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Inledning / Förord
”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.”

Vi har en vision för besöksnäringen i södra Småland. Vi ska 
locka hit fler besökare, skapa fler arbetstillfällen och få fart på 
ekonomin. Tillsammans kan vi arbeta för att bli ett mer spän-
nande och attraktivt besöksmål för såväl gamla som unga. Hit 
ska man vilja återvända, igen och igen. 
 Vår vision 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, naturaktiviteter, idrott, shopping, kulturevenemang 
eller annat.

 För att närma oss detta framtida scenario har Regionför-
bundet södra Småland och AB Destination Småland till-
sammans med Kronobergs läns åtta kommuner, företag och 
organisationer inom besöksnäringen tagit fram en strategi för 
hela södra Smålands framtida besöksnäring. Mellan år 2013 och 
2020 ska den fungera som karta och kompass, visa bästa vägen 
framåt och, viktigast av allt, få oss att gå åt samma håll och nå 
samma slutmål: en fördubblad besöksnäring vid slutet av 2020.

Roland Gustbée, ordförande Regionstyrelsen
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Turismen – Sveriges nya basnäring år 2020
Besöksnäringen är en bransch som utvecklas i snabb takt 
över hela världen. För att vi i Sverige ska kunna möta denna 
positiva utveckling och locka fler resenärer antog Svensk 
Turism AB år 2010 en ny nationell strategi med en något 
kaxig framtidsvision: Svensk besöksnäring ska fördubblas till 
år 2020 och bli Sveriges nya basnäring. För att lyckas behöver 

alla regioner, destinationer, företag och organisationer runt 
om i landet dra sitt strå till stacken. Vårt strå håller du i din 
hand. Detta är vår regionala strategi för besöksnäringen i 
Södra Småland1, anpassad efter våra unika förutsättningar och 
resurser för att skapa en konkurrensmässigt stark och attraktiv 
region.
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1 Södra Småland motsvarar det geografiska området Kronobergs län med 
dess åtta kommuner: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö och Älmhult. I broschyren används ”Södra Småland” 
som ett enhetligt begrepp för länet/regionen.

Växjö
Uppvidinge

Tingsryd

AlvestaLjungby

Älmhult

Kronobergs län

Jönköpings län

Kalmar län
Södra Småland

Markaryd

Lessebo
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Hand i hand med andra strategier och utvecklingsprogram
Vår strategi för besöksnäringen i södra Småland står inte 
ensam. Den 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 om allt från övergripande strategier på nationell nivå, 
såsom ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”, ner till 
planer på företagsnivå. 
 Vår strategi är bland annat framtagen som en del under 
det övergripande paraply som utgörs av RUP, regionens 

utvecklingsprogram. Strategin tar också hänsyn till de rekom-
mendationer som ges i rapporten OECD Territorial Review 
for Småland/Blekinge (2012).
 Tillsammans med de olika strategierna och utveckling-
sprogrammen på regional och lokal nivå blir strategin för 
besöksnäringen i södra Småland ett komplement som syftar 
till att förstärka och tydliggöra vägen mot en växande näring 
inom hela södra Småland. Nedanstående modell placerar vår 
regionala strategi i ett större sammanhang.
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Varumärkesplattformen ”småland  
– sverige på riktigt”
Strategin för besöksnäringen i södra Småland går även hand 
i hand med den nya varumärkesplattformen för Småland 
framtagen av regionala turistorganisationer och regionförbund i 
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. ”Småland – Sverige på 
riktigt” är en gemensam turistisk vision och strategi för att ta ett 
samlat grepp om besöksnäringen i hela Småland. Den lyfter fram 
och slår vakt om vår unika småländska identitet som kännetecknas 
av många viljor, mycket kraft och stor kreativitet. Det dessa två 
strategier har gemensamt är att de utgår ifrån samma kärnvärden, 
målgrupper och marknader för fortsatt positiv utveckling av 
besöksnäringen såväl i Småland som helhet som i vår region. 

