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2. Varför en regional strategi? 

 

 

Introduktion 
Detta dokument presenterar strategin för framtidens besöksnäring i södra 
Småland och dess åtta kommuner1. Strategin tar sitt tidsmässiga avstamp 
från år 2013 och sträcker sig fram till år 2020. Redan på sidan 3 
introducerades strategins långsiktiga vision, vilken tecknar en offensiv bild 
av en näring på frammarsch. Visionen pekar ut besöksnäringen som en 
näring för framtida regional tillväxt och utveckling, vilken kommer att locka 
fler besökare, omsätta mer pengar och skapa helt nya arbetstillfällen. 
Visionen bygger på de äkta och unika värden som förknippas med södra 
Småland och sätter besökaren i fokus - oavsett om syftet med besöket är 
privatturism, affärsmöte, konferens, idrott, shopping, kulturevenemang 
eller annat. 

AB Destination Smålands verksamhet syftar till att främja besöksnäringen i 
regionen genom att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och 
sysselsättning i branschen. Destination Småland utgör en nod för regional 
samordning och destinationsutveckling, men uppdraget handlar också om 
att stärka varumärket Småland och samverka med de omgivande länen. 
Bolaget är helägt av Regionförbundet södra Småland. 

Den regionala strategin för besöksnäringen i södra Småland har tagits fram 
genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet södra Småland, AB 
Destination Småland, de åtta kommunerna samt besöksnäringens företag 
och organisationer. Dokumentet ses därför som hela besöksnäringens 
strategi, med betydelse för såväl offentliga, kommersiella som ideella 
intressen. 

 

Besöksnäringen - en näring för hållbar tillväxt i Sverige och 
världen 
Besöksnäringen är en bransch som utvecklas i snabb takt över hela världen. 
Resandet i världen har ökat kraftigt under de senaste 60 åren och de flesta 
prognoserna pekar på fortsatt tillväxt framöver. Samtidigt förändras 
individens preferenser och resemönster hela tiden - fler resor, tidsmässigt 
kortare resor, temaresor, unika upplevelser, valfrihet, jämförbarhet, 
skräddarsydda upplägg - vilket har lett till allt hårdare konkurrens om 
resenärerna.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Södra Småland motsvarar det geografiska området Kronobergs län med dess åtta 
kommuner Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och 
Älmhult. Genom hela strategidokumentet används ”södra Småland” som ett 
enhetligt begrepp för länet/regionen.  
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År 2010 antog Svensk Turism AB den nya nationella strategin för svensk 
besöksnäring som en central utgångspunkt för ett intensifierat 
samordnings- och utvecklingsarbete under de kommande tio åren. Den 
nationella strategin presenterar bland annat vision, fokusområden, 
strategiska mål och huvudstrategier för att behålla en fortsatt positiv tillväxt 
för näringen och vinna nya marknadsandelar på den globala kartan. Den 
nationella strategin slår fast att Sverige har en stor potential att utvecklas 
som besöksland, men att det krävs strategiskt fokus, offensiva satsningar 
och god samverkan för att man ska kunna skörda framgångar. Man 
formulerar, som man kallar det, en kaxig vision om att fördubbla svensk 
besöksnäring på tio år med följande utveckling till år 2020: 

 

Kvantitativa mål 2010 2020 
 

Omsättning (mdr kr) 
 

252 
 

500 
Exportvärde (mdr kr) 94 200 
Antal anställda (årsverken) 160 000 260 000 
Antal exportmogna destinationer 15 35 
Image/NBI Ranking 10 8 

 

För att den nationella omsättningsdubbleringen ska bli realitet år 2020 
måste det naturligtvis dubbleras även lokalt och regionalt runt om i Sverige. 
Den nationella visionen får på så sätt direkt bäring på hur - exempelvis - de 
regionala strävandena utformas på besöksnäringsområdet. Av just den 
anledningen har ett flertal regioner (med destinationer) valt att påbörja 
processen med att ta fram egna strategiförklaringar som balanserar den 
nationella visionen med regionens unika värden och framtidspotential. De 
flesta regionala strategier pekar mot samma mål vid horisonten år 2020, 
det vill säga en kraftigt ökad omsättning och fler arbetstillfällen. Vägen dit 
skiljer sig dock i många fall beroende på vilken region vi talar om. 

 

Behov av ett större strategiskt handlande i södra Småland  
Detta nya strategidokument har arbetats fram för att möta besöksnäringens 
positiva tillväxt i Sverige och världen samt därtill på bästa sätt nyttja de 
förutsättningar och resurser som finns i södra Småland. Vår regionala 
strategi är vårt svar på den nationella visionen och anger vår färdväg för att 
kraftigt stärka besöksnäringen till år 2020. 

Behovet av ett strategiskt grepp om besöksnäringen har påtalats i såväl 
Kronoberg som Småland (Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län) 
under flera år. Och mycket händer just nu. Idag genomförs ett omfattande 
varumärkesarbete i hela Småland där de tre länen mejslar fram en 
gemensam turistisk vision, mål, kärnvärden, position och varumärkeslöften 
som pekar mot definierade målgrupper och marknader. 

Den här strategin för södra Småland går fullt ut hand i hand med det 
småländska varumärkesarbetet. Strategin understryker det gemensamma 
och gränsöverskridande och betonar regionen som en given del av Småland. 
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Vi slår vakt om vår unika småländska identitet och tjänar på att 
marknadsföra oss under varumärket Småland. På samma gång tydliggör 
strategin de värden och resurser som kännetecknar vårt län bäst och som, i 
viss mån, sticker ut i förhållande till övriga två län (Jönköping och Kalmar). 
Den regionala strategin profilerar således det unika vi har i södra Småland 
och det vi är särskilt duktiga på här. Det är, som vi menar, just detta vi 
måste utveckla och förädla för att stärka besöksnäringen som en näring för 
hållbar tillväxt. 

Detta strategidokument har flera huvudambitioner: 

• Att samla hela besöksnäringen under en och samma vision med 
tillhörande mål 

• Att peka ut den övergripande färdvägen som ska gälla för regionen 
till och med år 2020 

• Att identifiera regionala styrkeområden och de så kallade dragare 
som bör gå i täten för processen att stärka regionen som samlad 
destination 

• Att sporra till ökat samarbete och få samtliga aktörer att dra åt 
samma håll 

• Att inleda en diskussion kring roller och ansvarstagande 

• Att skapa tydlighet och göra prioriteringar 

• Att tillhandahålla ett legitimt politiskt dokument som följs och 
respekteras 

En grundläggande förhoppning är att så många som möjligt ska känna igen 
sig i strategin och ställa sig bakom det som står skrivet. 

 

Processen med att ta fram den regionala strategin 
Den regionala strategin har skrivits fram genom samordning under 
Regionförbundet södra Småland; perioden november 2011 till och med juni 
2012. Det praktiska arbetet har letts av Daniel Folkesson med stöd från 
Destination Småland och den styrgrupp som funnits kopplad till uppdraget. 
Processarbetet har främst rymt informationsspridning, insamling av data, 
presentation och återrapportering, analysarbete samt färdigställande av 
skriftligt dokument. Processledaren har genomfört femtiotalet samtal och 
intervjuer med nyckelaktörer på besöksnäringsområdet i södra Småland; de 
åtta kommunerna, besöksmål, enskilda företag, kluster/destinationer, 
nätverk, ideella aktörer, offentliga främjarorganisationer etc. Därtill har 
processledaren återfört delar av sina slutsatser vid en temadag för 
besöksnäringen i april 2012 samt deltagit vid en mängd olika träffar, 
nätverk och arbetsmöten för att nå ny kunskap att länka till strategiarbetet. 

Processen med att ta fram den regionala strategin beskrivs närmare i 
dokumentets bilaga, från sida 45. 
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” 
3. Besöksnäringen - definition och statistisk 
utveckling 

 

 

Besöksnäringen mäts och definieras från konsumtionssidan. Den definition 
av turism vi använder oss av i Sverige är fastställd av Förenta Nationerna 
och lyder: 

  

 

”Människors aktiviteter när de reser till eller vistas 
på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, 
affärer eller andra syften och för kortare tid än ett 
år.” (UNWTO/Tillväxtverket) 

 

 

Definitionen innehåller ett antal undantag (som inte är turism) där de 
viktigaste kan sammanfattas med att man av olika anledningar är tvungen 
att åka till en viss plats. Det kan till exempel handla om arbetspendling, 
sjukvård, ordinarie skolgång, militärtjänstgöring och asylsökande. 

Det vanligaste sättet att mäta turismens storlek och ekonomi är att studera 
inresandet till ett geografiskt område, till exempel södra Småland. Det 
handlar då om den turism som har den aktuella regionen som huvudmål för 
resan. Men en stor andel av resandet sker också inom en region och kallas 
för inomregional (inhemsk) turism respektive regional shopping. Den 
inomregionala turismen innefattar de egna medborgarnas övernattningar 
utanför hemmet inom regionen respektive dagsresor över tio mil enkel väg 
inom regionen. Regional shopping avser kortare resor under tio mil men 
över en kommungräns, där resandet ofta är koncentrerat till helger och 
kopplat till större inköp av matvaror, kapitalvaror etc. För att få ett mått på 
den totala turismen måste även resandet genom regionen samt 
länsbefolkningens eget resande ut från regionen läggas till2. 

 

Sveriges nya basnäring  
Vi vet från det förra avsnittet att besöksnäringen är på kraftig frammarsch i 
Sverige och världen. Vi vet att resandet sker mer och oftare än förr samt för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Skrivningen bygger på den definition som hämtats ur ”TEM 2010 Kronoberg. 
Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kronobergs län 
2010”, sammanställd av Resurs AB.	  
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flera olika syften (semester, handel, evenemang, affärer, besök av släkt och 
vänner etc). Under de senaste 60 åren har antalet internationella 
turistankomster3 till olika delar av världen ökat från 25,2 miljoner (1950) 
till 928 miljoner (2008). Prognoserna pekar, enligt UNWTO, på en 
framtida utveckling i samma riktning, det vill säga med fortsatt och snabb 
tillväxt. Strax över hälften av alla resor i världen, 53 procent, går till Europa, 
där antalet internationella turistankomster har ökat med drygt tre procent 
per år under de senaste 20 åren. 

Besöksnäringens roll och betydelse för Sverige har utvecklats - och 
utvecklas - helt i enlighet med de mönster som konstateras globalt. Under 
2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4 procent till 264 
miljarder kronor. Den totala omsättningen kopplas till tre större grupper av 
resenärer enligt följande: 

 

 
Svenska fritidsresenärer  
(45 procent) 
 
Svenska affärsresenärer 
(17 procent) 
 

Resenärer från utlandet 
(37 procent) 

 

 

Turismens exportvärde (utländska turisters konsumtion i Sverige) ökade 
med 9,3 procent under 2011 till att omfatta totalt 98,8 miljarder kronor. 
Sett över hela 2000-talet ser vi en total ökning med nästan 144 procent. 
Utvecklingen har varit snabbare än för många traditionella exportnäringar i 
Sverige. Besöksnäringens exportvärde var, 2011, till exempel nästan 45 
procent större än värdet för den samlade svenska järn- och stålexporten. 
Det hela gör att Näringsdepartementet 2012 definierade turism och 
besöksnäring som en ny basnäring för Sverige. 

Besöksnäringens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, 
men dess förmåga att bidra till ökad sysselsättning har också en avgörande 
betydelse. Medan sysselsättningen har minskat inom flera traditionella 
basnäringar i Sverige, har besöksnäringen bidragit med 31 500 nya arbeten 
sedan 2000. Under 2011 uppgick antalet årssysselsatta till 162 300 för 
besöksnäringen4. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En turistankomst avser en person som stannar minst en natt på ett kollektivt eller 
privat boende. 
4 All statistik är hämtad ur ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”, Svensk 
Turism AB, samt ”Fakta om svensk turism” (2011), sammanställd av Tillväxtverket.	  

	  

Svensk besöksnäring 
264 miljarder kronor (2011) 
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Besöksnäringen i södra Småland - en statistisk beskrivning 
Det tas många positiva initiativ inom besöksnäringen i södra Småland idag. 
Mycket talar dock för att aktörerna i regionen behöver en knuff framåt för 
att på allvar bli en näringsgren av storlek och att räkna med. Detta nya 
dokument syftar till att samordna strategier och resurser för att på så sätt 
snabba på utvecklingstakten ytterligare. För att framtidsarbetet ska bli 
lyckosamt är det dock av central vikt att vi känner till var vi står samt vilka 
förutsättningar vi har att ta hänsyn till. De följande sidorna syftar till att ge 
en statistisk beskrivning av besöksnäringen i södra Småland idag5. Den 
inledande delen av avsnittet speglar den inresande och inomregionala 
turismen samt regional shopping (se definition på sida 9) kopplad till södra 
Småland. 

