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Varför en besöksplan? 

 
Besöksnäringen är världens snabbast växande näring och vi vill dra nytta av och bidra till 

denna tillväxt. Enligt UNWTO (World Tourism Organisation) kommer den årliga tillväxten 

att vara mellan 5-8%. Besöksnäringen är också den mest sysselsättningsintensiva av alla 

näringar. I Sverige har besöksnäringen 159 000 årssysselsatta vilket är mer än Sveriges tolv 

största företag tillsammans. 

 
Ingångsjobb som stannar i Sverige 

 

Besöksnäringen är ofta inkörsporten för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är den näring 

som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor med olika 

utbildningsbakgrund. Det är också den näring där flest utlandsfödda svenskar får sina första 

jobb. Inte minst viktigt, det är svårt att flytta produktionen utomlands. 

 
Ökade marknadsandelar och export 

 

Sverige har stärkt sin position som attraktivt turistland och jämfört med våra konkurrenter har 

vi tagit marknadsandelar de senaste åren. Den turistiska omsättningen i Sverige år 2014 var 

269 miljarder kronor. Vår turistiska export är 97 miljarder, vilket är mer än både trä & skogs-, 

järn & stål- fordons- och läkemedelsindustrin. 

 
Omsättningen fördubblas på 10 år  

 

I Sveriges nationella besöksstrategi är målsättningen att den turistiska målsättningen ska 

dubblerar från 2011 fram till år 2020. Exportandelen av detta ska tredubblas. Vilken utmaning 

och vilka möjligheter det ger för Sverige, Bergslagen och Lindesberg! 

 

 

Destination Bergslagen 
 

Redan nu ingår Lindesberg i Tursam, en ekonomisk förening bildad av KNÖL-kommunerna, 

med syfte att driva Destination Bergslagen. De fyra kommunerna har en strategi för 

besöksnäringen i Bergslagen. Tillsammans får vi ett större och intressantare utbud och kan 

erbjuda fler reseanledningar. 

 

Vi är en destination – Vi är bergslagen. 

 

Vi ska fokusera på: 

 Shopping – unika produkter i trivsamma miljöer. 

 Lockande kultur och attraktiva evenemang 

 Aktiva naturupplevelser 

 Njutning – boende, mat och dryck i bästa klass 

 Bergslagen Made Sweden – vår historia 

 

 



 

Målgrupper: 

 

Active family – den aktiva familjen som värdesätter tid tillsammans på sin semester och har 

ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. De efterfrågar ett 

utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. 

 

WHOPs - aktiva äldre med utflugna barn som vill ha passande upplevelser kopplade till natur 

och kultur, gärna bra boende och god mat. Deras nyfikenhet gör att de vill uppleva och lära 

nya saker. Här finns även de som gärna åker på bussresor i grupp. 

 

Active Meeting – affärs och konferensturister som efterfrågar möten i kreativ miljö och gärna 

med tillgång till kvalitativa kringaktiviteter. Här finns en intern målgrupp hos de verksamma 

företagen i Bergslagen som tar emot gäster. 

 

Turismen i Lindesberg 
 

Vårt nuläge  

 

Vi följer SCB mätningar gällande gästnätter och tar vår utgångspunkt i året 2015 där antalet 

gästnätter var 88 000. När det gäller antalet besökare på våra besöksmål samlar vi själva in 

uppgifterna och där mäter vi 10 utvalada besöksmål. Siffran för 2015 var 292 000. 
 

Övergripande mål 

 

Lindesbergs kommun är attraktivt för invånare, turister och andra besökare. 

 Vi stöttar besöksnäringen med syfte att de ska öka antalet gästnätter och besökare i 

enlighet till målen satta i utvecklingsstartegin Vision 2025 

 Vi verkar för att Lindesbergs kommun är synligt i form av marknadsföring 

 Vi verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun 

 

För att nå de övergripande målen arbetar vi inom en rad utvecklingsområden och med en 

massa olika aktiviteter. Allt från marknadsföringsinsatser till nätverkande och paketering. Det 

arbetet beskrivs i våra verksamhetsplaner som utvärderas och revideras varje år. 

 

Lindesberg – Bergslagens själ 

Förutom det goda samarbete som finns inom Tursam behöver vi titta närmare på och utveckla 

Lindesberg som besöksmål. Att kaxigt säga att vi är Bergslagens själ förpliktar. 

I det omfattande arbete som gjordes när vi tog fram vårt nya platsvarumärke kom några 

tydliga tillgångar och fördelar fram. Förutom den vackra Bergslagsnaturen och allt det andra 

som tas upp inom Tursam så lyftes  

 Glöden och engagemanget är ett utmärkande drag för Lindesberg.  

 Det rika förenings- och kulturlivet.  

 Ett stort utbud av aktiviteter och evenemang. 

 Idrottsturismen. 



Vision 

Lindesbergs vision bygger på invånarnas egna tankar och idéer. Visionen beskriver vad 

Lindesberg ska vara känt för nationellt och internationellt i framtiden. 