identifierade målgrupper
Active Family: Den aktiva familjen värdesätter tid tillsam-
mans på semestern och uppskattar familjeaktiviteter, kultur 
och natur.
WHOPs: (Whealthy Healthy Older People): Vitala och friska 
äldre, oftast par med utflugna barn. De har tid och pengar 
och ser resandet som en självklarhet. Typiskt för WHOPs är 
att de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser.
Det globala företaget: Mötes- och incentiveresenärer 
värdesätter bra infrastruktur, säkerhet, boende, mat och krin-
gaktiviteter samt annorlunda och exotiska upplevelser.

identifierade kärnvärden
• Lekfull       • Jordnära       • Berikande       • Nyskapande

Nationell nivå 
Nationell strategi: Fördubbla svensk besöksnäring till 2020.

Lokal nivå 
Kommunala strategier och utvecklingsprogram, destinationsstrategier.

Företags- och organisationsnivå 
Affärsplaner och utvecklingsplaner för enskilda företag och näringsidkare.

Regional nivå, södra Småland (Småland och södra Sverige) 
Strategi för besöksnäringen, Regionalt utvecklingsprogram (RUP), Regional kulturplan,
Strategi för kulturella och kreativa näringar, Leaderstrategier, Varumärkesplattformen 
för de tre länen i Småland - ”Småland - Sverige på riktigt”.
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Södra Smålands strategi
Genom att vi stöttar våra större besöksmål, håller ett öga på 
målgruppens önskemål och studerar morgondagens resetren-
der har besöksnäringen i södra Småland alla möjligheter att 
utvecklas i positiv riktning till år 2020 och även därefter. Med 
ett gemensamt tänk och ett strategiskt handlande i allt som 
görs inom besöksnäringsområdet, kan vår region i fram-
tiden stå som ett naturligt förstahandsval för besökaren som 
vill göra affärer eller uppleva unik natur, kultur och design. 
Tillsammans kan vi paketera de unika värden vi har och göra 
dem tillgängliga och eftertraktade för omvärlden.
 Vår regionala strategi består av en modell med olika spår 
och prioriteringar som ska vägleda utvecklingen under de 
kommande åren. 

en vision att sträva mot på lång sikt
sex övergriPande mål att uppnå till 2020
sex kvantitativa indikatorer för att mäta måluppfyllelsen
fem Prioriterade områden att utvecklas på
femton strategier (metoder) för hur arbetet ska genomföras

8 |     Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020
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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.

Övergripande mål om att besöksnäringen:
∙ är en av regionens viktigaste näringar med social, ekonomisk 
  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

Sex kvantitativa 
indikatorer för att mäta 
måluppfyllelsen, år 
2020:
 +1,5 miljarder kronor i omsättning
∙ 600 nya årssysselsättningar
∙ 3 större investeringar
∙ 5 till 6 attraktiva destinationer
∙ Minst 2 exportmogna destinationer
∙ Minst 20 exportmogna företag

Fem prioriterade områden att utvecklas på
∙ Natur och äventyr
∙ Kultur och design
∙ Möten, konferens och evenemang
∙ Idrottsturism
∙ Shoppingturism

15 Strategier för att sträva 
mot visionen och förverkliga 
de övergripande målen
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En 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. 

Vår positiva utveckling utgår från 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 vilket i sin 
tur ökar chansen för att besökaren väljer att återvända hit. I södra 
Småland får besökaren en upplevelse han eller hon inte får någon 
annanstans.

10 |     Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020
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Sex övergripande mål att uppnå till 2020 
Genom att låta följande mål vägleda det strategiska 
arbetet på regional nivå fram till år 2020, tar vi ge-
mensamma steg mot att på sikt förverkliga vår vision. 

övergriPande mål om att besöksnäringen:
•	 är	en	av	regionens	viktigaste	näringar	med	social,		
	 ekonomisk	och	ekologiskt	hållbar	tillväxt.	
 En expansion ska ha stöd hos grannar, markägare och  
 samhället i stort. Lönsamheten ska vara stabil och trygg  
 och all utveckling ska ske i samklang med miljön – vår  
 viktigaste resurs.

