunkt från?  En resurs är Oskarshamns skärgårdar 

med rika natur- och kulturupplevelser, som än så länge fortfarande är oupptäckta för många 

besökare till vårt län. Inlandet med sitt unika kultur- och odlingslandskap är ytterligare en 

resurs. En annan är Oskarshamns rika historia som hamnstad, vilket nu återspeglas i den 

pågående stadsutvecklingen i inre hamnen. Ytterliggare en resurs är den starka industri och 

kompetens som finns i Oskarshamn, vilket attraherar såväl nationella som internationella 

besökare i stor utsträckning. 

 

Det här är version 2.0 av Turismstrategi Oskarshamn 2025, som tagits fram utifrån den 

feedback som kommit in under 2016. Dokumentet har därefter även kompletterats inför 

kommunstyrelsens behandling den 29 november och efter kommunfullmäktiges beslut den 

12 december. Dokumentet kan komma att förkortas till en mer lättillgänglig populärversion 

förr att kunna förankras hos alla intressenter. 

 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska turismstrategin följas upp och revideras en 

gång per mandatperiod, tillsammans med medverkande aktörer. 

  

OSKARSHAMN 

December 2016 

 

Per Ekman    Ted Lindquist 

Vd, Tendensor AB   Marknadschef, Oskarshamns kommun 

Processledare   Processägare 

Tel: 0707-449980   Tel: 0705-29674 

E-post: per.ekman@tendensor.se  E-post: ted.lindquist@oskarshamn.se 
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2.  Sammanfattning 
Turismstrategi Oskarshamn 2025 presenterar åtta framgångsfaktorer för en fördubblad 
besöksnäring till 2025. För var och en presenteras strategier som tillvaratar Oskarshamns 
särskilda förutsättningar för en hållbar turism. De åtta framgångsfaktorerna är: 
 
 Utveckla ett starkt varumärke för besökare 

Att etablera Oskarshamn som den naturliga hamnstaden i sydöstra Sverige samt att 

använda välkända platser i kommunen som dragplåster för natur- och kulturturism. 

 

 En stärkt besöksnäring 

Fler entreprenörer ska attraheras till besöksnäringen. Existerande företag ska ges bättre 

förutsättningar att växa och bli lönsamma. Turismen behöver ges en stark ställning. 

 

 Fokus på kunder och marknad 

Oskarshamn ska vända sig just till de målgrupper som vi har bäst förutsättningar att 

attrahera. Nyckeln är att vända sig till besökare med särskilda tematiska intressen. 

 

 Ett rikt utbud av upplevelser 

Oskarshamn behöver stärka upplevelseutbudet för att öka det gemensamma 

förädlingsvärde på destinationen. Arbetet sker gränsöverskridande. 

 

 En effektiv marknadsföring 

En kreativ och resurseffektiv marknadsföring ska utvecklas. Sociala medier spelar allt 

större roll för besökaren inför, under och efter resan. Turistinformation blir mer digital. 

 

 En tillgänglig destination  

En god tillgång till måltid, boende, turisminfo och transporter krävs i hela kommunen. 

Särskilt fokus bör riktas mot funktionsnedsattas behov. Ett gott värdskap är viktigt. 

 

 Evenemang året om 

Ett aktivt värvnings- och marknadsföringsarbete krävs för att attrahera rätt evenemang 

till Oskarshamn. En stärkt samlad evenemangskapacitet ska utvecklas. 

 

 Ledning och destinationssamverkan 

Ett tydligt ledarskap, en ökad samverkan i besöksnäringen och en sund rollfördelning 

mellan aktörerna (kommunen, destinationsbolaget och övriga aktörer) krävs. 

 

 
  



   5 

 

3. Processen bakom strategin 
 

Turismstrategi Oskarshamn 2025 har 

utvecklats under våren 2016. Den bygger 

vidare på den tidigare turismstrategin från 

2011 och knyter an till relevanta regionala och 

kommunala styrdokument och 

omvärldsanalyser; inte minst Regional 

utvecklingsplan för besöksnäringen i Kalmar 

län (Regionförbundet i Kalmar län, 2015). 

 
 

 

Foto: Östra Småland 

 

Arbetet har letts av Ted Lindquist, marknadschef på Oskarshamns kommun med stöd av Per 

Ekman, Tendensor AB, som extern processledare. En arbetsgrupp har spelat en central roll i 

strategiutvecklingen. I den ingick, förutom ovan nämnda, även Sanna Windh, Påskallaviks 

Gästgifveri och Jan Hardebrant, Sofie Gunnarsson, Marika Karlstad och Josefine Fält från 

Attraktiva Oskarshamn AB. 

 

Besöksnäringen och övriga intressenter har givits möjlighet att påverka strategin. Ett 

seminarium arrangerades den 10 mars 2016 på Oskarshamns folkhögskola, där 

nulägesbeskrivning, målbilder och utvecklingsidéer arbetades fram.  

 

En enkät har distribuerats och tillgängliggjorts via webbplats och sociala medier. 118 

personer har genom den kunnat besvara frågan; Hur kan Oskarshamn utvecklas till en mer 

attraktiv plats att besöka, enligt dig? Svaren finns kategoriserade och åskådliggjorda i en 

särskild bilaga. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har hållits informerad genom hela 

processen. Version 1.0 har även funnits tillgänglig på webben för synpunkter och feedback 

som inkommit på den första versionen har tillvaratagis inför en slutlig version. Samråd har 

även skett med berörda kommunala förvaltningar och besöksnäringen. 

 

En lång rad konkreta och kreativa idéer har uppkommit i processen som till synes inte tagits 

tillvara i strategidokumentet. Idéerna kommer dock att tjäna som underlag för 

destinationsbolagets handlingsplaner för att genomföra strategin och för att nå uppsatta 

mål. 
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4. Analys av utgångsläget 
 

 
 

Turism – några definitioner 

Enligt FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization) omfattar turism 

människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. 

 

En fungerande turism förutsätter insatser från både samhälle och näringsliv för att utvecklas 

väl. Samhället bidrar till att stärka attraktionskraften för turism genom att tillhandahålla en 

stor del av den infrastruktur som turismen kräver, t.ex. kollektivtrafik, arenor för natur- och 

kulturverksamheter, information, utbildning eller forskning. 

 

Näringslivet svarar för de kommersiella verksamheter som tillhandahåller varor och tjänster 

till dem som utövar turism, t.ex. persontransporter, hotell, restauranger, shopping, 

resebyråer och researrangörer, kultur- och sportevenemang eller naturupplevelser. 

 

I ekonomiska termer är besöksnäringen den näring som bidrar till turismkonsumtionen. 

Näringen är sammansatt av flera branscher, där de största är hotell, restaurang/övrig logi, 

transporter och varuhandel. Kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen.  
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Tillväxtverket 2016 – Turismens begreppsnyckel 

 

Sveriges turism och besöksnäring 

Värdet av turism i Sverige är idag större än personbils -, stål-, och järnindustrin tillsammans. 

2,4 miljarder kronor i momsintäkter till Sverige kom från utländska besökare under 2014. 

Hela 173 000 personer är sysselsatta i besöksnäringen i Sverige (källa: Tillväxtverket). 

 

Enligt internationella bedömningar kommer turism och resande i världen att öka med cirka 

tre procent per år fram till 2030. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning. 

Våra basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur ligger 

väl i linje med vad internationella besökare förväntas efterfråga (källa: VisitSweden). 

