
Uppföljningsenkät Östgötadagarna

Uppföljningsenkäten skickades till de 122 aktörer som deltog i årets 
Östgötadagarna. 70 stycken svarade på 12 frågor som rörde allt från 
marknadsföring till omsättning under helgen. Detta ska ligga till grund för  
utvecklingen av evenemanget. 
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Uppföljning Östgötadagarna 2017
1. Vilken typ av verksamhet tillhör du?
Antal svarande: 70 

2. Vilken kommun tillhör du?
Antal svarande: 70 
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3. Hade ni fler eller färre besökare under årets Östgötadagarna jämfört med 2016?
Antal svarande: 69 

4. Hade ni fler besökare under Östgötadagarna jämfört med en vanlig helg under sommaren?
Antal svarande: 70 

5. Ökade er omsättning under Östgötadagarna jämfört med en vanlig helg under sommaren?
Antal svarande: 70 
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6. Har ni marknadsfört er verksamhet något extra utöver Östgötadagarnas gemensamma
satsningar?
Antal svarande: 70 

Fritextsvar: Annat 
Lokalt annonsblad
epost till hembygdsmedlemmar och vänner
personliga utskick

7. Hur har ni uppfattat Östgötadagarnas marknadsföring?
Antal svarande: 69 

1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde

Mycket dålig 0 3 16 38 12 Mycket bra 69 3,86

8. Samarbetade ni med någon annan aktör under årets Östgötadagarna?
Antal svarande: 70 
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Fritextsvar: Ja 
Åkes Knivslip och Mats fiskaren var hos oss
kolning, hembygdsförening, textil och hantverk
Vi var tre aktörer på våran gård
Studieförbundet Vuxenskolan
Butiken Hos Rudholms
Åkerbo församling och klosterföreningaren och verksamhetsråden runt sockenkyrkorna
Evas cafe
Östgöta Barn, Karlslunds honung, Brita vattenreningsfilter
Arbetar i hop i orten.
Honung, keramik, kokbok
ÅSSA Industri och Bilmuseum
honung,keramik,kokbok
Ledbergs krukmakeri
Vi gjorde arrangemanget till hela Rejmyres aktörer som vill vara verksamma med besök

Fritextsvar: Nej 
Känns som det räcker att arrangera sitt egna
Endast 2 deltog inom Ydre kommun i år

9. Tänker ni delta i Östgötadagarna 2018?
Antal svarande: 70 

Fritextsvar: Ja 
Jätteroligt att få visa upp våran verksamhet
Blev mkt uppskattat och beröm
Bra med kartan och hemsidan
Bra sätt att synas
Ja, men det måste till ett större engagemang och deltagande på vår lokala marknad i Ydre
mycket jobb men kul att träffa kunderna.
Se ovan, vi kanske jobbar lite med receptet också
Självklart, intresset för vårt Fristad f.d. Gästgiveri verkar bli större och större. Tyvärr ställde söndgsvädret till det
lite.
Det är tufft för en ideell verksamhet att hålla igång två dagar när det bygger på ideella krafter. Det är också
mycket förberedelser. För vår del skulle söndagen räcka.

Fritextsvar: Nej 
Två dagar blir för mycket för en liten förening att täcka med funktionärer.

Fritextsvar: Vet ej 
Har ett festarrangemang som krockar
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beror på om vi har någon tillfällig utställning eller motsvarande att visa

10. Skulle ni rekommendera andra aktörer att medverka i Östgötadagarna 2018?
Antal svarande: 70 

Fritextsvar: Ja 
bra med fler olika pluppar inom samma område
Ja, men vi måste få hjälp med mer stöttning i det lokala arbetet
mycket uppskattat av allla besökare
I vårt närområde
Besökarna vill ha många besöksmål på Vikbolandet med olika karaktär
Skapa fler besökare till kolmårdsområdet
Detta ger merförsäljning och reklam till billig penning!!
en bra dag i östergötland att synas

Fritextsvar: Nej 
Fritextsvar: Kanske 

11. Hur har kommunikationen med ansvariga fungerat under genomförandet av årets
Östgötadagarna?
Antal svarande: 69 

1 2 3 4 5 Totalt Medelvärde

Mycket dålig 0 3 22 26 18 Mycket bra 69 3,86
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12. Övriga synpunkter:
Antal svarande: 20 

Tror att det vore bra om vi kunde få kartan tidigare till kommande år.
Önskar att mera bussturer gå till enskilda ställen
Vi fick visa vår verksamhet för andra vilket blev mkt uppskattat och fick väldigt mycket beröm
Önskar affischer och enklare bakverk.
Bra att ni gör om flaggan för den syns väldigt dåligt. Detta har påpekats förut på en sammankomst, men ni
tyckte att den var bra. Den måste synas bättre och ha en mycket klarare färg. Varför inte låta några skolor göra
en ny flagga. Måste vara mycket bättre och billigare än att anlita en reklambyrå, som bara vill tjäna pengar.
vi saknar affischer som fanns tidigare
Nya flaggor, de gamla syntes bättre
Bättre kontroll av recept på bakverk, så att det är enkelt att baka i större kvantiteter
Helt fel ställe för att hämta ut kartor detta måste bli ett bättre utlämningsställe. Kan vara bra att satsa på lite nya
flaggor som är lätta att känna igen. Svårt att få extra mtr beställde men fick ingenting pga olika tryckerier.
Ang bakverket. Årets var omständig att baka o väldigt dyra ingredienser. Där man ska skicka in sitt bidrag står,
att det ska vara ett enkelt recept som lätt ska kunna bakas till många, följ det när ni bestämmer recept eller visa
receptet innan man bestämmer sej för att baka det till östgötadagarna. För vår del hade vi nog haft större
förtjänst  om vi bara bakat andra kakor då vi tycker att alla  ska ha råd att fika.
För att lyckas i Ydre behövs många fler deltagare, för att bli en dragningskraft mot större städer (inom både
Östergötaland och Småland). Önskedrömmen vore att det kunde arrangeras bussresor från större städer ut till
landsbygden runt om i Östergötland.
Tycker flaggan är väldigt snygg men håller med om att det behövs något mer för att den ska synas på håll.
Vi fick inte utskicket med receptet.Väntade väntade.
Svårt att förbereda då.
Jag fick väldigt fin teknisk support vid publiceringstrassel i våras. Tack!
Lite struligt med att få ut kartorna på turistbyrån . Viktigt att man får dem tidigt på turistsäsongen.
Det är inte bra att flaggor och logga ändras så ofta, den ursprungliga hade kunnat behållits. den kändes igen.

Vore bra om informationen från Valdemarsviks kommuns konstrunda/ evenemang finns med på kartan. Fick
frågor från besökare,  vi letade tillsammans på Kommunens hemsida,  men hittade inte någon information. Det
är bra om vi kan hjälpas åt med information till besökare om vilka aktiviteter som finns i närheten. Första året
som jag är med. Tycker det fungerarde mycket bra.
Smidigare bakverk, för att få fler att göra årets bakverk
Negativt att det inte finns något utlämningsställe i Motala.
Östgötabakelsen var svår att få bra svår att hantera . Då den skulle serveras på ett magasin .Gjorde muffins
med krämen ovanpå. Tror man måste få recept först innan man tackar ja till bakverket.
Fantastiskt gensvar på dessa dagar! Varför har jag missat detta under föregående 18 år??
För vår del , bättre att det är en dag än två, och då söndag.