•		 är	en	attraktiv	näring	för	investeringar.	
 Det ska vara lönsamt att investera i besöksnäringen. Initiativ  
 från den privata sidan ska stöttas och uppmuntras på ett  
 sunt och jämbördigt sätt.

•		 är	stark	genom	aktiv	samverkan	mellan	kommersiella,		
	 ideella	och	offentliga	aktörer
 Alla vinner på ett rikt varierat och bra samarbete.

•	 erbjuder	reseanledningar	året	om
 Besöksnäringen i vår del av landet är alltför beroende av de  
 tre sommarmånaderna juni, juli och augusti. För att näringen  
 ska växa är det viktigt att längre och helt nya säsonger  
 skapas som ger anledning att besöka södra Småland hela  
 året om. 

•		 erbjuder	upplevelser	med	god	kvalitet	som	berikar		
	 besökarna
 Vi ska erbjuda attraktiva produkter, god mat, sköna sängar  
 och högklassiga upplevelser. Den utlovade kvaliteten ska  
 garanteras, mötas och följas upp. 

•		 präglas	av	gott	värdskap	och	aktiva	ambassadörer
 Den goda ambassadören (turistguiden, politikern, taxi- 
 chauffören etc) ska bidra till att det skapas och sprids en  
 positiv bild av besöksmålet. Det är dennes inställning och  
 attityd som påverkar eller till och med avgör vilka minnen  
 en besökare bär med sig hem.
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Sex kvantitativa mål för tillväxt
För att följa upp de övergripande målen och se om vi är på rätt väg, 
kompletteras de med sex mer konkreta och mätbara indikatorer. 

Exportmogen	destination: 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 varumärkesplatt- 
form 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.

Exportmoget	företag:	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.

mål 2010 förändring 2020

Omsättning (Mdr kr) 2,7 +1,5 4,2
Antal årsarbeten 1 650 +600 2 250
Större investeringar   3
Antal attraktiva destinationer   5-6
Antal exportmogna destinationer   minst 2
Antal exportmogna företag   minst 20

Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020    | 13
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Fem prioriterade områden 
att utvecklas på

Följande fem områden anses som särskilt intressanta 
och viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet mot år 
2020. Samtliga representerar nischer som vi redan idag 
är starka inom eller nischer vi ser som potentiellt vikti-
ga att växa inom. 

Områdena knyter dels an till de strategiskt viktigare 
besöksmålen i regionen, dels till de målgrupper och kärn-
värden som har identifierats i samband med arbetet kring 
varumärkesplattformen Småland – Sverige på riktigt. 

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

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

Möten,	konferens	och	evenemang	– Exempel: JA Ranch, 
Teleborgs slott, Korröfestivalen, Berättarfestivalen, Huseby 
julmarknad, Matmässan i Växjö, Sydsvenska rallyt, Tyrolen

Idrottsturism	– Exempel: Arenastaden med arrangemang

Shoppingturism	– Exempel :Växjö city, Grand Samarkand, 
IKEA, Östregårds antik och loppmarknad, Börjes i Tingsryd, 
Kosta Outlet
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Femton strategier för hur arbetet ska genomföras

vi ska
•	 uppnå	en	stark	politisk	förankring,	lokalt	och	regionalt,	 
	 för	besöksnäringen	som	tillväxtbransch 
 Insatser måste ske för att föra upp besöksnäringen på den  
 politiska dagordningen och bevisa näringens roll för att skapa  
 arbete, stärka skatteintäkter och bidra till välfärden i stort.

•	 kommunicera	och	tydliggöra	besöksnäringens	roll	för		
	 kommersiella,	ideella	och	offentliga	intressen  
 Alla ser en vinst med en framgångsrik näring.

•	 lägga	stor	vikt	vid	samarbetet	i	den	nationella	utveck- 
	 lingen	av	en	kvalitativt	hållbar	besöksnäring 
 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.

•	 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. 