 

Länets turism och besöksnäring 

Besöksnäringen har en stor betydelse för Kalmar län. Under sommarmånaderna är länet 

Sveriges fjärde största besöksregion när det handlar om antalet gästnätter. Omsättningen 

landade  2014 på drygt 3,9 miljarder kronor.  3 352 personer var helårssysselsatta på 

helårsbasis. Under högsäsong (på sommaren) är betydligt fler sysselsatta.   

 

En av tio besökare kommer från utlandet - en andel som är angelägen att öka. Av utländska 

besökare dominerar de från Tyskland, följt av Danmark och Norge. Av den totala 

omsättningen svarar fritidsgäster för 91 procent och affärsgäster för 9 procent. Boende på 

hotell spenderade 807 miljoner kronor under 2014 och var därmed den ekonomiskt 

viktigaste boendekategorin med 20 procent av omsättningen (källa: TEM/Resurs). 

 

Länets privata och offentliga aktörer samarbetar allt mer för att stärka besöksnäring och 

turism.  
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Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan 

regionförbundet och kommunernas turismansvariga. Fem områden står i fokus för länets 

samverkan: ledning och styrning, ekonomiska resurser, fungerande infrastruktur, 

affärsutveckling tillsammans och gemensam försäljning. Marknadsföringen av länet sker 

främst genom att lyfta fem starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland 

och Glasriket. 

 

Oskarshamns turism och besöksnäring 

Turismen i Oskarshamn omsatte 449 miljoner kronor under 2014 vilket innebar 32, 5 

miljoner i skatteintäkter till kommunen. Det bidrog också till 411 årssysselsatta, främst inom 

logi och restaurang. Oskarshamn skiljer sig från andra kommuner i länet genom sin stora 

andel affärsresenärer och genom sin höga beläggningsgrad på hotellen. De senaste åren 

(2014/2015) har den varit särskilt hög (80 procent under vardagar), beroende på pågående 

underhållsarbete på OKG (källa: TEM/Resurs). 

 

I Oskarshamn finns alltså en väl utvecklad affärsturism tack vare det starka näringslivet men 

också en fritidsturism som kan förväntas ha en stark utveckling. Under nulägesanalysen 

nedan redogörs för de resurser som ligger till grund för de högt uppsatta ambitionerna i den 

här strategin. 

 

Oskarshamn som besöksdestination – SWOT-analys 

Låt oss nu titta på förutsättningarna att nå målet En fördubblad 

omsättning inom besöksnäringen till år 2025. En analys av styrkor 

och svagheter med Oskarshamn ur ett besökarperspektiv har 

genomförts liksom en kartläggning av hot och möjligheter i 

omvärlden, så kallad SWOT-analys.  

A. Styrkor 

1. Skärgården - som stark attraktionsfaktor och som besöksmål. 

2. Inlandet med ett unikt kultur- och odlingslandskap. 

3. Välutvecklade hotell och boendeanläggningar (utbud och kvalitet). 

4. Ett centralt geografiskt läge i förhållande till länets starka besöksmål. 

5. En vilja till förändring och en ”sense of urgency” inför nedläggning av O1/O2 vid OKG. 

6. En resursstark kommun med stark industri och stark arbetsmarknad. 

7. Inre hamnen under utveckling – en upplevelserik stadsmiljö växer fram. 

B. Svagheter 

1. Avsaknad av tydliga reseanledningar till Oskarshamn. 

2. Svag kultur för småföretagsamhet. 

3. Besöksnäringen är outvecklad i Oskarshamn. Svag lönsamhet. 

4. En bristande tilltro till turism som näring finns. 

5. En svagt utvecklad turistisk infrastruktur på landsbygden. 

6. Oskarshamn är ett svagt turistiskt varumärke i jämförelse med andra kustkommuner. 

Styrkor 

Svagheter 

Möjligheter Hot 
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C. Möjligheter 

1. Ökade turismströmmar till Sverige och till länet. 

2. Sociala medier ökar snabbt i användning. Lätt att nå intressegrupper. 

3. Oroligheter i omvärlden - fler kan välja att semestra hemma. 

4. 40-talister och 50-talister går i pension. Potential för natur- och kulturturism. 

5. Ökad vilja till samarbete mellan länets destinationer och i skärgården. 

6. Etablering av större besöksanläggning i kommunen. 

 

D. Hot 

1. Svag omgivande närmarknad - glesbefolkat län med svag demografisk utveckling. 

2. Nedläggning av O1/O2 vid OKG – potentiellt försvagad arbetsmarknadssituation. 

3. Ökade bränslekostnader på sikt är hot mot bil- och motorbåtsturism. 

4. Stärkt konkurrens med andra destinationer i och utanför länet. 

 

Analysen visar alltså att Oskarshamn idag är en relativt outvecklad besöksdestination i 

förhållande till andra starka varumärken i länet, så som Västervik, Vimmerby, Kalmar och 

Öland. Att finnas i en så starkt turistisk region torde i första hand vara en fördel och det blir 

nu viktigt för Oskarshamn att hitta en tydlig roll i både samarbeten och i konkurrens om 

besökarens uppmärksamhet. 

 

Utvecklingsbehov  

Utifrån analysen ovan kan vi peka ut ett antal utvecklingsbehov för att lyckas nå målet om en 

fördubblad omsättning i Oskarshamns besöksnäring: 

 

 Fler entreprenörer till besöksnäringen 

Fler initiativtagare och entreprenörer behöver attraheras till besöksnäringen och de 

möjligheter som finns inom turismen. Befintliga företag i näringen behöver 

affärsutveckla och kontinuerligt utveckla nya unika och kvalitativa upplevelser för 

besökare. 

 

 En förtroendefull destinationssamverkan 

Destinationsbolaget, Oskarshamns kommun, besöksnäringsföretag och övriga 

intressenter behöver samverka förtroendefullt – att lära känna och lita på varandra - för 

att kunna nå de gemensamma målen. 

 

 Utgå från Oskarshamns unika förutsättningar 

Utveckling av destinationen måste ske med utgångspunkt i Oskarshamns särart som 

plats, för att hitta en naturlig roll i regionens samlade erbjudande. 
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 En hög kvalitet och ett gott värdskap  

Ett gott värdskap, omsorg om besökarna och en god kvalitet i upplevelser, boende, 

tillgänglighet och måltid är nödvändigt för en hållbar destinationsutveckling i 

Oskarshamn. 

 

 Marknadsföring och besökardialog 

Att långsiktigt bygga ett starkt varumärke och åstadkomma en effektiv marknadsföring. 

Att utveckla en dialog med besökaren genom hela reseprocessen - från planering till 

vistelse och återbesök. 