Turismens omsättning respektive sysselsättning har utvecklats på följande 
sätt i regionen mellan åren 2006 till 2010. Tabellen tar hänsyn till den 
inresande och inomregionala turismen samt den regionala shoppingen. 

 

Södra Småland 2006 2010 
Omsättning (miljoner kr)   
Inresande + inomregional turism 1 315 1 510 
Regional shopping 1 521 1 229 
Totalt 2 836 2 739 
   
Årsysselsättning (helårstjänster)   
Inresande + inomregional turism 1 100 1 094 
Regional shopping 755 556 
Totalt 1 855 1 650 

 
 

Den statistiska utvecklingen visar att omsättningen för den inresande och 
inomregionala turismen ökade med totalt 195 miljoner kronor mellan åren 
2006 och 2010. Ökningen motsvarar en positiv förändring med nära 15 
procent, vilket i stort följer riksgenomsnittet om 16,3 procent för perioden6. 
Den regionala shoppingen tog en annorlunda utveckling och minskade 
istället med 292 miljoner kronor7. Det hela gör att vi totalt sett kan 
konstatera en omsättningsmässig nedgång med 97 miljoner kronor mellan 
de två årtalen. Vid mätningen 2010 omsatte den sammantagna 
besöksnäringen i södra Småland strax under 2,8 miljarder kronor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Om inget annat anges så är all statistik hämtad ur ”TEM 2010 Kronoberg. 
Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kronobergs län 
2010”, sammanställd av Resurs AB. 
6 Den nationella statistiken är hämtat ur ”Fakta om svensk turism” (2011), 
sammanställd av Tillväxtverket. 
7 Storleksberäkningen avseende regional shopping påverkas möjligen av den nya 
företagsindelning som nyligen gjorts i hela Europa och som i Sverige benämns som 
SNI 2007. SNI 2007 tillämpas från och med 2009 och innebär registerförändringar 
där företag kan ha flyttats mellan olika koder och därmed kan ha bytt näringsgren. 
Det är svårt att säga på vilket sätt detta har påverkat resultatet för södra Småland 
utan att göra en djupare analys. Långtgående årsjämförelser bör dock ske med viss 
försiktighet.	  
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Sysselsättningen har dalat inom branschen från 2006 till 2010. Enligt 
tabellen ovan omfattar besöksnäringen idag (2010) totalt 1 650 
årssysselsättningar (årsverken), vilket är 205 färre än vid jämförelsen 2006. 

Den typiske inresande besökaren är av svensk nationalitet. Under år 2011 
förlade svenska besökare (med fast bostadsadress utanför regionen) totalt 
450 000 kommersiella gästnätter till södra Småland. Därefter följer de tre 
stora internationella besöksgrupperna från Tyskland (98 000 kommersiella 
gästnätter), Danmark (27 000) samt Nederländerna (21 000). Längre ner 
på listan, efter nämnda tre stora internationella grupper, följer länder som 
Schweiz, Frankrike, Italien och Österrike som återfinns inom spannet 
2 000 till 6 600 kommersiella gästnätter. För att nämna några strategiskt 
intressanta länder som anses ha potential att växa framöver noterar vi USA 
(4 400 kommersiella gästnätter), Polen (3 300) samt Kina (1 300). 

Det totala antalet kommersiella gästnätter8 för svenska och utländska 
besökare låg 2011 på blygsamma 777 994 för södra Småland. Detta är den 
näst lägsta siffran bland samtliga regioner i Sverige, endast Västmanland 
hade färre gästnätter. Det är dock viktigt att konstatera att statistiken för 
vår region innebär en positiv förändring med tre procent sedan 2010, vilket 
är betydligt starkare än det nationella genomsnittet på 0,4 procent.  

Under år 2011 stod de utländska kommersiella gästnätterna för hela 42 
procent av det totala antalet gästnätter i södra Småland. Den höga 
procentsatsen betyder att södra Småland har den högsta andelen utländska 
volymer av samtliga regioner i Sverige. För att jämföra med ett antal 
närliggande regioner finner vi motsvarande statistik: Blekinge 26 procent, 
Jönköping 26 procent respektive Kalmar 17 procent. Södra Smålands andel 
växte dessutom med 1,2 procent mellan 2010 och 2011, vilket innebär en 
dubbelt så stor ökning som för riket som helhet9. 

Resterande del av presentationen fokuserar endast på den inresande och 
inomregionala turismen och utelämnar således statistik för regional 
shopping. Vi börjar med att bryta ner omsättningen för regionens turism 
och fördela den på branschnivå inom näringen. 

 

Södra Småland 2006 2008 2010 
Omsättning (miljoner kr), inresande + 
inomregional turism 

   

Logi 308 253 407 
Livsmedel 152 152 220 
Restaurang 198 191 263 
Transport 133 161 202 
Shopping 483 270 345 
Aktivitet 41 58 73 
Totalt 1 315 1 085 1 510 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Kommersiella gästnätter relaterar till hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt 
förmedlade privata stugor och lägenheter. 
9 Aktuell statistik är hämtat ur ”Fakta om svensk turism” (2011), sammanställd av 
Tillväxtverket. 
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Över ett tidsperspektiv på fyra år (2006-2010) har fem av nämnda sex 
branscher stärkt sin omsättning. Omsättningen har ökat för logi, livsmedel, 
restaurang, transport och aktivitet, medan den har sjunkit för shopping. 
Väljer vi dock ett snävare tidsperspektiv och studerar utvecklingen från 
2008 till 2010, kan vi konstatera en generell uppgång för samtliga sex 
branscher. Utvecklingen över de två senaste åren har varit betydligt bättre 
för södra Småland än riksgenomsnittet.  

Shoppingens andel om 23 procent av den totala omsättningen (2010) är, 
trots något sviktande utveckling, mycket hög i ett svenskt jämförelse-
perspektiv. Shopping är utan tvekan en viktig del för besöksnäringen i 
södra Småland. Förklaringen till detta står sannolikt att finna i 
framgångsrika reseanledningar som Glasriket, Möbelriket, IKEA samt 
Växjö som shoppingstad. Dagsbesökare har stor betydelse för regionen och 
anger ett utlägg på shopping som ligger över det nationella genomsnittet. 

Kategorin aktivitet anges ofta som skälet till en resa. Kategorin har kraftigt 
gått framåt i södra Småland under de senaste fyra-fem åren och upptar fem 
procent av den totala omsättningen (2010). Andelen fem procent betraktas 
dock fortfarande som relativt låg i ett svenskt jämförelseperspektiv, där det 
nationella snittet för aktivitet når upp till sju procent. 

Det finns närmare 12 000 fritidshus i södra Småland och så många som 42 
procent av dessa ägs av personer bosatta i utlandet. De allra flesta av de 
utlandsägda fritidshusen har danska eller tyska ägare och återfinns, i 
numerära mått, främst i Ljungby, Tingsryd och Växjö kommuner. Markaryd 
är dock den kommun som har andelsmässigt flest utländska fritidshus (63 
procent) i förhållande till totalantalet. 

Under 2010 förlades totalt 2 295 000 icke-kommersiella övernattningar till 
södra Småland, vilka främst kopplas till boende i nämnda fritidshus samt 
besök med övernattning hos släkt och vänner. Adderar vi dessa 
övernattningar med de kommersiella gästnätterna (se föregående sida) 
finner vi att de sammantagna turistiska övernattningarna har ökat med 
12 000 från år 2006 till 2010. De totala turistiska övernattningarna - 
kommersiella och icke-kommersiella - uppgick år 2010 till strax över 3 
miljoner. De största ökningarna tillskrivs kategorierna hyrd stuga/rum, 
hotell (såväl privat- som affärsturism) samt privata fritidshus. Campingen 
är den kategori som har tappat mest under den aktuella perioden, även om 
delar av förklaringen står att finna i de förändrade mätmetoder som 
infördes för campingen från 2007. 

Genom att studera statistiken lite mer på djupet kan vi till sist dra två 
intressanta slutsatser kopplade till södra Småland: 

• De kommersiella övernattningarna svarar för 24 procent av samtliga 
övernattningar, men står för 45 procent av den totala omsättningen 
för besöksnäringen i regionen (dagsresor undantagna). 
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• Hotellgästen spenderar i snitt 1 205 kronor per dygn (högst), medan 
den svenska fritidshusägaren spenderar 137 kronor per dygn (lägst). 
Genomsnittsturisten spenderar 482 kronor per dygn, vilket är 
betydligt högre än för jämförelseåret 2008. 

 

Sammanfattande diskussion 
Det är ingen lätt uppgift att försöka sammanfatta bilden av besöksnäringen 
i södra Småland. Besöksnäringen är en komplex näring som i sig rymmer 
flera olika delar samt har karaktären av att, på olika sätt, ”spilla över” på 
villkor och förutsättningarna för andra, närliggande branscher. En expansiv 
besöksnäring skapar exempelvis både ekonomi och arbetstillfällen för 
mataffären, bensinmacken och byggföretaget lokalt. I ett allmänt försök att 
summera en diskussion för södra Småland måste man dock konstatera att 
värden och mått på besöksnäringen har fluktuerat upp och ner över 2000-
talet och dess senare hälft. Ena året upp, två år senare ner och så upp igen. 
Skiftningarna kan rimligen länkas samman med omvärldsfaktorer som 
rådande valutakurser, konjunktur, säkerhetsläge och - inte minst - 
väderlek. Men skiftningarna måste förstås även relateras till regionens 
dragningskraft i stort och sannolikt även till besöksnäringens mognadsgrad 
i södra Småland. 

Mycket talar för att besöksnäringen fortfarande väntar på det stora lyftet i 
södra Småland. Vi ligger i flera fall en bit bakom de större och 
framgångsrika regionerna (destinationerna) i Sverige. Totalomsättningen 
har backat och det är idag färre anställda inom besöksnäringen än det var 
år 2006. De kommersiella gästnätterna ökar visserligen idag, men ligger 
fortfarande på en låg nivå jämfört med nationen som helhet. 
Besöksnäringen har potential och rymmer flera attraktiva besöksmål i 
länet, men uppfattas inte alla gånger som en professionell näring att räkna 
med. Besöksnäring och ekonomiskt hållbar tillväxt förknippas inte alla 
gånger med varandra. Det krävs samordnat arbete och en stor portion 
målmedvetenhet för att utveckla besöksnäringen i södra Småland och 
denna strategi utgör ett viktigt steg på den vägen. Besöksnäringen har - 
utan tvekan - goda möjligheter att bli framgångsrik även i denna region, 
men det handlar om att starta från en något lägre nivå och att alla aktörer 
drar åt samma håll. Det gäller att paketera de unika värden vi har mycket av 
idag samt göra dem tillgängliga och bokningsbara på en internationell 
marknad. Förutom befintliga produkter måste det även kreeras helt nya 
reseanledningar som inte går att finna på andra ställen. Södra Småland står 
utan tvekan inför flera spännande utmaningar de kommande åren. 
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4. Kvalitativ genomgång av regionala styrkor 
och svagheter 

 

 

Vi lämnar den kvantitativa statistiken och lyssnar istället till de mer 
kvalitativa röster som hörs inifrån regionen10. Strategin identifierar följande 
styrkeområden respektive svagheter (utmaningar) som kännetecknar 
besöksnäringen i södra Småland. 

 

Identifierade styrkeområden 

§ Naturen (skog, ängar, sjö, vatten) 
§ ”Europas närmaste vildmark” 
§ Närhet och avskildhet på samma gång 
§ Äkthet 
§ Tystnad, rekreation, lugn och ro 
§ Det vackra och nostalgiska 
§ Konst och design (glas, trä, möbler etc) 
§ Musik, sagor och berättartradition 
§ Tydlig småländsk identitet 
§ Kreativitet och eldsjälar 
§ Tradition av mångfacetterat entreprenörskap 
§ Småskalighet 
§ Miljö- och hållbarhetsprofil 
§ Stor andel utländska fritidshusägare 
§ En bred och mångfacetterad besöksnäring bestående av olika delar 
§ Resetrender som ligger i linje med regionens profil 
§ Flera attraktiva besöksmål 
§ Ett antal spetsföretag inom näringen 
§ Pågående satsningar för att stärka shopping- och idrottsturism 
§ Flera bra och välbesökta evenemang och happenings 
§ Strategiskt läge nära eller på väg till större destinationer i Sverige 
§ Påbörjat arbete med kluster och destinationsutveckling (Glasriket, 

Möbelriket, Destination Åsnen, Smålands sjörike, Sagobygden etc) 
§ En del av en större välkänd helhet; Småland 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Den följande redovisningen bygger i första hand på resultatet från det femtiotalet 
samtal och intervjuer som har genomförts inom processen med att ta fram det 
regionala strategidokumentet. Slutsatserna tydliggör de subjektiva bilder som har 
kommit fram i samtalen. Redovisningen rymmer endast sådana slutsatser som har 
påtalats i flera intervjuer och som därmed delas av olika nyckelpersoner runt om i 
regionen. Avsnittet listar flera viktiga slutsatser, men bör för den skull knappast 
betraktas som komplett. 