 

Lindesberg - välkänt för aktivitet och avkoppling i miljö där trolsk bergslagsnatur möter ljusa 

Mälardalen, samt dess unika förutsättningar för sportutövande. 

 

Profil 

Vår profil är vårt turistiska varumärke, det vi önskar att våra gäster ska förknippa oss med. 

Vad skulle vi känna stolthet över om våra gäster tänkte, tyckte och sa efter ett besök i 

Lindesberg? 

 Värme och engagemang 

 Aktiva upplevelser 

 Vår historia 

 Naturen 

Värme & Engagemang 

Vi vill att våra besökare ska förknippa Lindesberg med värme och engagemang. Dessa värden 

är utmärkande för platsen och bygger på en lång historia av samarbete, gemenskap och driv. 

Bergsmännen som brukade marken, skogen och bröt järnmalmen i gruvorna arbetade ofta i 

kooperativ där de samarbetade för en gemensam sak. Att värme, engagemang och gemenskap 

är någonting som utmärker Lindesbergaren är tydligt än i dag, framför allt, genom det rika 

föreningslivet där människor brinner för och samarbetar inom ett gemensamt intresseområde.  

 

Aktiva upplevelser 

Lindesberg ska upplevas som en aktiv plats. Här händer det mycket och händelserna är 

vackert inramade av trolsk bergslagsnatur och charmig bebyggelse. Här finns en balans 

mellan aktivitet och lugn. Idrotten har en stor plats i Lindesbergarnas hjärta och det finns ett 

stort utbud av idrottsliga aktiviteter.  

 

Vår historia 

Tack vare vår historia av skogs- och bergshantering har vi idag många intressanta platser att 

besöka såsom hyttor, gruvor och industrimuseum.  Vi Lindesbergare gillar att köra framåt 

men med ett öga i backspegeln och här kan du på nytt få uppleva 50-talet i vår Nostalgiby 

eller titta på stilfulla veteranfordon och coola raggarbilar på någon av alla våra motorträffar. 

 

Natur 

Historiskt sett är det de tillgångar som finns i naturen som ligger till grund för Lindesbergs 

utveckling. Skogen, Järnmalmen och de tillgängliga transportvägarna på sjöar och vattendrag 

skapade förutsättningar för människor att bosätta sig i området. Idag nyttjas inte längre de 

många vattendragen som transportmedel utan till bad, fiske och rekreation. Möjligheterna till 

avkoppling i naturen är idag en stor anledning till varför många väljer att besöka området. 

 

 

Position 

Den ska uttrycka det som gör oss unika och vad våra starkaste konkurrensfördelar är relativt 

andra platser.  

 

Lindesbergs position är den aktiva Bergslagsbygden. 



 

Konkurrensfördelar: 

 Idrottsarrangemang, idrottsläger och idrottsmöten 

 Naturmiljöer 

 Tillgängligt  

 Kulturarrangemang 

 

Marknader och målgrupper 

Turistbyråns arbete är att föra ihop utbud med efterfrågan. För Lindesberg betyder det att 

matcha aktörers erbjudanden (produkter och tjänster) mot utvalda marknader och 

målgruppernas livsstil, behov och intressen. Då vi har begränsade resurser för marknadsföring 

sker mycket av marknadsföringen i samarbete med Destination Bergslagen. 

 

Utland 

Sker i samarbete med Destination Bergslagen. 

 

Sverige 

 Örebro län 

 Västerås 

 Arboga 

 Ludvika, Borlänge, Falun, Gävle (Här finns ett samarbete med ”Sommarkortet” som gör det 

billigt och enkelt att resa) 

Lindesbergs prioriterade målgrupper: 

 

 Active family  

 WHOPs  

 Active meeting 

 Idrottsturister  
 
 

Målgrupper- Nisch och intresse 

Nischade målgrupper består av potentiella besökare som har ett gemensamt intresse. Ofta är dessa 

lättare att nå då de läser samma media, går på specialarrangemang och mässor.  

Intresseområden för våra målgrupper: 

 Outdoor  

 Idrott 

 Trädgård 

 Nostalgi och Industrihistoria 

 Motor 

 Kultur 

 

Idrottsturism 

Tack vare våra fina idrottsanläggningar och vårt duktiga föreningsliv sker en massa läger, 

tävlingar, cuper och idrottsmöten som lockar till sig många besökare under hela året. Faktum 

är att idrotten är en av de största besöksanledningarna till Lindesbergs kommun och genererar 

ca 10 000 gästnätter per år. Vi vill ta tillvara på och skapa bättre förutsättningar för dessa 

besökare att se och uppleva mer än ”bara” idrottsanläggningen när de besöker oss. För att 



göra detta krävs ett nära samarbete mellan föreningsliv, turistbyrå, näringsliv och våra 

besöksmål. Vi har redan idag ett gott samarbete med länsidrotten och vill stärka det ytterligare 

för att locka hit fler idrottsarrangemang.  

 

 

 
 

 

 

 