 

Trender att fånga 

I tillägg till de omvärldsförändringar som tagits upp under möjligheter och hot, kan vi addera 

en serie trender som just nu påverkar turismen i Sverige (Visita, 2015). De kan tjäna som 

inspiration inför fortsatt utveckling av såväl destinationen som helhet eller för den enskilde 

företagaren: 

1. Miljö och hälsa  
Konsumenter blir alltmer miljö- och kvalitetsmedvetna.  

2. Detox - fysisk - mental - digital  
Resor med fokus på träning, mindfulness och avslappning ökar.  

3. Från souvenirsamlande till berättarskapande  
Dela med sig av sin reseupplevelse. Stärka sitt personliga varumärke.  

4. Jakten på meriter  
Volontärresor och studier utomlands.  

5. Personliga och privata ”backstageupplevelser”  
Äta som en svensk, ”bo-hemma-koncept” och guidade turer med ortsbefolkningen  

6. Power of peers - en lots i informationsdjungeln Personliga tips från människor vi litar 
på. Tex Trip-birds.  

7. Den informella ekonomin är det nya svarta  
Att dela saker och byta bostäder. Air BnB med flera.  

8. Från (guda)given till man-made  
Resmål skapas på andra grunder än geografiskt givna. Sagan om ringen-turism.  

9. Gamified travel  
Att leka och tävla. Geocaching och digitala skattjakter.  

10. Nördifiering - specialisering  
Människor vill odla sina intressen. Fågelskådning och cykling.  
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5. Vision och strategiska mål 

 
Vision 
 

 

För att leda destinationens samlade 

utvecklingsarbete krävs tydliga mål som 

går att mäta och följa upp. Dessutom 

behövs också en energigivande 

framtidsbild, en vision, för att visa vad vi 

tillsammans arbetar för. Här 

presenteras en uppsättning styrmedel 

som tillsammans ger riktning och 

mening i utvecklingen av Oskarshamn 

som besöksdestination. 

 

 

Vision för Oskarshamn som besöksdestination 

Visionen visar ett framtida tillstånd då Oskarshamns historia och särart som hamnstad är 

tydlig. Stadskärnan är stimulerande och upplevelserik. Besöksnäringen i skärgård och inland 

erbjuder besökaren rika och lättillgängliga natur- och kulturupplevelser. Oskarshamn har 

hittat sin roll i regionens attraktivitet för besökare. 

 

Oskarshamn är det naturliga valet för alla  

som vill besöka sydöstra Sverige. 

 

Lydelsen ovan är densamma som i besöksnäringsstrategin från 2011.  

 

Fyra goda skäl 

Oskarshamn är än så länge en relativt outvecklad besöksdestination och den industriella 

traditionen är stark. Turism och besöksnäring behöver därför ges en högre status och få en 

alltmer central roll i näringslivs-, stads- och landsbygdsutveckling. Här presenteras fyra goda 

skäl till varför turism och besöksnäring är viktiga för Oskarshamns framtid. 

 

1. Möjligheter för entreprenörer 

Turismen är en av Sveriges snabbast växande sektorer. Besöksnäringen är en god 

möjlighet för de som vill starta och driva företag med gästen i fokus, i staden och på 

landsbygden (källa: Visita, 2015). 
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2. Breddning av Oskarshamns näringsliv 

Oskarshamn har en stark industriell tradition och jämförelsevis en låg andel anställda i de 

minsta företagen. Besöksnäringen är småskalig och består till stora delar av 

tjänsteföretag (källa: Biznode, 2014). 

 

3. En mer upplevelserik livsmiljö 

De upplevelser och kvaliteter som besökarna tar del av bidrar också till en högre 

attraktivitet för inflyttare. Upplevelserika platser har goda förutsättningar för tillväxt 

(källa: Niedomysl, 2010). 

 

4. Första jobbet – i besöksnäringen 

För många sker första klivet in i arbetslivet just genom besöksnäringen där det finns gott 

om enklare jobb. Turismen kan spela en roll för integration (källa: Visita, 2015). 

 

 

Ledstjärnan – Allt hänger ihop 

I det gemensamma arbetet för en stark besöksdestination behövs ett förtroendefullt 

samarbete. Enskilda aktörer behöver se sin roll i systemet. Därför behöver vi påminna 

varandra om att just mina insatser och mitt agerande påverkar helheten. Det gör vi med 

ledstjärnan:  

 

Allt hänger ihop. Tillsammans gör vi det möjligt. 

 

 

Strategiska mål 2025 

 

1. Turismens omsättning i Oskarshamn ska fördubblas mellan 2016 och 2025 

Turismens omsättning inkluderar besökarnas samlade utgifter för boende, mat, aktiviteter, 

drivmedel och shopping. En fördubbling av turismen i Oskarshamn ligger helt i linje med de 

höga ambitioner som finns för turism och besöksnäring i regionen och nationellt. 

 

Som tidigare nämnts omsatte turismen i Oskarshamn 449 miljoner kronor under 2014. 

Under såväl 2014 som 2015 påverkas omsättningen starkt positivt av det pågående 

underhållsarbetet vid OKG, vilket gör att vi i den här strategin väljer 2016 som basår för den 

eftersträvade fördubblingen av omsättningen.  

 

Delmål: Omsättningen ska ha ökat med 50 procent år 2020. 

Uppföljning: Sker årligen med hjälp av TEM (Resurs) eller alternativ likvärdig metod. 
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2. Lönsamheten i besöksnäringen ska öka med 25 procent 

En förutsättning för en hållbar utveckling av besöksnäringen är att det finns företag med god 

lönsamhet. Först då finns förutsättningar för produktutveckling, investeringar och för 

rekrytering av fler anställda.  

 

För att kunna mäta lönsamhetsutvecklingen i Oskarshamns besöksnäring kommer ett 10-tal 

referensföretag ur olika delsektorer av branschen att väljas ut. Endast aktiebolag mäts 

eftersom årsredovisningarna då är offentliga och integritetsproblem därmed undviks. 

Ägarna ska vara informerade om att man ingår i mätningen. Endast det gemensamma 

resultatet kommuniceras. 2016 utgör basår för mätningen.  

 

Två nyckeltal kommer att följas:  

Rörelseresultatet – visar vad själva rörelsen/verksamheten i bolagen genererar före skatt 

och räntor. Detta är ett mått som ger jämförbart resultat oavsett om bolaget t.ex. är hårt 

belastat av lån eller ej.   

Vinstmarginalen - rörelseresultat/nettoomsättning. Hur stor andel av varje intjänad krona 

som man får behålla efter att allt annat är betalt.  

 

Uppföljning: Vartannat år med start 2016 och fram till 2025. 

 

3. Varumärket Oskarshamn ska stärkas i omvärldens ögon 

Oskarshamn har idag en undanskymd plats som besöksdestination i förhållande till andra 

kända sådana i länet, exempelvis Glasriket, Kalmar, Öland, Vimmerby och Västervik. 

Varumärket Oskarshamn behöver bli mer relevant för besökare till sydöstra Sverige och för 

valda nationella och internationella nischmålgrupper.  

 

Främst är det kännedomen om Oskarshamn som besöksdestination som behöver stärkas 

liksom attityder (hur positivt inställd målgruppen är). Målet är att på tio år förbättra 

mätvärdena med 20 procent. Ett annat varumärkesmål är att ytterligare ett av Oskarshamns 

besöksmål, utöver Döderhultarmuseet, ska återfinnas på topp 20-listan över kända 

besöksmål i länet (Positioneringsanalys (Resurs).  

 

Delmål: Kännedom och attityder ska förbättras med 10 procent till 2020. 

Uppföljning: Sker via Kännedom och Positionering Kalmar län (Resurs) samt Attraktionsindex 

Oskarshamn (Tendensor). 

 

4. Prestera bättre än valda jämförelsedestinationer 

Flera kommuner i Sverige har en likartad näringslivsprofil som Oskarshamn och har därtill 

jämförbara förutsättningar att utveckla turism och besöksnäring. Exempel på sådana är 

Trollhättan, Karlshamn och Oxelösund.  
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Ett strategiskt mål är att Oskarshamn ska ha den bästa turistiska utvecklingen i förhållande 

till dessa jämförelsekommuner. Jämförelserna görs utifrån de turismekonomiska mätningar 

(TEM) som kommunerna genomför. 