16	  
	  

Identifierade svagheter/utmaningar 

§ Relativt outvecklad besöksnäring 
§ Spretig besöksnäring = ingen gemensam kärna, drar åt olika håll 
§ Inget samlat strategiskt tänk kring hur positiv utveckling ska ske 
§ Besöksnäringens egen självbild. Professionalitet? Affärsmässighet? 

Vilja till kompetensutveckling?  
§ För stor betoning på hobbyverksamhet snarare än vinstdrivande 

företag 
§ Försiktighet, ovilja att satsa och ta risker 
§ Jante 
§ För stort fokus på ekonomiskt olönsamma delar inom 

besöksnäringen 
§ Flera entreprenörer som idag kämpar med lönsamheten 
§ Få riktigt stora dragare i regionen 
§ Hur möta en växande affärs-/mötesturism? 
§ Få aktiviteter för barn, ungdomar och barnfamiljer 
§ Få attraktiva inomhusaktiviteter 
§ Okunskap om hur kommersialisera (paketera, produktutveckla) de 

resurser och värden vi har mycket av 
§ Allemansrätten ”sliter” på naturen och gör det emellanåt svårt för 

entreprenörerna att ta betalt 
§ Rädsla för att ta betalt 
§ En alltför säsongsbetonad besöksnäring 
§ Förhållandevis låg grad av naturlig samverkan, trög process med att 

utveckla destinationer 
§ Behov av att lyfta fram besöksnäringen på den politiska 

dagordningen 
§ Stort beroende av kommunen och det offentliga 
§ Lagens ramar som sätter stopp för expansion på landsbygden 
§ Bristfällig infrastruktur, dåliga kommunikationer 
§ Otillgängliga besöksmål 
§ Bilberoende turism 
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5. Potential för positiv utveckling 

 

 

Besöksnäringen i södra Småland har alla möjligheter att utvecklas i positiv 
riktning till år 2020 och åren därefter. Det finns, som vi vet från avsnitt 4, 
flera utmaningar att ta sig an. Men utmaningar hör intimt samman med 
potential och nya möjligheter. Med ett gemensamt tänk och ett strategiskt 
handlande i allt som görs på besöksnäringsområdet, kan södra Småland i 
framtiden stå som ett naturligt förstaval för besökaren som vill göra affärer 
eller uppleva unik natur, kultur och design. 

För att få till stånd en positiv utveckling för södra Småland är det viktigt att 
identifiera och stötta de större besöksmål som finns i regionen. Dessa 
besöksmål (dragarna) står som starka reseanledningar i sig och kan klara av 
att locka både nationella och internationella gäster, turister och andra 
besökare. Det är dock lika viktigt att studera de trender som finns inom 
resandet i Sverige och världen idag och relatera dem till de förutsättningar 
som finns inom besöksnäringen i södra Småland. Om regionen kan erbjuda 
unika produkter som omvärlden vill ha och betala för är chanserna till 
hållbar framgång av logiska skäl mycket goda. Det handlar om att förädla 
det regionen redan är duktig på, men minst lika mycket om att hålla ett öga 
på vad målgruppen vill ha idag och vad trenderna pekar mot imorgon. 

Detta avsnitt syftar till just detta, det vill säga kartlägga regionens viktigare 
dragare samt studera trender att förhålla sig till. Avsnittet inleds dock med 
en översikt av besöksnäringens potential i relation till ett antal centrala 
faktorer som på olika sätt styr och sätter ramar för utvecklingen. Analysen 
görs med inspiration från redovisningen i den nationella strategin för 
svensk besöksnäring från 201011. 

 

PÅVERKANSFAKTORER POTENTIAL FÖR POSITIV UTVECKLING, 
SÖDRA SMÅLAND 

Politisk vilja och handlings-
kraft 

Offentlig sektor spelar en avgörande roll för att 
besöksnäringen ska ges chans att växa och utvecklas i 
södra Småland. Den offentliga sektorn anger många 
gånger ramarna för den miljö som besöksnäringen ska 
växa i och kan påskynda tillväxttakten genom att 
handla och prioritera på ett kraftfullt sätt. I vår region 
handlar det i stor mån om att föra upp besöksnäringen 
på den politiska agendan och synliggöra den som en 
seriös näring med kapacitet att skapa såväl nya 
arbetstillfällen som ekonomisk lönsamhet.  
Politiken måste möta de behov som kommuniceras, 
väva in näringen i planeringen samt göra strategiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Presentationen bygger på den modell som redovisas i den nationella strategin för 
svensk besöksnäring, sidorna 27-38. Här har dock ett selektivt antal påverkans-
faktorer för nationell, regional och destinationsnivå valts ut, vilka relateras till den 
potential som uppfattas för besöksnäringen i södra Småland. 
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val för hur medel och resurser ska användas på bästa 
sätt. Denna strategi för fram besöksnäringen som en 
viktig näring (basnäring) att ta hänsyn till. Strategin 
skapar en tydlighet och anger strategiska vägval med 
ansvar som faller på både politik och andra aktörer. 

Effektivitet hos myndigheter Det finns fortfarande mycket som kan förbättras för 
att offentliga organ ska förstå besöksnäringens behov 
och bättre kunna möta dess aktörer. Näringen är 
komplex och innehåller många småskaliga entrepre-
nörer som agerar med små ekonomiska marginaler. 
Bemötandet kan skifta från kommun till kommun, 
förvaltning till förvaltning, tjänsteman till tjänsteman. 
Men med en tydligare markering av besöksnäringen 
som en värdefull näring bör alla möjligheter finnas till 
kvalitativa förbättringar på området. 

Finansiering Det offentliga måste bära ett finansiellt ansvar för att 
stötta och stärka besöksnäringen på lämpligt sätt. Men 
det krävs även ett strategiskt arbete för att söka upp 
och attrahera privata finansiärer av olika slag - på 
både nära och längre håll. Det måste handla om att 
skapa en profil för vad vi söker och vill ha till den här 
regionen. Framgångsrika etableringar sjösätts 
förmodligen inte av en slump utan som resultat av ett 
noggrant förarbete med offentlig uppbackning. 

Infrastruktur och 
tillgänglighet 

Besöksnäringen är synnerligen beroende av att det 
offentliga samhället sörjer för en god infrastruktur 
med fungerande kommunikationer. Det handlar 
förstås om vägar, järnvägar och cykelleder, men även 
om dragna fiberledningar och digitala informations-
lösningar etc. Besöksnäringen är idag en bilburen 
näringsgren i södra Småland, något som på längre sikt 
utmanar såväl miljöprofil som ekologisk hållbarhet i 
stort. Mycket återstår att göra för att utveckla det 
kollektiva resandet till, från och mellan regionens 
besöksmål - inte minst under sommartid. 

Ekonomisk utveckling Besöksnäringen påverkas i väldigt hög grad av den 
ekonomiska utvecklingen i omvärld och närområde. 
Resandet påverkas av hur konjunkturen ser ut, om 
valutan är stark eller svag etc. Det hela gör naturligtvis 
besöksnäringen till en i viss mån känslig näring, där 
resemönster kan förändras från ett år till ett annat. 

Kompetensförsörjning och 
tillgång på arbetskraft 

Besöksnäringen är en sysselsättningsintensiv näring 
som ofta erbjuder unga människor deras första 
arbetslivserfarenhet. Det finns en förhållandevis god 
tillgång på ung arbetskraft som ställer sig villig att 
jobba extra på helger och under sommartid. Men 
strategiska satsningar måste göras för att professio-
nalisera näringen som sådan. Satsningar bör initieras 
för att stötta kvalitet och affärsmässighet hos den 
enskilde entreprenören samt kompetensutveckla 
personal. Under senare år har projektfinansierade 
kompetenssatsningar gjorts i offentlig regi, något som 
måste prioriteras även fortsättningsvis. Det ligger på 
entreprenörerna att avsätta tid och resurser för att 
delta i dessa satsningar. 

Miljö och klimat Södra Småland bör ha goda möjligheter att utnyttja 
klimatsmarthet och miljötänk då det handlar om 
framtida produktutveckling och marknadsföring. 
Regionens styrkeområden tangerar natur, avskildhet 
och rekreation. Det handlar dock om att paketera 
miljön till en hållbar och attraktiv produkt som den 
enskilde entreprenören kan och vågar ta betalt för. 

Väder och årstider Vädret är en nyckfull men viktig faktor som i hög grad 
påverkar turistsäsongen och, därmed, lönsamheten för 
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den enskilde entreprenören. För att besöksnäringen 
ska utvecklas till en mer pålitlig helårsnäring i 
regionen krävs sannolikt kompletterande inomhus-
aktiviteter till det som redan finns idag. Det kan 
handla om kvalitativa aktiviteter som ligger i linje med 
regionens styrkeområden och som ger upphov i både 
äventyr och lärande. 

Förmåga att samverka för 
destinationsutveckling 

Fram till idag har det talats om en spretig besöks-
näring som drar åt olika håll - utan gemensam kärna 
och plattform för samarbete. Det finns dock flera 
tecken som visar på att besöksnäringen mer och mer 
håller på att samla sig i södra Småland. Det sker idag 
en positiv utveckling mot nyttostyrda samarbeten som 
korsar alla tänkbara funktionella och administrativa 
gränser. Det offentliga bistår med stöttande nätverk 
och kompetensutbildningar. Därtill har nya kluster 
och destinationer etablerats kring olika teman som 
förenar de deltagande medlemmarna. Tanken om att 
arbeta kring breda destinationer är fortfarande relativt 
ny, men har stor potential i utvecklingen mot att 
kunna nå det slutgiltiga lyftet för besöksnäringen i 
södra Småland. De nya destinationerna ger oftast en 
viktig roll åt de regionala dragarna som förväntas gå i 
täten för processen. 

Råvarutillgången Råvarutillgången bör ses som väldigt god i södra 
Småland då vi med råvara menar det vi bygger mycket 
av besöksnäringen på idag - skogen, sjöarna, lugnet, 
det äkta och pittoreska. En framtida positiv utveckling 
måste ske i samklang med dessa ekologiska värden, 
utan stora ingrepp och kortsiktiga exploateringar. 
Turistentreprenörerna måste bli bättre på att paketera 
naturen och erbjuda dessa paket på en marknad. Men 
det handlar om att bruka naturen snarare än att 
förbruka den. All utveckling måste nödvändigtvis ske 
med en långsiktig hållbarhet för ögonen. 

Innovationsförmåga och 
förmåga att förädla råvaran 

I samklang med resonemanget just ovan finns det fog 
för att understryka att det viktigaste för att nå en 
positiv utveckling måste handla om att bättre än idag 
förädla den råvara vi har mycket av. Det bör innebära 
att turistentreprenörerna skapar attraktiva paket, 
samverkar över gränser och sätter en prislapp på 
unika naturupplevelser. Men en positiv utveckling 
måste sannolikt även innehålla innovation och helt 
nya produkter som vi inte ser idag. Regionen kopplas 
traditionellt samman med en finurlig entreprenörs-
anda, vilket kan visa sig vara oerhört värdefullt för 
besöksnäringen framöver. En strategi bör visserligen 
peka ut en bred färdriktning att samlas runt, men 
någonstans är det ändå entreprenörens resultat-
räkning som slutligt anger vilka satsningar som 
fungerar bra och inte. Här har de offentliga så kallade 
främjarorganisationerna en viktig uppgift att, på olika 
sätt, stötta och underlätta. 

Marknadsföring och 
försäljning 

Södra Småland medverkar idag - genom bolaget 
Destination Småland - inom det stora varumärkes-
projekt som bedrivs i samarbete mellan de tre länen i 
Småland. Det breda partnerskapet kommer framöver 
att innebära en mängd fördelar för besöksnäringen. 
Man samlas under en gemensam marknadsförings-
profil och kommer bland annat att sjösätta system för 
kvalitetskontroll och bokningsbara produkter. Länets 
besöksmål och entreprenörer kommer att ha mycket 
att vinna på att marknadsföra sig under Småland, 
vilket är ett känt varumärke även utanför Sverige. 
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Våra regionala dragare 
Den regionala strategin lyfter gång på gång fram det geografiska områdets 
största och viktigaste dragare som lok i processen med att skapa 
framgångsrika destinationer. Det är dock viktigt att tydliggöra vad strategin 
menar med begreppet dragare, likväl som att peka ut exempel på vilka 
regionala dragare vi har idag. 