•	 skapa	förutsättningar	för	ett	gott	företagsklimat	och,		
	 genom	offentliga	aktörer,	stödja	arbetet	för	samverkan,		
	 utveckling	och	etableringar
 Rådgivning, stöd och ekonomiska möjligheter bidrar med  
 nytt bränsle till processen för att skapa samverkan och nya,  
 starka destinationer.
•	 stimulera	till	att	redan	i	planeringsprocesserna	skapa		
	 attraktiva	fysiska	utrymmen	för	nyetableringar	och		
	 investeringar	–	för	såväl	små	som	stora	besöksmål
 En privat entreprenör som är redo att investera har sällan  
 tid att vänta.
•	 konsekvent	lyfta	fram	varumärket	Småland	i	alla	 
	 sammanhang,	implementera	det	och	bjuda	in	företag	i		
	 alla	branscher	att	använda	det	i	sin	kommunikation 
 Alla vinner på att skapa en tydlig enighet.

•	 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. 

Medan visionen och de övergripande sex målen tecknar ett framtida tillstånd för 
regionens besöksnäring, beskriver nedanstående strategier vägen fram. 
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•	 stödja	regionens	starkaste	besöksmål	för	att	nå	bred		
	 samverkan	och	stärka	regionen	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.

•	 stimulera	en	ökad	förädling	och	utveckling	av	unika		
	 helhetsupplevelser 
 Genom att förädla och utveckla fler produkter som   
 kompletterar varandra och formar ett mönster av attraktiva 
 erbjudanden att välja från, får besökaren anledning att stanna  
 kvar längre i regionen för att äta bra, bo bra och uppleva mer. 

•		 öka	tillgängligheten	genom	att,	via	webbplattform,		
	 erbjuda	bokningsbara	produkter	samt	stärka	infra- 
	 strukturen	och	förbättra	kommunikationerna 
 Besöksnäringen måste bli tillgänglig på alla plan.

•		 utveckla	samarbetet	mellan	besöksnäring	och	kulturarv		
	 genom	att	främja	regional	samverkan 
 Vi ska skapa intresse och synliggöra kulturens viktiga värde som  
 bärare av vår kronobergska (småländska) identitet och historia.

•	 främja	utveckling	för	fler	möten,	konferenser	och		
	 evenemang 
 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.

•	 stimulera	näringens	aktörer	till	kontinuerlig	kunskap	
	 sutveckling	och	kvalitetssäkring 
 Det offentliga ska se efter vilka behov som finns inom  
 besöksnäringen framöver och skräddarsy insatser som  
 främjar ett så brett deltagande som möjligt. 

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

 Genom att man skapar bred förståelse och främjar   
 stoltheten för den plats man bor och lever på får besökaren  
 valuta för pengarna och en berikande upplevelse att ta med  
 sig hem.
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vi ska:
• Informera om den nya regionala strategin i alla möjliga  
 tänkbara sammanhang. Presentera den för såväl politiska  
 församlingar som företag, besöksmål och nätverk

• Förankra den regionala strategin ännu mer, hos fler och  
 på djupet. Se till att det blir en strategi att räkna med och ta  
 hänsyn till vid budgetbeslut och utvecklingsplaner 

• Ta fram detaljerade handlingsplaner som pekar mot strategins  
 vision och syftar till att realisera de sex övergripande målen  
 till år 2020

• Identifiera källorna för finansiering

• Genomföra kontinuerlig uppföljning och utvärdering av  
 strategin till år 2020

• Hålla strategidokumentet levande genom revidering och  
 förfining under resans gång

Från ord till handling
För att stärka och utveckla besöksnäringen i södra Småland är det viktigt 
att vi tar fasta på följande punkter. 

Tillsammans kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att 
uppnå både vår vision och våra mål för södra Småland. Vi kan 
ta besöksnäringen till en ny nivå där den ses som en självklar 
näring för att skapa arbete, ekonomisk lönsamhet och bidra 
till välfärden i stort. 
 Genom att samla hela södra Smålands besöksnäring under 
en strategi, har vi alla möjligheter att uppnå målsättningen om 
en dubblerad besöksnäring år 2020.

18 |     Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020
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