 

Det finns därutöver anledning att kontinuerligt följa utveckling och strategier i kommuner 

som Kalmar, Öland, Gotland och Västervik, med hänsyn till närhet och till samverkans-

möjligheter. Varberg som kärnkraftskommun och som utpräglad besöksdestination kan 

också fungera som jämförelsekommun.  

 

Uppföljning: Nyckeltal från SCB och kvalitativa jämförelser. 

 

5. 30 000 invånare år 2030 

Besöksnäring och turism inverkar positivt på platsens upplevelserikedom och därmed på 

dess attraktivitet även för inflyttning. Ett övergripande mål för Oskarshamns kommun är att 

vara 30 000 invånare senast år 2030. För att tydliggöra kopplingen mellan besöksnäringens 

utveckling och kommunens attraktivitet för inflyttning lyfter vi här fram just 30 000 invånare 

(år 2030) som ett strategiskt mål för Oskarshamns turismstrategi 2025.  

 

Uppföljning: Befolkningsstatistik från SCB. 

 

6. Framgångsfaktorer med tillhörande strategier 

 
 

För att nå uppsatta strategiska mål 

presenteras här åtta framgångsfaktorer med 

tillhörande strategier, utan inbördes 

viktordning. För varje strategi lyfts ett antal 

rekommenderade insatser fram.  

 

 

Det bör understrykas att alla framgångsfaktorer och strategier som presenteras förutsätter 

en hållbar destinationsutveckling – miljömässigt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Särskild 

hänsyn bör tas till de känsliga naturmiljöer som finns i kommunen. Destinationen bör verka 

för ett minskat bilberoende, en ren miljö och för att ett socialt ansvar tas, inte minst för 

arbetsförhållanden inom besöksnäringen. Långsiktigt bör målet vara att sträva efter att säkra 

den ekonomiska och konkurrensmässiga bärkraften hos besöksnäringen och destinationen.    
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Åtta framgångsfaktorer med tillhörande strategier 

 

 

A. Utveckla ett starkt varumärke för besökare 

I regionen finns en stark koncentration av välkända besöksdestinationer som Kalmar, Öland, 

Glasriket, Västervik och Astrid Lindgrens Värld. Oskarshamn behöver stärka sin roll som 

besöksdestination och bli ett attraktivt val för besökare till länet. Ingen kan vara allt för alla. 

Därför behöver en idé och en strategi fastställas för varumärket Oskarshamn ur ett 

besökarperspektiv. Vilka förväntningar hos besökaren vill vi skapa och vilka kan vi leva upp 

till, idag och i framtiden? 

 

En central slutsats som ligger till grund för strategierna nedan, är att Oskarshamn som 

begrepp i omvärldens ögon för med sig andra förväntningar än natur och kultur. Snarare 

förknippas Oskarshamn med industri, kompetens och stadsmiljö. Det utgör en möjlighet till 

att mejsla fram en unik roll för varumärket Oskarshamn som sticker ut i förhållande till 

övriga länet. 

 

För att tillvarata de stora möjligheter till natur- och kulturturism som finns i Oskarshamns 

inland och skärgård kommer också fler platsvarumärken att behövas. Vi lyfter här fram 

Kristdala(-bygden), Misterhult(-bygden) och Påskallavik(-bygden) som viktiga varumärken i 

Oskarshamns destinationsutveckling och marknadsföring. 

 

1.  Klargör varumärket Oskarshamn 

Flera undersökningar har gjorts om hur omvärlden ser på Oskarshamn. De vanligaste 

associationerna till Oskarshamn som begrepp är kärnkraft och Gotlandsfärjan 

(Attraktionsindex 2013). Varumärket Oskarshamn står för mer industri än någon annan plats 

i regionen och har högst andel affärsresenärer. 

 

Oskarshamn har också en lång historia som hamnstad. Hamnen och hamnmiljön spelar en 

viktig roll i Oskarshamn idag både för tillgängligheten, stadsmiljön och för identiteten. I och 

med utvecklingen av inre hamnen ges nu Oskarshamn en karaktär av en modern och 

attraktiv hamnstad.  

 

A. Ett starkt varumärke 
för besökare 

B. En stärkt 
besöksnäring 

C. Fokus på kunder 
och marknad 

D. Ett rikt utbud av 
upplevelser 

E. En effektiv 
marknadsföring 

F. En tillgänglig 
destination G. Evenemang året om H. Ledning & 

destinationssamverkan 
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Den naturliga hamnstaden i sydöstra Sverige ska inte ses som en slogan utan som en 

målformulering för hur vi vill att Oskarshamn ska uppfattas. Utöver det marina inslaget i 

varumärket vill vi också med tiden tillföra värdet upptäckande och lärande som knyter an till 

Oskarshamns industriella och kunskapsintensiva prägel.  

 

För att lyckas inarbeta varumärket är följande insatser nödvändiga: 

 En fortsatt satsning på stads- och centrumutveckling där det marina tema bör vara en 

röd tråd. 

 Ett tillvaratagande av Oskarshamns historia med sjöfart, varv, handel och hamn i 

produkt- och evenemangsutveckling. 

 Evenemang som gör staden levande och attraherar besökare inom valda tematiska 

områden. 

 Miljöer för möten och konferenser med marin prägel. 

 Upplevelserik shopping i en marin och historisk stadskärna. 

 Undersöka möjligheter att produktutveckla inom temat barn och familj med sikte på 

att också stå för upptäckande och lärande. 

 

I marknadsföringen av natur- och kulturturism bör begreppet Oskarshamn användas 

sparsamt, till förmån för portföljen av besöksdestinationer nedan.  

 

2. Utveckla en portfölj av besöksdestinationer  

 

Besökare bryr sig sällan om kommungränser. 

Kanotisten beger sig till Misterhults skärgård 

för naturnära upplevelser, kanske utan att 

reflektera över vilken kommun hon eller han 

vistas i.  

 

Ett kundorienterat sätt att utveckla vår 

besökskommun är därför att använda de 

platsbegrepp som är relevanta för besökaren. 

Utöver begreppet Oskarshamn vill vi här lyfta fram de platser som kan erbjuda besökaren en 

samlad besöksupplevelse med boende, mat, aktiviteter och god tillgänglighet. I dagsläget är 

dessa Kristdala(-bygden), Misterhult(-bygden) och Påskallavik(-bygden). Ambitionen är att 

platserna ska kunna utgöra minidestinationer som uppfyller kriterierna: 

 

 En särart och ett upplevelseutbud som motiverar ett eget varumärke. 

 En fungerande lokal samverkan om turism. 

 En samverkan med övriga privata/offentliga aktörer i Oskarshamn. 

 En turistisk service i form av boende, mat och turistinformation. 
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Av detta följer behovet av en särskild satsning på Kristdala, Misterhult och Påskallavik som 

besöksdestinationer. I första hand är det de lokala aktörerna som bör ta initiativ och leda 

arbetet med destinationsbolaget och Oskarshamns kommun som naturliga 

samarbetspartners.  

 

3. Ett effektivt varumärkesbyggande 

Att över tiden utveckla ett starkt varumärke som besöksdestination kräver fokus och 

kunskap hos såväl destinationsbolag som övriga aktörer. 

 Tre viktiga pusselbitar kan lyftas fram: 

 

A. Tillvarata lokala unika resurser 

Besökare värdesätter i allt högre utsträckning upplevelser av platsens särart, 

historia och kultur. Hitta det som inte andra destinationer kan kopiera. 