Det är viktigt att redan på en gång slå fast att det inte finns någon enhetlig 
definition av vad en dragare egentligen är eller står för. Strategin använder 
sig därför av en tredelad definition som beskriver att dragaren… 

• är en reseanledning i sig. Dragaren är så pass känd och etablerad att 
den klarar av att stå som ensam huvudanledning för en resa som 
företas. 

• är ett populärt besöksmål i termer av antalet besökare per år. 

• medverkar till att ta ett strategiskt ansvar för att utveckla näringen i 
stort. Dragaren har intresse av och förmågan att gå i täten för en 
bred destinationsutvecklingsprocess där mindre aktörer och 
entreprenörer har möjlighet att följa efter i den takt och omfattning 
man själv önskar. Dragaren har en strategisk agenda att jobba efter 
och målen nås bäst genom aktiv samverkan tillsammans med andra 
aktörer/entreprenörer i området. 

Södra Småland har idag endast en nationellt och internationellt känd 
dragare och det är Glasriket. Strategin använder därför begreppet regional 
dragare för att trycka på det regionala perspektivet när det handlar om att 
exemplifiera de strategiskt viktigaste reseanledningar vi har. 

Strategin urskiljer följande exempel på regionala dragare som spelar och 
kommer att spela en central roll för att vi gemensamt ska kunna utveckla 
besöksnäringen i södra Småland: 

 

Glasriket, Kosta Boda Art Hotel, Linnés Råshult, Huseby 
bruk med Huseby julmarknad, Möbelriket, Korrö restaurang 
och hantverksby med Korröfestivalen, Kulturparken 
Småland med besöksmål, Ljungbergmuseet, PM & Vänner 
(med framtida designhotell), JA Ranch, Teleborg slott, 
Berättarfestivalen, Smålands sjörike, Åsnenområdet (med 
framtida nationalpark), IKEA (med framtida museum), 
Matmässan i Växjö, Sydsvenska rallyt, Arenastaden med 
arrangemang, Växjö city, Grand Samarkand, Tyrolen, 
Börjes i Tingsryd, Östregård antik och loppmarknad, Kosta 
Outlet 

 

På sidan 35 relateras de regionala dragarna till de fem prioriterade 
områden som strategin skiljer ut. 
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Några viktiga trender att förhålla sig till 
För att få till stånd en kraftigt växande besöksnäring är det viktigt att 
bevaka vilka resemönster som gäller för stunden och, på ett eller annat sätt, 
förhålla sig till dessa. Nedan följer en redovisning av några av de viktigare 
trender vi ser idag, vilka har direkt bäring på näringen i södra Småland. 

 

Trend Innebörd 
  

Vildmarkstrenden Resa bort från stress och fulltecknade almanackor. 
Nå avskildhet, lugn och ro, det kravlösa. Tillbaka 
till naturen som står för det äkta och genuina. 
 

Temaresan Resan där allt innehåll relaterar till ett särskilt 
tema, till exempel fiske, fotboll, design, släkt-
forskning etc. Temat påverkar ofta hela upplägget 
för resan, från mat och boende till aktiviteter. 
 

Den exotiska resan Resa för att uppleva det annorlunda. Nå en unik 
upplevelse man oftast bara får en gång i livet. 
Resan skiljer sig från de flesta andra resor man 
tidigare gjort. 
 

Jag och min familj Värna om familjen som enhet. Knyter an till den 
stressiga vardagen och det dåliga samvetet. Ger 
familjen en chans att komma ifatt och göra saker 
man annars inte hinner. 
 

Miljöturisten Turisten som söker miljömässigt hållbara 
alternativ för den resa man ska göra. Bor, äter, 
färdas och agerar i enlighet med gröna värden. 
 

Mina rötter, hemvändaren Målet för resan är att återse platsen för sin 
uppväxt och söka upp/hälsa på släkt och vänner 
från förr. Söka sin identitet för att nå inre 
tillfredsställelse. 
 

Aktiva upplevelser Hinna med mycket på kort tid. Utgår ifrån den 
stressiga vardagen, med mål om att hinna med så 
mycket som möjligt på de fria dagar man nu har. 
 

Edutainment Aktiviteten som kombinerar en rolig upplevelse 
(entertainment) med det lärande (education) man 
får på kuppen; till exempel Kreativum i Karls-
hamn, geocaching i Sagobygden etc. 
 

Fler men tidsmässigt 
kortare resor 

Fler turister prioriterar att göra många resor över 
året som var och en förläggs över kortare perioder, 
t ex långweekend. 
 

Kvalitet och bekvämlighet Fler söker sig till aktiva semestrar (vandring, 
cykling, paddling, tälta i naturen), men vill behålla 
en viss komfort genom att till exempel äta gott, 
sova i en skön säng och slippa bära sin packning. 
 

Skräddarsytt efter mina 
behov 

Höga krav på resans upplägg så att det stämmer 
överens med de personliga preferenserna. Resan 
blir en personlig satsning (tid och pengar) där allt 
måste klaffa perfekt. 
 

Transparens, boka själv Trend mot att leta upp sin resa och sitt boende 
själv och boka det över internet. Stort urval med 
kritiskt jämförande mellan olika alternativ. Stor 
priskänslighet och flexibilitet. 
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6. En regional strategi - flera strategiska 
spår att hålla sig till 

 

 

Utifrån kunskapen från dokumentets tidigare delar - med statistisk 
genomlysning, studier av styrkor och svagheter samt diskussionen kring 
regionens dragare och potential att utvecklas i positiv riktning - är det nu 
dags för att presentera den utpekade färdriktningen för besöksnäringen i 
södra Småland fram till och med år 2020. Den regionala strategin 
formulerar en modell med olika spår och prioriteringar som ska vägleda 
utvecklingen under de kommande åren. Modellen svarar både på vad vi ska 
nå och hur vi ska nå det.  

Strategins modell presenteras i sin helhet på nästa sida och beskriver i 
detalj: 

 

En vision   …att sträva mot på lång sikt 

Sex övergripande mål …att uppnå till år 2020 

Sex kvantitativa indikatorer …för att mäta måluppfyllelsen 

Fem prioriterade områden …att utvecklas på 

Femton strategier (metoder) …för hur arbetet ska genomföras 

 

Modellens olika delar presenteras, motiveras och diskuteras närmare inom 
dokumentets avsnitt 7 till 10 (sidor 27-42). Avsnitten syftar till att ge en 
större förståelse till de olika delarna av modellen och mer precist ringa in 
innehåll och beskriva vad som menas. 
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Övergripande mål om att besöksnäringen: 

• är en av regionens viktigaste näringar med socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar tillväxt 

• är en attraktiv näring för investeringar 
• är stark genom aktiv samverkan mellan kommersiella,  

ideella och offentliga aktörer 
• erbjuder reseanledningar året om 
• erbjuder upplevelser med god kvalitet som berikar besökarna 
• präglas av gott värdskap och aktiva ambassadörer 

Prioriterade områden 

a. Natur och äventyr 
b. Kultur och design 
c. Möten, konferens och evenemang 
d. Idrottsturism 
e. Shoppingturism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strategier 
à  För att nå de övergripande målen ska vi: 

• uppnå en stark politisk förankring, lokalt och regionalt, för besöksnäringen som tillväxtbransch 
• kommunicera och tydliggöra besöksnäringens roll för kommersiella, ideella och offentliga intressen 
• lägga stor vikt vid samarbetet i den nationella utvecklingen av en kvalitativt hållbar besöksnäring 
• främja etablering och utveckling av nyskapande företag som ger besökarna jordnära, lekfulla och berikande 

upplevelser 
• skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och, genom offentliga aktörer, stödja arbetet för samverkan, 

utveckling och etableringar 
• stimulera till att redan i planeringsprocesserna skapa attraktiva fysiska utrymmen för nyetableringar och 

investeringar - för såväl små som stora besöksmål 
• konsekvent lyfta fram varumärket Småland i alla sammanhang, implementera det och bjuda in företag i alla 

branscher att använda det i sin kommunikation 

• fokusera på regionens styrkeområden och profil i samverkan med regionerna i Småland och södra Sverige 
• stödja regionens starkaste besöksmål - dragarna - för att nå bred samverkan och stärka regionen som samlad 

destination 
• stimulera en ökad förädling och utveckling av unika helhetsupplevelser 

• öka tillgängligheten genom att, via webbplattform, erbjuda bokningsbara produkter samt stärka infrastrukturen 
och förbättra kommunikationerna 

• utveckla samarbetet mellan besöksnäring och kulturarv genom att främja regional samverkan 
• främja utveckling för fler möten, konferenser och evenemang 
• stimulera näringens aktörer till kontinuerlig kunskapsutveckling och kvalitetssäkring 
• med utgångspunktpunkt i Det Goda Värdskapet främja ambassadörskap bland aktörer, opinionsbildare och 

invånare 

Vision 

Södra Småland - Europas grönaste besöksmål. Livskraftiga företag arbetar långsiktigt 
med hänsyn till miljö och människor. En region att besöka och återvända till för genuina 
och unika upplevelser inom natur, kultur och design - både för rekreation och affärer 

Uppföljningsbara 
indikatorer, år 2020: 

• +1,5 miljarder kronor i 
omsättning 

• 600 nya årssysselsättningar 
• 3 större investeringar 
• 5-6 attraktiva destinationer 
• Minst två exportmogna 

destinationer  
• Minst 20 exportmogna företag 
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Vi vet sedan tidigare (avsnitt 2) att det nya strategidokumentet har tagits 
fram av flera olika skäl. Det handlar om att möta besöksnäringens positiva 
tillväxt och tydliggöra de strategiska mål och verktyg som ska gälla för 
södra Småland under kommande år. Det handlar om att kommunicera 
ambitionerna med det förestående arbetet på ett tydligt sätt som skapar 
nyfikenhet och engagemang. Och om att beskriva en färdväg som så många 
som möjligt känner igen sig i och kan ställa sig bakom. 

 

Vilka svar ger en regional strategi? 
Vi har flera gånger berört vad en strategi är för någonting och det måste - 
återigen - betonas att det handlar om ett övergripande dokument som med 
hjälp av ett helikopterperspektiv ringar in det strategiska utvecklingsarbetet 
för en kommande period. Strategin sätter på så sätt de yttre ramarna för 
hur framtidsarbetet ska genomföras och prioriterar vissa värden framför 
andra. Strategin formulerar vision och mål att sträva efter samt målar - med 
grova penseldrag - ut sådana insatser och metoder som på ett produktivt 
sätt ska verka för att slutligen infria de satta målen. 

Beskrivningen av den övergripande strategin kan göras än tydligare genom 
att diskutera vad för typ av svar dokumentet inte tillhandahåller. Strategin 
sätter, som nämndes ovan, ramarna för det prioriterade arbetet i stort men 
säger ingenting om hur det praktiska arbetet ska genomföras i detalj. 
Dokumentet behåller ett regionalt synsätt och perspektiv, utan att gå ner på 
lokal verksamhetsnivå och blanda sig i hur de enskilda företagen bedriver 
sin rörelse. Det finns överhuvudtaget ingen ambition om att sätta 
begränsningar för aktörernas entreprenörsanda och innovationskraft - 
snarare precis tvärtom. 

 

Styrgrupp och handlingsplaner 
För att jobba i linje med strategin och på sikt realisera dess mål, bör 
konkreta handlingsplaner tas fram under perioden till och med år 2020 (se 
vidare under avsnitt 11). Planerna bör skrivas för två eller tre år i taget och i 
betydligt större detalj reglera vad för konkreta insatser som ska prioriteras 
under den aktuella delperioden. Handlingsplanerna bör definiera de olika 
aktörernas roller och ansvar samt därtill relatera prioriterade satsningar till 
ett kostnadsperspektiv. Planerna måste ge svar på vad planerade insatser 
kommer att kosta samt vilken eller vilka aktörer som ska stå för ekonomin. 
Strategin föreslår att en legitim och beslutsför styrgrupp tillsätts i regionen, 
med uppgift att övervaka det nya strategidokumentet och kontinuerligt följa 
upp hur mål och indikatorer infrias. 