 

B. Sätt värdskap och besökarupplevelsen i fokus 

Den faktiska upplevelsen av vistelsen på besöksdestinationen och det värdskap 

man mött som besökare är avgörande för om man rekommenderar resmålet 

till andra.  

 

C. Kommunicera varumärket kreativt 

Oskarshamn kommer aldrig att ha största marknadsbudgeten. Istället handlar 

det om att vara nytänkande och riktad i all marknadskommunikation. 

 

I det tidigare stycket om strategiska mål redogörs för hur varumärkesarbetet ska mätas och 

följas upp. 

 

B. En stärkt besöksnäring 

En fördubblad turistisk omsättning under den kommande tioårsperioden kräver en väsentlig 

tillväxt i besöksnäringen. En sådan utveckling förutsätter att nya företag startas och att 

befintliga företag kan växa och utvecklas. Tre strategier presenteras här för en stärkt 

besöksnäring. 

 

1. Synliggör besöksnäringens framväxt och värdet av turism  

Turism och besöksnäring har en svag ställning i Oskarshamn (enligt de medverkande i 

strategiprocessen). Den industriella traditionen är stark och det finns inte det ekosystem av 

turistiska aktörer som Kalmar, Västervik och Öland kan uppvisa. Turism kan ges en högre vikt 

vid stads- och landsbygdsutveckling än vad som görs idag.  
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Flera insatser på kort och lång sikt kan göras för att stärka turismens ställning: 

 Synliggöra turistiskt utbud och besöksnäring. Utse Årets turismföretagare och 

presentera framgångsrika initiativ. 

 Faktabaserad kommunikation om turism och dess utveckling. 

 Lyft in besökarens behov och perspektiv i stadsutveckling och landsbygdsutveckling. 

 Mer..? 

 

2. Attrahera fler företagare till Oskarshamns besöksnäring 

Det högt ställda målet om en fördubblad besöksnäring i Oskarshamn kräver fler 

entreprenörer.  

Nyföretagandet inom besöksnäringen behöver öka men även befintliga entreprenörer i 

andra branscher kan attraheras till affärer inom besöksnäringen.  

 

Bland potentiella företagare i besöksnäringen finns särskilt boende i kommunens 

landsbygdsområden med förutsättningar att starta och driva verksamheter inom boende, 

mat och måltid, evenemang och aktiviteter. Besöksnäringen kan också särskilt attrahera 

grupperna yngre, utbildade inom natur, kultur och turism samt nya svenskar för att nämna 

några grupper. 

 

Investeringar och etableringar måste också attraheras utifrån. Inte minst behövs ett tillskott 

av upplevelsearrangörer som kan svara upp mot den stora boendekapaciteten i kommunen. 

Oskarshamn har rika natur- och kulturvärden och stort utbud av hotell och stugbyar som 

torde göra kommunen intressant för turistiska investeringar. Investerare kan lättare 

attraheras om en medveten destinationsutveckling åstadkoms.  

 

Aktuella åtgärder:  

 

 Koppla lokala och regionala nyföretagartjänster bättre till turismföretagare.  

 Identifiera ideella krafter som vill engagera sig och stöd de som vill ta klivet mot 

företagande. 

 Identifiera, attrahera och ta väl hand om externa etablerande aktörer till 

Oskarshamn.  

 

3. Behov av tillväxt i befintliga företag 

Företag i besöksnäringen är som tidigare nämnts ofta småskaliga och lönsamheten är i 

många verksamheter begränsad. I Sverige som helhet har medianföretaget 2 procent i 

nettovinst. Om omsättningen och lönsamheten kan utvecklas positivt kan fler leva på sin 

verksamhet och fler kan anställas. 

 

Möjligheter till kompetensutveckling tillhandahållas motiverade företagare. Detta kan röra 

ämnen som affärsutveckling, företagsekonomi och marknadsföring.  
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De behöver också utveckla sin förmåga till turistisk affärs- och produktutveckling för att få 

sina företag att växa. Här kan innovationssystemets olika aktörer bidra till besöksnäringens 

utveckling. 

 

Kännetecknande för besöksnäringen är att produktutveckling sker i samverkan mellan 

företag. Transport, upplevelser, boende och mat måste följas åt för att besökaren ska kunna 

vistas på destinationen. Därför bör insatser vidtas för att aktörerna successivt ska vilja och 

våga samverka för att skapa turistiska upplevelser. Detta tas upp djupare under stycket om 

ledning och destinationssamverkan. 

 

Bland insatserna: 

 

 Koppla samman besöksnäringen med innovationssystemets aktörer.  

 Sök möjligheter till organiserad kompetensutveckling för besöksnäringen. 

 Verka för affärs- och produktutveckling i samverkan mellan företagarna. 

 Sök möjligheter till god myndighetsutövning och offentlig service gentemot 

besöksnäringen. 

 

C. Fokus på kunder och marknad 

 

 

Det här avsnittet av strategin handlar 

om hur Oskarshamn bättre kan nå 

uppsatta mål genom ett medvetet val av 

kunder och marknad. Det handlar också 

om att klargöra de tematiska områden 

och nischer inom vilka Oskarshamn har 

särskilt goda förutsättningar att 

attrahera besökare.  

 

 

 

Internationella marknader - fritidsturism 

Den gemensamma internationella marknadsföringen av Kalmar län som besöksregion riktar 

sig idag mot marknaderna Tyskland, Danmark och Nederländerna. Visit Sweden och Kalmar 

län riktar sig särskilt till en internationell livsstilsgrupp som kallas Den globala resenären; 

 

 Är engagerad i ekologiska och sociala frågor 

 Söker annorlunda, lärande upplevelser på genuina resmål  

 Söker aktiviteter hon verkligen får deltaga i 

 Bokar ofta sina resor via internet 
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 Har god resvana och höga krav på tillgänglighet och aktiviteter  

 Reser företrädesvis med direktflyg 

 Reser utomlands 2-3 gånger per år 

Inom ramen för Den globala resenären har särskilda målgrupper pekats ut för Kalmar län; 

familjer (Active Family) och aktiva personer över 55 år (Benämns ibland WHOPS – Whealthy 

Healthy Older People) i ovanstående länder samt målgrupperna Nyfikna upptäckare och 

Aktiva naturälskare (Visit Sweden, 2015). Oskarshamn ska även fortsättningsvis följa de 

marknads- och målgruppsval som Kalmar län väljer i den internationella marknadsföringen.  

Den svenska marknaden - fritidsturism 

För att nå målet om fördubblad turism från 2016 till 2025 behöver en större andel av länets 

svenska besökare attraheras till Oskarshamn. Vi kan särskilt lyfta fram följande svenska 

målgrupper: 

 

 Boende inom en 15 mils radie från Oskarshamn.  

 Natur- och kulturintresserade 

 Boende i närregionen som söker evenemang och shopping 

 Besökande till länet och till Gotland 

 

Oskarshamn behöver alltså kombinera geografi, livsstil och flöden (som Gotlandstrafiken) för 

att hitta sina målgrupper. Dessutom måste återkommande besökare vårdas vilket beskrivs 

närmare under stycket om marknadsföring och besökardialog. 

 

Nischmålgrupper för Oskarshamn 

I allt högre utsträckning kan människor hitta reseanledningar och besöksmål utifrån sina 

specialintressen. Det är i första hand internet och sociala medier som bidragit till det. 

Genom att utveckla och kommunicera upplevelser för särskilda nischmålgrupper kan 

Oskarshamn dra nytta av sina unika resurser och bli mer relevant för mottagaren. Bland 

Oskarshamns tänkbara nischmålgrupper hittar vi: 

 

 Släktforskare 

 Kanotister 

 Cykelturister 

 Fiskeintresserade 

 Vandrare 

 Ishockeyintresserade 

 Sjöfartshistoria 

 Pelargonfantaster 
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Affärsresenärer 

Oskarshamn är den besökskommun i Kalmar län som har högst andel affärsresenärer. 

Anledningen är förstås kommunens starka näringsliv. Antalet besökare till de lokala 

företagen är dock svårt att påverka med turismutveckling och marknadsföring. 

 

Därför är temat möten och konferenser strategiskt mycket viktig för Oskarshamn. Det ger 

möjlighet att attrahera affärsresenärer (både från offentlig och privat sektor) till gagn för 

både konferensanläggningar och hotell. Strategin kräver att den samlade 

försäljningskapaciteten och produktutvecklingen för möten och konferenser utvecklas. 

 

D. Ett rikt utbud av upplevelser 

 

För att Oskarshamn ska fördubbla omsättningen i 

besöksnäringen krävs en aktiv produktutveckling. Genom att 

besökaren spenderar mer pengar på mat, boende, aktiviteter 

och lokala transporter ökar vårt gemensamma 

förädlingsvärde på destinationen. 

 

Ansvaret för produktutveckling ligger i grunden hos 

besöksnäringen. Ett stärkt nyföretagande och förmåga till 

affärsutveckling (se framgångsfaktor B) är centralt. 

Destinationsbolaget och Oskarshamns kommun kan agera 

katalysatorer för produktutveckling genom att koppla 

samman aktörer i besöksnäringen.  

 

Oskarshamns upplevelser kan delas in tematiska områden som blir lätta att hitta för 

besökarna. Valda teman blir utgångspunkt för fortsatt produktutveckling och 

marknadsföring. Eftersom samma teman används av övriga destinationer i länet underlättas 

gemensam marknadsföring och paketering. 

 

 
Fem teman för Oskarshamn som besöksdestination. 

 

Barn & familj 

Natur & äventyr 

Kultur & design 

Evenemang 

Möten & konferenser 
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Tre av ovanstående teman ska ses som särskilt viktiga för Oskarshamn som destination och 

för möjligheterna att nå de strategiska målen 2025: Natur och äventyr, Evenemang och 

Möten och konferenser. För varje teman nedan redogörs för ett axplock av dagens utbud av 

upplevelser. Så kallade profilbärare lyfts också fram; företeelser, produkter, symboler eller 

resmål som bidrar till att stärka destinationens attraktionskraft. 

 

Barn och familj 

Temat Barn och familj innefattar de upplevelser som vuxna och barn har gemensam glädje 

av. I jämförelse med flera andra destinationer i länet har Oskarshamn ett relativt svagt utbud 

av upplevelser som är speciellt utvecklade för barn och familj.  

Familjer ska dock ses som en viktig målgrupp för Oskarshamn, men då med två av de tre 

prioriterade temana som bas; Natur och äventyr och Evenemang. 

 

Natur och äventyr 

Temat Natur och äventyr innefattar de naturbaserade upplevelser som Oskarshamn har att 

erbjuda, inte minst vandring, cykel, kanot och segling. Detta tema är prioriterat för de 

minidestinationer som föreslås i den här strategin: i dagsläget Kristdala, Misterhult och 

Påskallavik.  

 

För att temat Natur och äventyr ska kunna utvecklas krävs en aktiv produktutveckling från 

den lokala besöksnäringen men också att den turistiska infrastrukturen och tillgängligheten 

förbättras; tillgång till transport, information, måltid, boende och aktiviteter.  Bland dagens 

profilbärare hittar vi: skärgården, Ostkustleden, Blå Jungfrun, Bråbygden och Stensjö by. 

 

Kultur och design 

Tema Kultur och design spelar en viktig roll för möjligheten att attrahera besökare med 

intresse av genuina kulturupplevelser, inte minst den prioriterade målgruppen 55+. Det 

tillför också historiska och autentiska värden till varumärket Oskarshamn. Bland dagens 

profilbärare hittar vi: Liljeholmens stearinfabrik, Döderhultarn, Fredriksbergs Herrgård, 

Koggen, Sydostpassagen, Sjöfartsmuseet, Vånevik, Källströmsgården och Långa soffan.  

 

Evenemang  

Temat Evenemang är ett prioriterat tema för Oskarshamn som besöksdestination. Fler 

evenemang som attraherar besökare utifrån, bidrar direkt till fler övernattningar på våra 

boendeanläggningar. Indirekt bidrar också evenemang till en mer levande och attraktiv plats, 

vilket är till gagn även för Oskarshamnsborna. Evenemangsutveckling beskrivs särskilt i ett 

senare stycke. Bland dagens profilbärare hittar vi: Latitud 57, Oskarshamn Offshore Race, 

Hamnfestivalen och Tolvskillingsmarken. 
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Möten och konferenser 

Även Möten och konferenser är ett prioriterat tema för Oskarshamns resa mot en 

fördubblad besöksnäring 2025. Temat vänder sig främst till besökare som kommer i tjänsten 

(affärsresenärer). För att temat ska kunna utvecklas krävs en organiserad marknadsföring 

mot konferens- och mötesarrangörer. En prioriterad uppgift för destinationen är därför att 

säkerställa en sådan. Det krävs också en kontinuerlig produktutveckling av såväl kärntjänsten 

(konferensanläggningar) som kringtjänster (aktiviteter, måltid).  

 

Oskarshamn har genom SKB, kärnkraften, Äspölaboratoriet och den pågående saneringen av 

inre hamnen ett antal specialområden som kan utgöra dragplåster för konferens-

arrangemang på kort och lång sikt. 

E. En effektiv marknadsföring  

För att Oskarshamn ska lyckas positionera sig som ett attraktivt resmål för besökare räcker 

det inte att ha en bra produkt. Destinationen måste dessutom marknadsföras och 

kommuniceras för att den ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden.  

 

Utgångspunkten för marknadsföringen är den varumärkesstrategi som presenterats tidigare 

i det här strategidokumentet. Oskarshamn och de egna destinationerna Kristdala(-bygden), 

Misterhult(-bygden) och Påskallavik(-bygden) ska ha centrala platser i all marknads- 

kommunikation precis som de teman som redogjorts för. 

 

Marknadsföring och besökardialog är en uppgift för såväl destinationsbolaget som för 

företagen i besöksnäringen. I takt med att besöksnäringen utvecklas och aktörerna ökar 

graden av samverkan kan den gemensamma marknadsföringen stärkas och på sikt också 

samfinansieras i högre utsträckning. Oskarshamns kommun kan bidra genom att ge turism 

och besöksupplevelser en självklar plats i omvärldskommunikationen. 

 

1. Försäljning och marknadsföring 

Vi kan här lyfta fram ett antal vägledande principer för marknadsföringen av Oskarshamn 

som besöksdestination.  

 

 Besöksnäringens produkter ska vara tillgängliga och bokningsbara genom den 

gemensamma bokningsportalen oskarshamn.com. Portalen ska också sälja in valda 

teman och de egna destinationerna som varumärken. 

 

 Marknadsföringen av destinationen bör i stor utsträckning vara intressebaserad. 