 

Hela besöksnäringens dokument 
Den regionala strategin omfattar hela besöksnäringen i södra Småland och 
är följaktligen den breda näringens dokument. För att konkretisera 
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målgruppen handlar det om en strategi som vänder sig till enskilda företag, 
stiftelser, föreningar, besöksmål, destinationer, intresseorganisationer, 
nätverk, de åtta kommunerna, AB Destination Småland, Regionförbundet 
södra Småland, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
främjarorganisationer såsom Almi Företagspartner, Nyföretagarcentrum, 
Coompanion, Ung Företagsamhet, Drivhuset, Inkubatorn etc. 

 

Hand i hand med andra strategier och utvecklingsprogram 
Den regionala strategin för besöksnäringen i södra Småland beaktar och går 
hand i hand med flera andra strategier, plattformar, planer och 
utvecklingsprogram som på olika sätt påverkar näringens förutsättningar 
och villkor. Det handlar här om alltifrån övergripande strategier på 
nationell nivå ner till planer på företagsnivå. Nedanstående modell placerar 
den regionala strategin i ett större sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta regionala dokument har förmodligen flest beröringspunkter med den 
nationella motsvarigheten samt det pågående samarbetet inom Partnerskap 
Småland. Den regionala strategin har i mångt och mycket färgats av 
struktur och innehåll i dessa två arbeten (avsnitt 2) och anger dessutom 
strategiska vägval (avsnitt 10) i riktning mot att följa och realisera dessa 
fullt ut. 

Den föreliggande regionala strategin är framtagen som en del under det 
övergripande paraply som regionens utvecklingsprogram (RUP) utgör. 
RUPen sätter fingret på tre perspektiv - attraktivitet, kreativitet och 
handlingskraft samt regionalt ledarskap - som utgör ramen för de framtida 
utvecklingssatsningarna. RUPen presenterar även fyra huvudutmaningar 
med kompletterande målsättningar och handlingsinriktningar. Det 
strategiska arbetet på besöksnäringsområdet beaktar innehållet i RUPen, 
med resultat som kommer hela regionen till del. 

Företags-/organisationsnivå: 
Affärsplaner och utvecklingsplaner för enskilda företag och näringsidkare 

Lokal nivå: 
Kommunala strategier och utvecklingsprogram, Destinationsstrategier 

Nationell nivå: 
Nationell strategi för svensk besöksnäring 

Regional nivå, södra Småland (Småland och södra Sverige): 
Strategi för besöksnäringen, Regionalt utvecklingsprogram (RUP), 
Regional kulturplan, Strategi för kulturella och kreativa näringar, Leader-
strategier, Varumärkesplattformen för de tre länen i Småland 
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Det finns ingen motsättning mellan den nya regionala strategin och de 
lokala planer och program som finns framtagna på kommun-, destinations- 
och företagsnivå. Det regionala dokumentet syftar tvärt om till att 
komplettera dessa lokala utvecklingsprogram genom att förstärka dem och 
tydliggöra vägen mot en växande näring inom hela södra Småland. Den 
regionala strategin kan därtill utgöra en nödvändig bro för att knyta 
samman de lokala programmen med den svenska besöksnäringsstrategin 
och med befintliga finansieringssystem på nationell nivå. 

Till sist, även om OECD Territorial Reviews för Småland/Blekinge (2012) 
per definition inte är ett strategidokument, bidrar det med många nyttiga 
rekommendationer för en positiv regional utveckling i den sydöstra delen 
av landet. OECD drar bland annat slutsatsen: 

 

”Naturliga och kulturella tillgångar kan, om de hanteras på ett 
hållbart sätt, utgöra grunden för vidareutveckling av den regionala 
turismen. Turismen har ännu inte stått i förgrunden för det 
ekonomiska utvecklingsarbetet. (…) Ekoturism, äventyrsturism och 
stora evenemang, både för företag och enskilda turister, är 
intressanta nischer som skulle kunna utvecklas vidare. Utöver att 
skapa nya affärsmöjligheter på landsbygden är turism ofta det 
första steget mot bredare utvecklingsmöjligheter: man besöker en 
plats, bildar sig en uppfattning och funderar sedan som följd på att 
flytta dit eller investera.” 

 

Från och med nästa sida redovisas modellen från sida 23, med presentation 
av den regionala strategins identifierade vision, mål, mätbara indikatorer, 
prioriterade områden samt strategiska vägval genom avsnitten som följer. 
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Övergripande mål 
6 mål 

Prioriterade områden 
5 områden 

7. Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den formulerade visionen pekar ut ett framtida tillstånd som vi vill se och 
själva bidra till. Visionen beskriver ett tillstånd för besöksnäringen i södra 
Småland som mycket väl kan ligga längre fram i tiden än år 2020. En vision 
behöver per definition varken vara mätbar eller bunden till ett visst 
tidsperspektiv, något strategin valt att ta fasta på. Vi väljer istället att 
skildra ett framtida scenario där besöksnäringen utgör en självklar näring 
för att skapa arbete, välfärd samt en attraktiv mötesplats för besökare från 
när och fjärran. 

Visionen formuleras genom tre korta meningar, men innehåller flera delar 
som förtjänar att kommenteras särskilt. På nästa sida delas visionen upp i 
kortare avsnitt som motiveras vart och ett. 

 

 

 

 

Uppföljningsbara 
indikatorer, år 2020 

6 indikatorer 

Strategier för att sträva mot visionen och 
förverkliga de övergripande målen 

15 strategier 

Vision 

Södra Småland - Europas grönaste besöksmål. Livskraftiga företag arbetar långsiktigt 
med hänsyn till miljö och människor. En region att besöka och återvända till för genuina 
och unika upplevelser inom natur, kultur och design - både för rekreation och affärer 
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Visionsformulering: 
 

Definition och innebörd: 

Södra Småland - Europas 
grönaste besöksmål. 
 

Vi vill etablera besöksnäringen som en 
expansiv näringsgren med ekonomisk tillväxt. 
All tillväxt måste ske i samklang med ett 
hållbart ekologiskt perspektiv. Det gröna 
symboliserar färgen på de resurser vi har 
mycket av i regionen - naturen, skogen, 
ängarna. Men det sätter också ramarna för på 
vilket sätt utvecklingen ska ske - med ett 
hållbart miljöfokus för ögonen i allt vi gör. På 
så sätt kan södra Småland ligga i framkant i 
Sverige och på sikt utvecklas till hela Europas 
grönaste besöksmål. 
 

Livskraftiga företag arbetar 
långsiktigt med hänsyn till 
miljö och människor.  
 

Hållbarhet och långsiktighet är nyckelord för 
strategin. Hållbarhet handlar om miljön, men 
även om det sociala och ekonomiska 
perspektivet. En regional strategi utgör en god 
gemensam grund att stå på och utgå ifrån. Men 
ingen pappersprodukt kan garantera framgång, 
utan det är de kluriga entreprenörerna och de 
livskraftiga företagen som är de viktiga 
spelarna för att besöksnäringen ska växa. 
 

En region att besöka och 
återvända till för genuina 
och unika upplevelser… 
 

Vår positiva utveckling utgår ifrån de fördelar 
och styrkor vi har i södra Småland. Det handlar 
om våra resurser, våra värden och den 
småländska identifikationen. Genom att betona 
det äkta, genuina och unika som finns här, 
stärker vi förutsättningarna för ett lyckat besök 
något som i sin tur ökar chansen till att 
besökaren väljer att återvända hit igen. I södra 
Småland får besökaren en upplevelse han eller 
hon inte får någon annanstans.   
 

inom natur, kultur och 
design… 
 

Regionens genuina och unika värden kopplar i 
första hand an till upplevelser på natur-, 
kultur- och designområdet. Dessa ingår i 
strategins prioriterade områden för positiv 
utveckling. 
 

- både för rekreation och 
affärer 
 

Strategin väljer att tala om besöksnäring 
snarare än turism. Regionen blir en attraktiv 
destination för alla besökare - oavsett vad som 
för besökaren hit. Vi kommer att jobba 
strategiskt och målinriktat för att välkomna alla 
besökare; privatturister, affärsresenärer, 
konferensdeltagare, idrottsutövare, 
shoppingturister, besökare till evenemang etc. 

 
Det är på det här sättet vi ser på regionens vision och definierar dess 
innebörd. Visionsarbetet löper genom sex övergripande mål som ska infrias 
till år 2020. 
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Övergripande mål om att besöksnäringen: 

• är en av regionens viktigaste näringar med socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar tillväxt 

• är en attraktiv näring för investeringar 
• är stark genom aktiv samverkan mellan kommersiella,  

ideella och offentliga aktörer 
• erbjuder reseanledningar året om 
• erbjuder upplevelser med god kvalitet som berikar besökarna 
• präglas av gott värdskap och aktiva ambassadörer 

Prioriterade områden 
5 områden 

8. Övergripande mål med uppföljningsbara 
indikatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategin presenterar sex övergripande mål som styr arbetet mot år 2020. 
De sex målen är tydliga och konkreta och pekar i samma riktning som 
regionens vision. Genom att låta målen vägleda det strategiska arbetet på 
regional nivå under de kommande åren, tar vi gemensamma steg mot att på 
sikt förverkliga visionen. De sex målen kan följas upp även om de beskriver 
kvalitativa ambitionsnivåer. För att förenkla uppföljningsarbetet under 
perioden fram till och med år 2020, kompletteras målen med sex mer 
kvantitativa indikatorer. Indikatorerna anger mätbara nyckeltal som 
sammantaget kommer att skvallra om med vilken framgång vi har infriat de 
övergripande målen. 

 

Vision 

Strategier för att sträva mot visionen och 
förverkliga de övergripande målen 

15 strategier 

Uppföljningsbara 
indikatorer, år 2020: 

• +1,5 miljarder kronor i 
omsättning 

• 600 nya årssysselsättningar 
• 3 större investeringar 
• 5-6 attraktiva destinationer 
• Minst två exportmogna 

destinationer  
• Minst 20 exportmogna företag 
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Följande presentation syftar till att gå igenom vart och ett av de sex målen 
och motivera dess definition och innebörd. Först mot slutet av avsnittet 
knyter vi åter an till de uppföljningsbara indikatorerna.  

 

Sex övergripande mål om att besöksnäringen… 

à  är en av regionens viktigaste näringar med socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar tillväxt 

Definition och innebörd: 
Besöksnäringen är en snabbt växande näring i Sverige och världen. Södra 
Småland har alla förutsättningar att haka på denna utveckling och definiera 
besöksnäringen som en seriös näring som skapar såväl nya arbetstillfällen 
som allmän välfärd. Besöksnäringen innebär i viss mån en outnyttjad 
potential, men kan skjuta fart även i vår region genom att vi drar åt samma 
håll och blir bättre på att förädla de unika resurser vi har. Denna slutsats 
styrks även av OECD-rapporten (sida 26). Det krävs dock flera saker för att 
så ska bli fallet. Politiken måste finna rollen för besöksnäringen och se den 
inneboende potential som finns. Besöksnäringen måste samtidigt 
professionaliseras för att bli en näring att räkna med och klara av en plats 
högt upp på den politiska dagordningen. Näringens aktörer måste i större 
grad agera med lönsamheten för ögonen och drivas av ett naturligt 
önskemål om att hela tiden växa och expandera. Tillväxten ska dock ske på 
ett hållbart sätt, med sociala, ekonomiska och ekologiska värden främst. 
Den sociala dimensionen handlar om att en expansion måste ha stöd hos 
grannar, markägare och samhället i stort. En stark besöksnäring har 
potential att skapa en levande landsbygd där välfärden når långt utanför 
stadsgränsen. Den ekonomiska dimensionen handlar om att nå en stabil 
lönsamhet med gröna pilar uppåt, det vill säga en tillväxtbransch som man 
kan lita på. Den ekologiska dimensionen handlar om att all utveckling 
måste ske i samklang med miljön - vår viktigaste resurs. 
 
à  är en attraktiv näring för investeringar 

Definition och innebörd: 
Det ska vara lönsamt att investera i besöksnäringen. Privata entreprenörer 
ska bedriva verksamhet på ett affärsmässigt sätt med mål om att nå 
långsiktig hållbarhet. Det råder samma spelregler för företagen på 
besöksnäringsområdet som på övriga branschområden. Privata satsningar 
görs efter noggrann kalkyl och med mål om att nå lönsamhet. Det måste i 
framtiden finnas plats för entreprenörer med andra målsättningar, som 
jobbar med sitt företag på fritiden eller som en hobbysysselsättning. Men 
för att besöksnäringen ska stärkas som näring är det viktigt att de 
professionella näringsidkarna ges rätt förutsättningar för att expandera. 
Det offentliga samhället har här en viktig stöttande roll. Det offentliga ska 
sörja för en god infrastruktur och jobba strategiskt för att bereda plats för 
privata etableringar. Det handlar om att vara tidigt ute i processen och 
marknadsföra sin kommun/regionen som en attraktiv destination för 
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externa investeringar samt medvetet planera in eller avsätta fysiska 
utrymmen för besöksnäringens expansion. Det handlar om att på ett sunt 
sätt stötta de initiativ som kommer från den privata sidan och möta 
entreprenören på ett jämbördigt sätt utan onödig byråkrati. 
 