Relationer bör etableras med grupper av potentiella och nuvarande besökare med 

särskilt intresse för utvalt tema eller för nischupplevelser på destinationen. 
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 Sociala medier kommer spela en allt viktigare roll för besökaren inför, under och efter 

resan. Oskarshamn kan som besöksdestination här uppnå en konkurrensfördel i 

förhållande till andra aktörer. Sociala medier är en nyckel för att kunna kommunicera 

intressebaserat. Detta gäller inte minst den yngre så kallade e- generationen. 

 Marknadsföring kan ske i samverkan med närliggande destinationer när upplevelser 

paketerats över gränserna eller har uppenbara synergier. Ett sådant exempel är 

cykelturism som kan inkludera till exempel Mönsterås, Kalmar och Öland, liksom 

båtturism samt Gotland. Ett samarbete med Gotland och inte minst Destination 

Gotland har därför inletts när det gäller gemensam platsmarknadsföring och insatser 

riktade till både gotlandsresenärer och gotlänningar.  För att kunna växla upp detta 

samarbete fullt ut och matcha bolagets insatser så kommer resurser att krävas när det 

exempelvis gäller insatser mot resenärer i syd- och sydvästra delen av landet. 

 Internationell marknadsföring sker i samarbete med Regionförbundet och övriga 

kommuner i Kalmar län samt med VisitSweden. I de fall särskilda internationella 

nischmålgrupper finns, kan dessa bearbetas direkt. 

 

2. Turistinformation och besökardialog 

Turisminformation på svenska destinationer är under snabb förändring. Den traditionella 

turistbyrån blir allt oftare ersatt eller kompletterad med nya former för dialog med 

besökaren. Det som driver på förändringen är förstås att mobiltelefonen och surfplattan blir 

en allt viktigare informationskälla för besökaren samt att kraven på kostnadseffektivitet för 

turistbyråer ökar. 

 

Destinationsbolaget i Oskarshamn har idag i uppgift att driva en auktoriserad turistbyrå 

(utfärdas av branschorganisationen Visita) och det är viktigt att detta märknings- och 

kvalitetskrav kvarstår. Auktorisationen säkerställer inte minst tillräckliga språkkunskaper, 

utbildningsnivå och öppettider. 

 

Utöver turistbyrån behöver turistinformation göras tillgängligt för besökare till Oskarshamn 

som inte passerar turistbyrån i centrala staden. Det bör ske genom digital kommunikation 

som möter högt ställda krav på interaktivitet, aktualitet och detaljrikedom. Det bör också ske 

genom att fler informationsnoder skapas på flera platser runt om i Oskarshamns kommun. 

Noderna kan åstadkommas genom att vissa företagare kontrakteras och tränas. 

Destinationsbolaget kan ges i uppgift att successivt utarbeta en hållbar lösning för 

informationsnoder.  

 

Utvecklingen av sociala medier ger destinationsbolaget möjligheten att bygga en relation 

med besökaren genom hela reseprocessen; inför, under och efter resan. Successivt kan en 

träffsäker och relevant marknadsföring skapas, som särskilt vänder sig till existerande 

besökare till Oskarshamn. Reseupplevelsen kan på så sätt också följas upp. 

 



   25 

 

I allt högre utsträckning kommer besökare att vilja dela sin reseupplevelse med andra. Bilder 

och berättelser med taggen #oskarshamn ger trovärdiga och intresseväckande vittnesmål 

om Oskarshamn. Destinationsbolaget bör aktivt använda sig av besökargenererat  innehåll i 

marknadsföringen. 

 

F. En tillgänglig destination 

Den här delen av strategin handlar om möjligheten för besökaren att få en god vistelse i 

Oskarshamn när det gäller tillgänglighet och bemötande. En stärkt tillgänglighet på 

destinationen är dessutom en förutsättning för att besöksnäringsidkare att våga investera i 

sin verksamheter, inte minst i aktiviteter inom natur- och kulturturism. Såväl Oskarshamns 

kommun, destinationsbolaget och besöksnärings aktörer behöver bidra till destinationens 

samlade tillgänglighet. 

 

1. Att ta sig till och runt på destinationen 

En stärkt turism i Oskarshamn förutsätter en väl fungerande turistisk infrastruktur. Först och 

främst handlar det om att man enkelt ska kunna ta sig till destinationen och väl på plats 

kunna ta sig runt. Flertalet besökare till Oskarshamn är bilberoende men för en ökad 

hållbarhet är det särskilt viktigt att öka tillgängligheten för två andra transportslag: 

 

 Kollektivtrafik. Besökare ska kunna använda buss för att nå Oskarshamns olika 

besöksmål. Tillresande med tåg behöver ha effektiva anslutningar. 

 

 Cykel. Allt fler väljer att upptäcka vårt län med cykel. För att tillvarata den här snabbt 

växande kategorin besökare behöver väl fungerande cykelleder utvecklas. Detta bör 

göras i samverkan med närliggande kommuner.   

 

För att besökare ska kunna vistas i hela Oskarshamns kommun och ta del av upplevelserna 

krävs god tillgång till måltid, boende och turistinformation med god geografisk täckning. En 

central uppgift för destinationsledningen är att verka för att alla delar av kommunen 

utvecklas ur tillgänglighetssynpunkt.  

 

2. Ett gott värdskap 

Bemötandet av besökaren från alla oss verkar på destinationen kan vara avgörande för den 

samlade reseupplevelsen. Erfarenheten visar att värdskap med fördel kan lyftas högt på 

agendan i destinationsutvecklingen. Företagare och turismanställda kan ges möjlighet till 

inspiration, utbildning och praktiska verktyg. Initiativet kan tas av destinationsbolaget. 

 

3. En förbättrad tillgänglighet för särskilda grupper 

Idag finns det 1,8 miljoner människor i Sverige som lever med någon form av 

funktionsnedsättning.  
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Det finns olika skäl till att funktionshindrade inte reser i samma utsträckning som andra; 

bristen på fysisk tillgänglighet, bristen på tillförlitlig information samt den psykologiska 

osäkerheten om man vågar resa eller är välkommen. Det finns all anledning för Oskarshamn 

att verka för en god tillgänglighet för funktionshindrade. 

 

 Turistinformationen i Oskarshamn ska ge tillförlitlig fakta om vilken grad av 

tillgänglighet som råder i olika delar av kommunen och för olika besöksmål.  

 

 Lokaler, byggnader, utemiljöer, kulturarv och besöksmål behöver kontinuerligt 

utvecklas ur tillgänglighetssynpunkt.  

 

 Oskarshamns kommun har ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna 

verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten 

vid byggnation.  

 

 En del av ansvaret ligger också hos besöksnäringen. Kompetensutveckling behövs om 

gällande lagkrav och om vilka möjligheter som finns till ekonomiskt stöd vid 

investeringar. 

 

En regional tillgänglighetsguide är under utveckling, som kan komma att påverka arbetet 

med en stärkt tillgänglighet i Oskarshamn som besöksdestination. 

 

G. Evenemang året om                                                                                                                                                                                                                  

Evenemang av olika slag spelar en stor roll för en plats.  

 

Evenemang som besöks av tillresande skapar 

intäkter som kommer näringslivet tillgodo på 

olika sätt – resande, övernattning, shopping, 

restauranger och förstås själva 

evenemanget. 2016 har en särskild strategi 

utvecklats för Oskarshamn som klargör hur 

fler och än bättre evenemang kan bidra till 

de turismstrategiska målen i Oskarshamn. 

 

 

Essensen i den strategin återges här men hela dokumentet återfinns i separat dokument. 
 