à  är stark genom aktiv samverkan mellan kommersiella,  
ideella och offentliga aktörer 

Definition och innebörd: 
Strategin betonar en aktiv och mångfacetterad samverkan som bas för 
fungerande destinationer. Samverkan måste ske på jämbördigt sätt, med 
många olika typer av aktörer (intressen) och där samtliga har mycket att 
vinna på att samarbeta med varandra. Destinationens dragare och 
tydligaste reseanledningar ges en särskilt viktig position i arbetet. Men 
ökade besöksströmmar spiller över på alla aktörer - stora som små - som 
drar nytta av fler gäster, ökad försäljning, fler övernattningar i området 
(mataffären, restaurangen, bensinmacken, bygghandeln) etc. 
Destinationsutveckling handlar mycket om att förlänga den så kallade 
stanntiden för besökaren genom att erbjuda produkter eller paket som 
knyts samman på olika sätt. Det offentliga samhället har, som nämndes 
ovan, en särskild roll för att skapa plattform för samverkan och 
investeringar, medan de privata aktörerna oftast är de som ytterst realiserar 
målet om framgångsrika destinationer. 
 
à  erbjuder reseanledningar året om 

Definition och innebörd: 
Besöksnäringen är, i vår del av landet, alltför beroende av de tre 
sommarmånaderna juni, juli och augusti. För att näringen ska växa och nå 
storlek är det av central betydelse att det skapas längre och helt nya 
säsonger som ger anledning att besöka södra Småland hela året om. En 
professionell rörelse klarar inte av att blomstra under tre hektiska månader 
för att sedan redovisa förlustsiffror nio svaga månader i rad. 
Besöksnäringen måste därför erbjuda nya produkter och närma sig nya 
målgrupper för att reducera skillnaderna mellan sommar och vinter. En 
metod bör kunna vara att bereda väg för fler attraktiva inomhusaktiviteter 
som fungerar oavsett väder och årstid. En annan metod innebär att jobba 
betydligt hårdare och mer strategiskt för att komma åt segmentet 
affärsturism/mötesturism. Det handlar till exempel om att kartlägga 
kommande möten och konferenser av storlek och tyngd, och tidigt räcka 
upp handen för att anmäla sig som arrangör. Förverkligandet av målet om 
att erbjuda reseanledningar året om innebär till stor del att hela 
besöksnäringen byter kostym. Från höga toppar och djupa dalar i 
företagens resultaträkningar till en mer stabil näring som fler och fler kan 
livnära sig på inom ramen för en heltidssysselsättning. 
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à  erbjuder upplevelser med god kvalitet som berikar besökarna 

Definition och innebörd: 
Målet går hand i hand med kravet på större affärsmässighet hos den 
samlade besöksnäringen i stort. Det finns flera aspekter av god kvalitet som 
bör nämnas. Den självklara definitionen handlar förstås om att erbjuda 
attraktiva produkter, god mat, sköna sängar och högklassiga upplevelser. 
Den utlovade kvalitén måste garanteras, mätas och följas upp. Besökaren 
måste få det som han och hon betalar för, vilket borgar för nöjda kunder 
och en större långsiktighet kring de produkter som erbjuds. Diskussionen 
handlar således mycket om förutsägbarhet, där en nöjd kund inte per 
automatik är den som väljer att köpa den mest exklusiva produkten. Det 
centrala är istället att kvalitén står i proportion till det man betalar eller att 
kunden till och med får lite mer för pengarna än vad han eller hon hade 
förväntat sig. En attraktiv upplevelse bör på olika sätt berika besökaren. Det 
kan handla om att lära sig något nytt och få nya referensramar, men minst 
lika mycket om att berika kunden i form av god mat eller en avstressande 
miljö. 
 
à  präglas av gott värdskap och aktiva ambassadörer 

Definition och innebörd: 
Målet sätter besökaren i fokus, men innebär egentligen mest för de boende 
på orten, hotellreceptionisten, turistguiden, politikern och taxichauffören 
etc. Dessa personer är exempel på nyckelfunktioner vars attityd och 
inställning påverkar eller till och med avgör vad för minnen en besökare bär 
med sig hem efteråt. De goda ambassadörerna bidrar hjälpsamt till att det 
skapas och sprids en positiv bild av besöksmålet. Målet återupprepar 
betoningen på en socialt hållbar besöksnäring, där jante göms undan till 
förmån för en uttalad stolthet för den plats man bor och verkar på. Genom 
att skapa bred förståelse för besöksnäringens potential att säkra framtida 
arbete och välfärd, bör antalet goda värdar och ambassadörer stadigt öka i 
södra Småland. Det höjer naturligtvis upplevelsen av att ha varit här på 
besök och stärker sannolikt chansen att man kommer tillbaka. 

 

Sex uppföljningsbara indikatorer 
De sex övergripande målen kompletteras med sex kvantitativa indikatorer 
som med fördel kan användas för att mäta med vilken framgång vi lyckas 
infria nämnda mål. Indikatorerna kopplas således intimt ihop med målen 
och styr även de mot strategins slutår 2020. De valda indikatorerna 
relaterar direkt till varumärkesprojektet för Småland, men har här brutits 
ned på regional nivå för södra Småland. 

Nedanstående tabell syftar till att tydliggöra de sex indikatorerna och visa 
på de kvantitativa förändringar som förutses till och med år 2020. Delar av 
tabellen faller tillbaka på statistik som redovisades tidigare i strategin (se 
avsnitt 3). 
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Södra Småland 2010 Förändring 2020 
  Omsättning 2 739 +1 500 4 239 
  Årssysselsättning  1 650 + 600 2 250 
  Större investeringar   3 
  Attraktiva destinationer   5-6 
  Exportmogna destinationer   Minst 2 
  Exportmogna företag   Minst 20 

 
Omsättning:  Anges i miljoner kronor. Avser inresande och inomregional  
  turism samt regional shopping 
Årssysselsättning: Anges i antal helårssysselsättningar. Avser inresande och 
  inomregional turism samt regional shopping 
Större investeringar: Anges i antal investeringar 
Attraktiva destinationer: Anges i antal destinationer 
Exportmogna destinationer: Anges i antal destinationer enligt definition av Visit Sweden 
  och kriterier i den nationella strategin för besöksnäring 
Exportmogna företag: Anges i antal företag enligt definition av Visit Sweden och 
  kriterier från Exportmognad.se 

 

Två av indikatorerna använder begreppet exportmogen. Kriterierna för en 
exportmogen destination utgår från marknadens och målgruppens krav och 
behov. Den exportmogna destinationen ska bland annat kunna erbjuda två 
till fem dagars helhetsupplevelser, paketerade upplägg, språkanpassad 
kommunikation och god tillgänglighet. Det ska finnas en gemensam 
affärsplan och varumärkesplattform samt en långsiktig finansiering av 
marknadsaktiviteter. Den exportmogna destinationen ska även ha förankrat 
en lokal organisation som säkerställer bred samverkan, delaktighet samt ett 
gott värdskap. 

Det exportmogna företaget ska, enligt definitionen, erbjuda något unikt 
som ger besökaren aktiva och lärande upplevelser. Företaget ska ha god 
kapacitet, verka i linje med hållbara mål och erbjuda aktivitetsprogram över 
hela säsongen. Det ska vara drivande i samverkan med andra aktörer och 
organisationer på orten och vara tillgängligt avseende språk, information, 
service, webb, transporter etc. Företag kan mäta sin grad av exportmognad 
genom att testa sig på sidan Exportmognad.se. 
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Övergripande mål 
6 mål 

Prioriterade områden 

a. Natur och äventyr 
b. Kultur och design 
c. Möten, konferens och evenemang 
d. Idrottsturism 
e. Shoppingturism 

9. Prioriterade områden som knyter an till 
regionens kärnvärden och målgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategin pekar ut fem prioriterade områden som definieras som särskilt 
intressanta och viktiga för det förestående utvecklingsarbetet mot år 2020. 
Områdena knyter dels an till de strategiskt viktigare besöksmålen 
(dragarna) i regionen, dels till de kärnvärden och målgrupper som redan 
har identifierats inom ramen för det pågående varumärkesarbetet inom 
Småland.  

 

Fem prioriterade områden av regional betydelse 
De fem prioriterade områdena kan sägas vara tämligen breda till 
karaktären. Samtliga representerar nischer vi redan idag är starka inom 
eller nischer vi ser som potentiellt viktiga att växa inom. Södra Småland har 
idag sina kvalitativa styrkor inom natur och äventyr respektive kultur och 
design. Regionen har därtill en shoppingturism som är proportionellt högre 

 

Vision 

Uppföljningsbara 
indikatorer, år 2020 

6 indikatorer 

Strategier för att sträva mot visionen och 
förverkliga de övergripande målen 

15 strategier 
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än det nationella genomsnittet. Det är för strategin naturligt att peka ut 
dessa tre styrkeområden som fortsatt viktiga och markera betydelsen av att 
de expanderar ytterligare till år 2020. Väldigt mycket händer just nu inom 
idrottsturismen i regionen, vilket gör att strategin väljer att definiera detta 
område som särskilt intressant för framtiden. Det finns en tro på att 
idrottsturismen har flyttat fram sina positioner markant till år 2020 och då 
utgör en självklar och attraktiv del av den samlade besöksnäringen inom 
södra Småland. Strategin uppfattar slutligen en oerhört stor potential för 
det femte området - möten, konferens och evenemang - och väljer således 
att peka ut det som en ytterligare prioritering för framtida utveckling. Om 
besöksnäringen ska kunna ta steget från en sommarsäsongsbetonad näring 
till en näring för helåret, är det av avgörande betydelse att regionen bättre 
klarar av att möta upp strömmar av affärsturister, företagskunder, 
konferensdeltagare, intressenter för så kallade technical visits etc. 

Utifrån diskussionen på sida 20 urskiljer strategin följande exempel på 
regionala dragare som kategoriseras in under respektive prioriterat område. 

 

Natur och äventyr Korrö restaurang och hantverksby, 
Smålands sjörike, Åsnenområdet 
(med framtida nationalpark) 

Kultur och design Glasriket, Kosta Boda Art Hotel, 
Linnés Råshult, Huseby bruk, 
Möbelriket, Kulturparken Småland 
med besöksmål, Ljungbergmuseet, 
PM & Vänner (med framtida 
designhotell), IKEAs framtida 
museum 

Möten, konferens och   JA Ranch, Teleborg slott, Korrö- 
evenemang   festivalen, Berättarfestivalen, 

Huseby julmarknad, Matmässan i 
Växjö, Sydsvenska rallyt, Tyrolen 
 

Idrottsturism Arenastaden med arrangemang 

Shoppingturism Växjö city, Grand Samarkand, 
IKEA, Östregårds antik och lopp-
marknad, Börjes i Tingsryd, Kosta 
Outlet 

 

Det är naturligtvis förknippat med en del svårigheter att kategorisera 
besöksmål på detta sätt. Ett besöksmål kan många gånger relateras till två 
områden eller till och med ännu fler. Strategin har dock valt att kategorisera 
besöksmålen inom de områden som uppfattas som de huvudsakliga. 
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Identifierade kärnvärden och målgrupper 
De fem prioriterade områdena (och modellen i stort) knyter an till ett antal 
kärnvärden och målgrupper som tydligt lyfts fram inom det pågående 
smålandssamarbetet där samtliga tre län deltar. Vår regionala strategi gör 
inga andra definitioner utan ansluter sig helt och hållet till de diskussioner 
som redan finns inom varumärkesprojektet. 