1. Attrahera och utveckla rätt evenemang 

Såväl stora som små evenemang är viktiga för Oskarshamn, men ur ekonomisk synvinkel är 

det viktigt att fler av dem attraherar besökare utifrån.  
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En evenemangspyramid har presenterats som visar på målsättningen att större regionala, 

nationella och internationella evenemang ska bli fler. Ett aktivt värvnings- och 

marknadsföringsarbete krävs. Minst sex av kriterierna nedan ska vara uppfyllda i valet av 

evenemang att prioritera: 

 I linje med uppsatt vision och strategi. 

 Stärker varumärket Oskarshamn.  

 Bidrar till Oskarshamns tillväxt.  

 Attraherar regionala, nationella (internationella) besökare och deltagare.  

 Är intressant ur mediasynpunkt och ge PR för platsen/regionen.  

 Bidrar till hållbarhet och bestående värden.  

 Bidrar till utvecklingen av Oskarshamns attraktionskraft. 

 Tydligt ökar antalet gästnätter på våra boendeanläggningar. 

 Är miljödiplomerat eller erbjudas möjligheten att miljödiplomeras.  

 Är tillgänglighetsanpassat eller erbjudas möjligheten att bli det. 

2. Utveckla en samlad kapacitet för evenemang 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är samverkan mellan kommun och privat 

organisation/näringsliv. Destinationsbolaget har uppdraget att lotsa vid de förfrågningar av 

större karaktär där arrangör eller ägare av evenemanget eller mötet behöver stöd eller hjälp. 

För att lyckas krävs: 

 

 Tydliga mål och planer för varje större evenemang. 

 En samordning mellan kommunala förvaltningar för att förenkla för 

evenemangsarrangören och för ett optimalt resursutnyttjande. 

 Aktiv värvarverksamhet med tydlig ägare/ansvar.  

 Samarbete mellan de instanser som blir berörda redan på ett tidigt stadium, för att 

fastställa ansvar, roller, finansiering, mål med mera.  

 Omvärldsbevakning där potentiella evenemang och möten identifieras.  

 Gemensam syn för att värva och utveckla samt lotsa.  

 Information och kommunikation, både internt och externt. 

H. Ledning och destinationssamverkan 

 
 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för 

Oskarshamns utveckling som besöksdestination 

är ledning och destinationssamverkan. 

Utgångsläget är en relativt outvecklad 

besöksnäring både när det gäller volym och 

graden av samverkan.  
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För att nå de strategiska målen krävs en ökad samverkan i besöksnäringen, en sund 

rollfördelning mellan aktörerna och tydligt ledarskap på destinationen. 

 

1. Ökad samverkan i besöksnäringen 

För att utvecklas framgångsrikt som samlad destination gäller det att skapa allianser runt en 

gemensam målbild och få krafterna att röra sig i samma riktning. En aktiv affärs- och 

produktutveckling mellan aktörerna är en nödvändighet. Destinationsbolaget bör aktivt 

koppla samman besöksnäringens aktörer för just detta syfte, både i funktionella 

grupperingar (t.ex. boendeanläggningar) och blandade grupperingar, till exempel med 

tematisk eller geografisk grund. 

 

De egna destinationerna som lyfts fram tidigare i dokumentet, Kristdala, Misterhult och 

Påskallavik blir naturliga arenor för ökad lokal turismsamverkan. Här kan lokala 

samverkansgrupper ges mandat att forma strategi för lokal turistinformation, boende, 

måltid, evenemang och aktiviteter.  

 

Destinationsbolaget bör vara en aktiv part liksom landsbygdsutvecklaren från Oskarshamns 

kommun. 

 

2. En sund rollfördelning 

Ett starkt förtroende mellan aktörerna förutsätter en tydlig rollfördelning. Här redogörs för 

de huvudsakliga ansvarsområdena för Oskarshamns kommun och destinationsbolaget i den 

samlade destinationsutvecklingen. 

  

 Oskarshamns kommun  

o Samhällsplanering 

Att tydligt lyfta in turism och besöksnäring i översiktsplanering och 

samhällsutveckling.  

o Etableringsfrämjande 

Att främja näringslivsutvecklings samt att attrahera och vårda 

företagsetableringar. 

o Myndighetsutövning 

Att säkerställa att lagar och regler för besöksnäringen efterlevs; serverings-

tillstånd, bygglov, brandtillsyn och miljötillsyn. 

o Tillhandahålla kommunal service 

Nöjda besökare till Oskarshamn som är beroende av kommunal service som 

kollektivtrafik, rastplatser, vatten och sophantering. 
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o Hantera externa relationer 

Att representera Oskarshamn i nationella och regionala turistiska samarbeten 

tillsammans med destinationsbolaget. 

o Upphandla destinationsutveckling och turistinformation 

Att upphandla destinationsutveckling och turistinformation och löpande ställa 

krav på önskad leverans och samverkan. 

 

Det är viktigt att alla berörda förvaltningar och kommunala verksamheter ser sin roll i 

destinationen och är medvetna om hur de inverkar på turismens och besöksnäringens 

utveckling. I synnerhet spelar kultur- och fritidssektorerna en särskilt viktig roll, men även 

landsbygdsutvecklaren när det gäller att utveckla angivna platser som så kallade 

minidestinationer i kommunen (se stycket Utveckla en portfölj av besöksdestinationer). 

 

 Destinationsbolaget 

o Destinationsutveckling 

Att leda det destinationsutvecklande arbetet; att få alla involverade aktörer att ta 

gemensamma steg mot uppsatta visioner och mål.  

o Marknadsföring/försäljning 

Att verka för att destinationens varumärke(n) inarbetas på valda marknader och 

att bokningsbara produkter finns på oskarshamn.com och i sociala medier. 

o Stöd till affärs- och produktutveckling 

Att koppla samman nya och existerande besöksnäringsidkare med 

innovationssystemets aktörer och tjänster för nyföretagande, affärs- och 

produktutveckling. 

o Evenemang 

Att främja evenemangsutveckling och stödja evenemangsanordnare med 

kunskap, kontakter och kvalitetssäkring. 

o Turistinformation 

Att sköta drift av en auktoriserad turistbyrå samt tillhandahålla en lättillgänglig 

turistinformation i digitala medier och vid särskilda informationsnoder. 

o Handels- och centrumutveckling 

Att i samverkan med Handel Oskarshamn utveckla centrum och handelsområden 

för en upplevelserik vistelse och för en hållbar utveckling. 

 

Med utgångspunkt i den här strategin skapar Destinationsbolaget årligen en handlingsplan 

för turism och besöksnäring. Planen ska vara styrande för bolagets egna verksamhet, men 

ska också klargöra förväntade insatser från andra aktörer på destinationen, inte minst 

Oskarshamns kommun. Framtagandet av handlingsplaner bör därför ske öppet, och i 

samverkan mellan besöksnäringens aktörer. 
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3. Behovet av ett destinationsråd 

För att stärka destinationens ledning bör ett destinationsråd skapas med representanter för 

besöksnäringens olika delar; boende, aktiviteter, måltid och handel. Destinationsbolaget och 

Oskarshamns kommun bör också vara representerat. Turistiska mål, inriktningar och initiativ 

bör vara väl förankrat i destinationsrådet. Uppföljning och utvärdering av mål och insatser är 

andra uppgifter för rådet. Destinationsrådet bör även hantera evenemangsstrategiska 

frågor.  

 

Rådet leds av destinationsbolagets vd och bör sammankallas 2-3 gånger varje år. 
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