Södra Smålands kärnvärden är således: 

§ Lekfull 
§ Jordnära 
§ Berikande 
§ Nyskapande 

De viktigaste segmenten för Södra Småland identifieras som: 

§ Aktiva familjer 
§ Vitala äldre (så kallade WHOPs = wealthy healthy older people) 
§ Det globala företaget (möten, konferenser, kongresser) 
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Övergripande mål 
6 mål 

Prioriterade områden 
5 områden 

10. Strategiska vägval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier 
à  För att nå de övergripande målen ska vi: 

• uppnå en stark politisk förankring, lokalt och regionalt, för besöksnäringen som tillväxtbransch 
• kommunicera och tydliggöra besöksnäringens roll för kommersiella, ideella och offentliga intressen 

• lägga stor vikt vid samarbetet i den nationella utvecklingen av en kvalitativt hållbar besöksnäring 
• främja etablering och utveckling av nyskapande företag som ger besökarna jordnära, lekfulla och berikande 

upplevelser 

• skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och, genom offentliga aktörer, stödja arbetet för samverkan, 
utveckling och etableringar 

• stimulera till att redan i planeringsprocesserna skapa attraktiva fysiska utrymmen för nyetableringar och 
investeringar - för såväl små som stora besöksmål 

• konsekvent lyfta fram varumärket Småland i alla sammanhang, implementera det och bjuda in företag i alla 
branscher att använda det i sin kommunikation 

• fokusera på regionens styrkeområden och profil i samverkan med regionerna i Småland och södra Sverige 
• stödja regionens starkaste besöksmål - dragarna - för att nå bred samverkan och stärka regionen som samlad 

destination 

• stimulera en ökad förädling och utveckling av unika helhetsupplevelser 
• öka tillgängligheten genom att, via webbplattform, erbjuda bokningsbara produkter samt stärka infrastrukturen 

och förbättra kommunikationerna 

• utveckla samarbetet mellan besöksnäring och kulturarv genom att främja regional samverkan 
• främja utveckling för fler möten, konferenser och evenemang 
• stimulera näringens aktörer till kontinuerlig kunskapsutveckling och kvalitetssäkring 

• med utgångspunktpunkt i Det Goda Värdskapet främja ambassadörskap bland aktörer, opinionsbildare och 
invånare 

 

 

 

Vision 

Uppföljningsbara 
indikatorer, år 2020 

6 indikatorer 
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Femton strategier för positiv utveckling 
Modellens nedre del riktar fokus mot dokumentets handlingsstrategier 
(strategiska vägval). Vision och övergripande mål tecknar framtida 
tillstånd, det vill säga önskvärda situationsbeskrivningar för regionens 
besöksnäring. Strategierna beskriver istället vägen fram till de uttalade 
tillstånden och pekar således ut prioriterade tillvägagångssätt att hålla sig 
till för att i slutändan nå en positiv utveckling. Strategierna anger på så sätt 
medvetna och aktiva handlingar från berörda aktörer i regionen. 

Dokumentet identifierar totalt 15 strategier som kompletterar och, i viss 
mån, överlappar varandra. Samtliga strategier knyter direkt an till minst ett 
av de övergripande målen, men i flera fall handlar det om fler mål än så. 
Det hela innebär att vart och ett av de sex målen har flera strategier under 
sig som verkar tillsammans för att realisera det aktuella målet. 

Dokumentet anger ett tämligen ambitiöst upplägg med så många som 15 
strategier. Det viktiga är dock inte antalet strategier, utan snarare att de 
som redovisas är tydliga och relevanta för uppgiften om att utveckla 
regionens besöksnäring. Genom den resterande delen av detta avsnitt 
redovisas de 15 strategiska vägvalen och motiveras på kortfattat sätt. Det 
bör återigen påpekas att flera av strategierna tangerar aktiviteter och 
handlingar som kompletterar varandra. 

 

För att nå de övergripande målen ska vi… 

à uppnå en stark politisk förankring, lokalt och regionalt, för besöks-
näringen som tillväxtbransch 
Insatser måste ske för att föra upp besöksnäringen på den politiska 
dagordningen. Det kan rimligen handla om att ge fortlöpande information 
och - framför allt - bevisa näringens roll för att skapa arbete, stärka 
skatteintäkter och bidra till välfärden i stort. Kraft måste läggas på att 
återföra resultat och statistik till politiken samt konkretisera effekterna av 
de offentliga satsningar som gjorts på besöksnäringsområdet. Den ökade 
politiska förståelsen för besöksnäringens villkor och potential kan kräva 
olika typer av omstruktureringar vid offentliga organ. Det kan handla om 
att på ett tydligt sätt foga aktuella frågor till budgetprocesser och 
konkretisera dem i de lokala utvecklingsprogrammen. Men även om att 
förankra besöksnäringen närmare övriga näringslivsfrågor. 
 
à kommunicera och tydliggöra besöksnäringens roll för kommersiella, 
ideella och offentliga intressen 
Alla samhällsaktörer uppfattar inte besöksnäringens roll och betydelse på 
samma sätt, utan meningarna skiljer sig troligen åt beroende på vem man 
frågar. Det som förenar samtliga berörda är sannolikt att alla ser en vinst 
med en framgångsrik näring. Kommunen gläds åt näringen som skapar 
arbete och social inkludering. Nya skatteintäkter ger möjlighet till välfärd 
och stärkt samhällsservice. För den privata entreprenören innebär det 
framgångsrika företagandet en chans att säkra sin egen lön, göra 
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ekonomisk vinst, expandera verksamheten och inspirera andra företagare. 
Den ideella aktören har sannolikt andra mål än att maximera vinst, till 
exempel att främja ett unikt kulturarv eller behålla en levande landsbygd. 
Diskussionen är naturligtvis aningen grov och förenklad på flera sätt. 
Många gånger kan intressen sammanfalla på så sätt att olika aktörer 
identifierar gemensamma vinster. Genom att tydliggöra de likheter och 
skillnader som finns i perspektiv (drivkrafter) främjar man sannolikt en 
bättre rollfördelning med god samverkan och mindre risk för missförstånd. 
 
à lägga stor vikt vid samarbetet i den nationella utvecklingen av en 
kvalitativt hållbar besöksnäring 
Strategin för södra Småland ställer sig bakom den nationella 
besöksnäringsstrategin från 2010. All förväntad positiv utveckling ska ske i 
överensstämmelse med kravet på en långsiktig och kvalitativt hållbar 
besöksnäring. Det hållbara perspektivet innefattar en social, ekonomisk och 
ekologisk dimension. Samtliga dimensioner är lika viktiga och måste 
beaktas vid tillskapandet av nya destinationer. En positiv utveckling kräver 
dialog och samarbete med och mellan nyckelaktörer på området. Från 
myndigheter på nationell nivå ner till parterna på det lokala planet. 
 
à främja etablering och utveckling av nyskapande företag som ger 
besökarna jordnära, lekfulla och berikande upplevelser 
Södra Småland behöver nya företag, innovativa idéer och attraktiva äventyr 
och upplevelser som stärker tillväxttakten för näringen i regionen. Det 
handlar för det offentliga om att vara öppen för nya privata idéer och 
satsningar, men minst lika mycket om att själv påbörja ett strategiskt arbete 
för att locka nya entreprenörer till regionen. Det går inte att sitta och 
hoppas på att någon företagare av slump ska slå sig ner i trakten, utan 
kommunen måste arbeta aktivt och strategiskt för att attrahera önskvärda 
etableringar. Det handlar om att vara offensiv och jobba för det man inte 
har i kommunen eller regionen idag. Men det handlar även eller lika mycket 
om att stötta befintliga entreprenörer som vill ta nya steg för att utvecklas 
vidare. Våra småländska kärnvärden tangerar de innovativa satsningar som 
måste göras. 
 
à skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och, genom offentliga 
aktörer, stödja arbetet för samverkan, utveckling och etableringar 
Regionens kommuner och övriga offentliga aktörer tar redan idag ett ansvar 
för att skapa ett gott företagsklimat och stödja samverkan på 
besöksnäringsområdet. Det offentliga erbjuder olika typer av arenor för 
information, nätverkande och kompetensutveckling. De så kallade främjar-
organisationerna har som mål att ge rådgivning, stöd och ekonomiska 
möjligheter. De offentliga insatserna måste fortsätta och fördjupas. Vi vet 
att besöksnäringen i södra Småland fortfarande är relativt sett outvecklad. 
Vi vet också att strategisk destinationsutveckling sällan sker genom att 
trycka på en knapp. Strategin trycker därför hårt på vikten av aktivt 
stöttande offentliga funktioner som även fortsättningsvis bidrar med 
bränsle till processen för att skapa samverkan och nya starka destinationer. 
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à stimulera till att redan i planeringsprocesserna skapa attraktiva fysiska 
utrymmen för nyetableringar och investeringar - för såväl små som stora 
besöksmål 
Med ökad prioritering av besöksnäringen som tillväxtbransch blir det också 
naturligt att det offentliga redan på tidigt stadium tänker in framtida 
fysiska etableringar då man beslutar om översiktsplaner och 
utvecklingsprogram. Olika besöksmål kräver olika typer av fysiska 
utrymmen. Vissa besöksmål behöver stadsmiljö, andra behöver sjönära 
naturmiljö medan alla kräver god tillgänglighet och infrastruktur. En privat 
entreprenör som är redo att investera har sällan tid att vänta. Därför är det 
en fördel om politiken redan tidigt har satt ner foten och kan peka ut de 
fysiska områden där expansion ska ske. 
 
à konsekvent lyfta fram varumärket Småland i alla sammanhang, imple-
mentera det och bjuda in företag i alla branscher att använda det i sin 
kommunikation 
Som en given del av Småland och det pågående varumärkesprojektet ska 
samtliga företag, besöksmål, destinationer och övriga delar av 
besöksnäringen bjudas in för att använda varumärket Småland i sin 
kommunikation och marknadsföring. Insatsen handlar om att skapa en 
tydlig enighet i det externa budskapet, vilket alla kommer att vinna på i 
längden. Småland är ett känt varumärke i hela Sverige och utomlands, och 
relaterar till värden som lockar besökare. Genom att konsekvent 
kommunicera Småland i alla sammanhang förstärker vi varumärket och 
fyller det med fler och fler attraktiva värden. 
 
à fokusera på regionens styrkeområden och profil i samverkan med 
regionerna i Småland och södra Sverige 
En gynnsam utveckling för besöksnäringen i södra Småland utgår först och 
främst ifrån de styrkor och den profil regionen redan idag har skaffat sig. 
Den privata entreprenören bakbinds inte av detta dokument utan ska 
känna sig fri att etablera de innovativa affärsidéer som han eller hon tror 
kommer att ge hållbar lönsamhet. Men vägen mot positiv utveckling ska 
generellt inte gå ut på att täppa igen hål och brister som finns idag. 
Processen ska istället relatera till det vi är bra på och till de unika resurser 
vi har mycket av. Det handlar om att skapa en grundmurad trovärdighet i 
budskapet och främja en positiv förutsägbarhet hos resenären som besöker 
södra Småland. Besöksnäringens aktörer ska slå vakt om den småländska 
identifikationen och samverka med övriga län i Småland. Men framtida 
samverkan kan ske bredare än så, med aktörer i hela södra Sverige. 
 
à stödja regionens starkaste besöksmål - dragarna - för att nå bred 
samverkan och stärka regionen som samlad destination 
Strategin betonar vikten av att en positiv utveckling för besöksnäringen 
måste kanaliseras genom strategisk stöttning av de större och viktigare 
besöksmålen; våra regionala dragare. Det offentliga har begränsade 
resurser och varken kan eller bör stötta samtliga aktörer på ett likvärdigt 
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sätt. Resurserna måste riktas mot de områden (och aktörer) där de gör 
störst nytta och där förmodade vinster på sikt kommer så många som 
möjligt till del. De regionala dragarna ska utgöra loken i processen för att 
stärka södra Småland som samlad destination. Satsningar på våra 
strategiskt viktigaste reseanledningar gör att vi profilerar regionen och når 
fler och nya besökare. Det gynnar i sin tur även de mindre entreprenörerna 
i form av inspiration och draghjälp. 
 
à stimulera en ökad förädling och utveckling av unika helhetsupplevelser 
Det är viktigt att den så kallade stanntiden förlängs för resenären som 
besöker södra Småland. Besökaren måste, i högre grad än idag, ha 
anledning att stanna kvar längre i regionen för att äta bra, bo bra och 
uppleva mer. För att detta ska vara möjligt måste besöksnäringen förädla 
och utveckla fler produkter som kompletterar varandra och formar ett 
mönster av attraktiva erbjudanden att välja från. Det handlar om att främja 
en sprudlande lokal samverkan där alla involverade parter kan identifiera 
sin nytta och vinst. Det handlar därtill om att trycka på det unika vi har i 
den här regionen och paketera lösningar som kunden är villig att betala för. 
 
à öka tillgängligheten genom att, via webbplattform, erbjuda bokningsbara 
produkter samt stärka infrastrukturen och förbättra kommunikationerna 
Besöksnäringen måste bli tillgänglig på alla plan. Besökaren ska via en 
gemensam webbplattform få god överblick av det som regionens 
besöksnäring har att erbjuda och enkelt kunna boka attraktiva produkter 
och paket. Det offentliga ska ytterst utveckla och sörja för driften av 
plattformen medan besöksnäringens aktörer ansvarar för att fylla den med 
innehåll. Kravet på ökad tillgänglighet innefattar även en fysisk dimension 
genom att det offentliga måste ge besöksnäringen rätt förutsättningar att 
kunna växa bit för bit. De offentliga satsningarna måste betyda lokala och 
regionala resurser för vägar, leder (cykel, vandring, paddling), skyltar, 
parkeringsytor och fiber, vilka växlas upp mot sökta nationella och EU-
medel. För att uppfylla målet om en ekologiskt hållbar besöksnäring bör 
man kunna förvänta sig att mönstret med en bilburen och bilberoende 
turism förändras på sikt. Det offentliga måste sörja för att stärka 
kommunikationerna inom södra Småland samt till och från de angränsande 
länen. Det kan handla om nya bussrutter och fler avgångstider i linje med 
föresatsen att utveckla en näring som löper över hela året och inte bara på 
sommaren. 
 
à utveckla samarbetet mellan besöksnäring och kulturarv genom att 
främja regional samverkan 
Framtidens besöksnäring ska utvecklas i nära samverkan med kulturens 
aktörer och vårt unika kulturarv, med avstamp i de regionala planer och 
strategier som redan finns etablerade på området. Strategins ambition 
syftar till att koppla samman kultur och kulturarv med de strömmar av 
besökare som följer en växande näring. Det handlar om att skapa intresse 
samt synliggöra kulturens viktiga värde som bärare av vår kronobergska 
(småländska) identitet och historia. 
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à främja utveckling för fler möten, konferenser och evenemang 
För att kunna erbjuda reseanledningar året om måste besöksnäringen - 
såväl privata som offentliga aktörer - vidta strategiska åtgärder för att nå 
segmentet affärsturism/mötesturism. Det övergripande målet måste vara 
att etablera södra Småland som en naturlig region för möten, konferenser 
och olika typer av evenemang, med staden Växjö som den viktigaste 
dragaren i regionen. Strategin tar således i beaktande att all utveckling inte 
nödvändigtvis handlar om att nå fler och fler resenärer, utan att det är 
minst lika viktigt att analysera vilka segment man vill nå och vad för 
intäkter målgruppen för med sig. Segmentet affärs-/mötesturism är 
vanligtvis en kvalitetsmedveten kategori som spenderar betydligt mer 
pengar under sin begränsade vistelse jämfört med andra grupper. Regionen 
måste avsätta resurser för att kartlägga möten och konferenser av 
nationella mått och tidigt räcka upp handen för att anmäla sig som arrangör 
till dessa. 
 
à stimulera näringens aktörer till kontinuerlig kunskapsutveckling och 
kvalitetssäkring 
Det är av naturliga skäl ytterst de privata entreprenörerna som själva avgör 
i vilken mån de vill och behöver stärka sin kompetens för att driva en 
professionell affärsverksamhet. Den offentliga sfären ska dock stimulera till 
kontinuerlig kunskapspåbyggnad genom att avsätta egna resurser samt 
söka externa medel för kompletterande utbildnings- och affärsprogram. 
Metoder för fortlöpande kompetensutveckling kan se olika ut och ha både 
individuella och mer kollektiva upplägg. Det offentliga ska, utifrån 
pågående arbete, ventilera vilka behov som finns inom besöksnäringen 
framöver och skräddarsy insatser som främjar ett så brett deltagande som 
möjligt. Entreprenörerna måste samtidigt vara beredda att avsätta tid och 
resurser för att möta upp de satsningar som görs. 
 
à med utgångspunktpunkt i Det Goda Värdskapet främja ambassadörskap 
bland aktörer, opinionsbildare och invånare 
Strategin slår fast att ett gott värdskap bygger på besöksmål som garanterar 
bra kvalitet. Besökaren ska få valuta för pengarna och därtill en berikande 
upplevelse att ta med sig hem. Besöksnäringens parter ska ges möjlighet att 
delta i det kvalitetsbedömningssystem som sjösätts inom 
smålandssamarbetet och som betonar transparens och jämförbarhet med 
besökaren i fokus. Men ett gott värdskap måste kompletteras med ett aktivt 
ambassadörskap bland identifierade nyckelpersoner på orten och inom 
regionen. De goda ambassadörerna bidrar till att skapa och sprida positiva 
bilder av södra Småland och påverkar, i många fall, vad för minnen en 
besökare bär med sig från sin vistelse. Strategin återupprepar därför 
betydelsen av att fortlöpande kommunicera besöksnäringens potential för 
att skapa regional tillväxt och välfärd. Det handlar om att skapa bred 
förståelse och främja stoltheten för den plats man bor och lever på. 
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11. Så går vi vidare 

 

 

Vi är framme vid det sista avsnittet i den regionala strategin. Vi har så här 
långt presenterat, diskuterat och motiverat en vision, sex övergripande mål, 
sex kvantitativa indikatorer, fem prioriterade områden samt 15 strategiska 
vägval för besöksnäringen i södra Småland till och med 2020. Dokumentet 
innehåller mängder av ord och formuleringar som låter bra och förpliktigar. 
Men hur ska formuleringarna realiseras? Vad är viktigt att tänka på då vi nu 
ska gå från ord till handling? 

I det följande sammanfattas några viktiga punkter att ta fasta på då det 
handlar om att komma vidare i processen med att stärka och utveckla 
besöksnäringen i regionen. 

§ Informera om den nya regionala strategin i alla möjliga tänkbara 
sammanhang. Presentera den för såväl politiska församlingar som 
företag, besöksmål och nätverk. Tillgängliggör strategidokumentet 
genom att länka det till relevanta hemsidor och sammanställ 
översiktliga kortversioner för läsaren som inte vill eller har tid att 
plöja igenom strategin i dess helhet. 

§ Förankra den regionala strategin ännu mer, hos fler och på djupet. 
Se till att strategin får en politisk legitimitet och blir ett levande 
dokument som syns och respekteras när till exempel kommunen 
skriver sina utvecklingsplaner och diskuterar budget för kommande 
år. 

§ Tillsätt en legitim och beslutsför styrgrupp med uppgift att 
övervaka och följa upp hur den regionala strategin realiseras. 
Styrgruppen ska känna ett ägande för strategin och ges möjlighet att 
vara operativ i arbetet med att sprida kunskap och engagemang för 
dokumentet. Styrgruppen bör få en samordnande funktion och stå i 
kontinuerlig kontakt och dialog med näringens olika aktörer. Den 
bör vara aktiv i att se till att berörda nyckelaktörer tar fram nedan 
beskrivna handlingsplaner och beslutar om resurser för dessa. 

§ Ta fram detaljerade handlingsplaner som pekar mot strategins 
vision och syftar till att realisera de sex övergripande målen till år 
2020. Planerna bör skrivas för två eller tre år i taget och reglera vad 
för konkreta insatser som ska prioriteras under den aktuella 
delperioden. Det kan sannolikt vara svårt att jobba med alla målen 
samtidigt, vilket bör göra det möjligt att prioritera vissa av målen 
tidigare eller något senare under processen fram till år 2020. 
Handlingsplanerna bör definiera vilken aktör (eller aktörer) som bär 
det huvudsakliga ansvaret för att en viss insats genomförs12. Det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 För att få vägledning bör avstämning ske mot tidigare och pågående studier på 
området, till exempel förstudien ”Samhällets roll i besöksnäringens utveckling” 
(2011) som initierades genom SKL, SHR/Visita och Tillväxtverket. 
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handlar således om att tydliggöra roller och ansvar mellan parterna 
och därtill relatera prioriterade satsningarna till ett 
kostnadsperspektiv. Ett viktigt mål bör vara att ange vad för 
investeringar/etableringar av så kallat regionalt värde som ska 
projekteras och genomföras under perioden som kommer. 

§ Det viktigaste för att realisera handlingsplanernas aktiviteter och 
framtidssatsningar är, som nämns ovan, att identifiera källorna för 
finansiering. Handlingsplanerna bör formas som tydliga och i viss 
mån utpekande dokument, vilka vävs in i verksamhetsplaner och 
budgetprocesser hos nyckelaktörer på lokal och regional nivå i 
regionen (företag, kommuner, regionförbund etc). Strategin med 
handlingsplaner ska även kunna nyttjas som användbart material 
att luta sig mot då man ansöker om medel från finansieringskällor 
på nationell och EU-nivå.    

§ Den regionala strategin måste följas upp kontinuerligt och slutligt 
utvärderas till 2020. Den nämnda styrgruppen bör ha ett 
övergripande ansvar för att detta görs och kommer att kunna nyttja 
de kvantitativa indikatorerna som måttstockar för i vad mån de 
övergripande målen har infriats eller inte. Det är dock rimligt att 
man även tar fram och jobbar med förfinade uppföljningsmått som 
relateras till ett snävare tidsperspektiv. Sådana bör skrivas in i 
nämnda handlingsplaner och direkt knyta an till de konkreta 
aktiviteter som planeras. 

§ Den regionala strategin ger möjligen sken av att vara ett fast och lite 
fyrkantigt dokument. Men strategin måste, tvärt om, användas som 
ett levande dokument som kan revideras och förfinas under resans 
gång. Målen måste kunna skruvas till och nya strategiska metoder 
bör kunna infogas. Strategin får således inte bli någon trög 
pappersprodukt som inte klarar av att vara flexibel för de, många 
gånger, snabba svängningar som kan ske på besöksnäringsområdet. 

§ Ett levande och välförankrat strategidokument kan spela en viktig 
roll för att ena en region och vägleda arbetet mot en växande 
besöksnäring. Det viktigaste är dock sannolikt inte hur dokumentet 
exakt formulerar sina ord, utan att det finns en brinnande iver ute i 
regionen för att ta sig an de utmaningar som ligger framöver. Det är 
trots allt inte arbetet vid skrivbordet som garanterar en positiv 
tillväxt, utan snarare det arbete som dagligen sker på hotellet, i 
glashyttan, på älgsafarin, tillsammans med fiskeguiden, på 
affärskonferensen, på kulturscenen och vid naturcampingen… 
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Bilaga: Processen med att ta fram den 
regionala strategin 

 

 

Som introducerades redan i avsnitt 2 så har den regionala strategin skrivits 
fram på initiativ och genom samordning av Regionförbundet södra 
Småland och AB Destination Småland. Det operativa arbetet har letts av 
Daniel Folkesson och har genomförts under perioden november 2011 till 
och med juni 2012. Den tillsatta styrgruppen har sammanträtt vid närmare 
15 tillfällen under perioden för att ge fortlöpande stöd och kunskap till 
processen. Styrgruppen har bestått av: 

• Lena Stävmo, AB Destination Småland 

• Anders Unger, Regionförbundet södra Småland 

• Jessica Linde, Regionförbundet södra Småland 

• Helen Karlsson, Lessebo kommun 

• Karin Nilsson, Tingsryds kommun 

• Tommy Gustavsson, tidigare Region Blekinge 

Processarbetet har främst rymt informationsspridning, insamling av data, 
presentation och återrapportering, analysarbete samt färdigställande av 
detta slutdokument. För att få viktig input till form och innehåll för den nya 
strategin har samtal och intervjuer genomfört med följande nyckelaktörer 
på besöksnäringsområdet i södra Småland: 

 

AB Glasriket Linnéuniversitetet 
Linnés Råshult Tingsryd Resort 
Getnö Gård - Lake Åsnen Resort Korrö restaurang och hantverksby 
Huseby bruk Tyrolen 
Naturum Möbelriket 
Kulturparken Småland LRF Sydost 
JA Ranch Leader Linné 
Smålandet Sustainable Småland 
Sagomuseet Almi Företagspartner 
Hjortseryd AB Destination Småland 
Bolmstad säteri Växjö & Co 
Möckelsnäs Herrgård Regionförbundet södra Småland 
Hotell Rådmannen Alvesta kommun 
Hätteboda vildmarkscamping Lessebo kommun 
Björn Masuhr Ljungby kommun 
IKEA Markaryds kommun 
Nibe Tingsryds kommun 
Arenastaden Uppvidinge kommun 
Linnéateatern Växjö kommun 
Teleborgs slott Älmhults kommun 
Leif Hauges Hantverksglas  
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Nämnda nyckelaktörer har valts ut genom diskussion med styrgruppen 
samt de åtta kommunernas näringslivs-/turismchefer. 

Det fortlöpande arbetet har innefattat en processledd arbetsdag med 
styrgruppen för att analysera slutsatserna efter fem månader. Resultatet av 
arbetsdagen stämdes av vid den anordnade temadagen för besöksnäringen i 
april 2012, då närmare 70 representanter medverkade för att tycka till om 
och färga innehållet i den nya strategin. 

Det första utkastet av den regionala strategin stod färdig till sommaren 
2012 och reviderades under augusti/september till denna slutversion. 

 


