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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppdraget. Vidare beskrivs 

dess syfte samt metod och genomförande.  

 

1.1 Bakgrund till uppdraget 

I slutet av april 2020 påbörjade Institutet för lokal och regional demokrati (ID), 

genom Maja Debeljak utvärderingen av utvalda insatser i projektet 

’Nationalparksdestination Åsnen’ där fokus riktas mot uppföljning av 

projektaktiviteterna Digital Transformation samt Produktutveckling. Vid det första 

planeringsmötet med projektledaren, Karin Nilsson, i slutet av april, sattes ramarna 

för den utvärderingsrapport som nu står färdig, vilken bygger på ID:s initiala offert.  

ID: förhoppning med denna rapport är att bidra med kunskap om vilken nytta, 

resultat och effekter genomförda projektaktiviteter har medfört men likaså att 

identifiera eventuella utvecklingsinsatser inte minst då projektet nu övergått 

till drift. Utvärderingen bygger främst på de kvalitativa intervjuer som 

genomförts med deltagande företagare, totalt 17 intervjuer, därtill har även 

underlag och projektdokumentation ingått i analysen.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar för utvärderingen   

Syftet med föreliggande utvärdering är att följa upp och synliggöra vilka 

resultat de genomförda projektinsatserna Digital transformation samt 

Produktutveckling har medfört för deltagande företag i Åsnen-området. Därtill 

har även en uppföljning av projektaktiviteten Guideutbildning inkluderats i 

utvärderingen då denna insats kan ses som en del av produktutvecklingen. 

Således är förhoppningen att utvärderingen kommer bidra till att ge en större 

förståelse för projektaktiviteternas mervärden och kvalitativa resultat. 

Därutöver finns en strävan att bidra med kunskap till framtida 

utvecklingsinsatser och lyfta fram positiva mervärden men även att belysa 

utmaningar kopplat till projektområdet.  

Föreliggande utvärdering kommer inte att göra någon uppföljning av 

projektets kvantitativa mål och huruvida dessa har uppnåtts eller ej. Istället 

fokuserar utvärderingen på att undersöka vilka kvalitativa mervärden som 

utpekade projektaktiviteter resulterat i.  

Den rådande situationen med Corona-pandemin har drastiskt påverkat 

besöksnäringen och beskrivs som en påtagligt negativ faktor av företagarna i 

Åsnen-området. Utvärderingen speglar dock endast läget under den berörda 

projekttiden och gör ingen bedömning av situationen kopplat till pandemin. 

Slutligen, rapporten ger inte en heltäckande bild av projektet som helhet utan 

fokuserar som redan nämnts på utvalda projektinsatser.  
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1.3 Metod och genomförande  

Utvärderingen bygger främst på kvalitativa intervjuer med företagare som 

medverkat i de angivna projektinsatserna. Nämnda intervjuer har genomförts 

under april-maj 2020. Av 21 potentiella respondenter har utvärderaren 

genomfört telefonintervjuer med 17 av dessa. Övriga har inte besvarat 

utvärderarens förfrågan trots flera påminnelser. Intervjuerna tog i genomsnitt 

20–35 minuter. Därutöver har dokumentgranskning i form av genomgång av 

projektansökan, projektdokumentation och annat underlag legat till grund för 

rapporten och analysen som presenteras.  

Vidare har projektledaren, Karin Nilsson, utgjort ett gediget stöd i processen 

och bland annat försett utvärderaren med värdefull information om 

destinationsutvecklingen i området. Tillsammans har dessa underlag legat till 

grund för rapporten och analysen.  

Utvärderingen har främst utgått från följande frågeställningar:  

→ Har nämnda projektaktiviteter varit relevanta och gynnat utvecklingen 
av medverkande företag?  

→ På vilket sätt och i vilken utsträckning har den förflyttat aktörens 
digitala position? 

→ På vilket sätt och i vilken utsträckning har den påverkat aktörens 
kunskap, utbud och affärsutveckling?  

 

 

 

 

1.4 Disposition  

Denna rapport innehåller följande upplägg: 

Kapitel 1 ger en inledning till rapporten, dess bakgrund, syfte samt metod och 

tillvägagångssätt. 

Kapitel 2 redovisar resultaten av utvärderingen med utgångspunkt i 

genomförda intervjuer med de företagare som medverkat i genomförda 

projektaktiviteter.    

Kapitel 3 innehåller en sammanfattande diskussion där utvärderaren 

kommenterar kring det som framkommit och identifierar plusvärden kontra 

utmaningar.   
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1.5 Bakgrund till projektet Nationalparksdestination Åsnen  

2008 presenterade Naturvårdsverket en lista på planerade nya nationalparker 

i Sverige. Med på denna lista fanns Åsnens Nationalpark. År 2011 påbörjades 

förberedelserna med att bilda Åsnens nationalpark vilket ledde till 

initieringen av flera regionala projekt samt Leader-projekt. Projekten 

startades i ett led att utveckla besöksnäringen och stärka Åsnenområdet som 

en attraktiv destination i Sverige och utomlands1. År 2018 utsågs området till 

nationalpark.   

Enligt projektansökan är projektets syfte att genom utveckling av 

exportmogna produkter inom natur och kultur, ge stöd till företagens 

exportmognad, och därigenom ta det avgörande steget för att Destination 

Åsnen ska bli Sveriges första nationalparksdestination och en exportmogen 

destination i södra Småland. Bakgrunden till detta är att befintliga företag i 

området har relativt låg exportmognad trots att flera tar emot internationella 

gäster. Ett av projektets huvudmål anger bland annat att ”destinationen ska ha 

ett gott utbud av kvalitetssäkrade produkter inom hela leveranskedjan”.  

Projektet har utgått från företagens faktiska behov där målet är att rusta 

företagen för en global marknad och tillgodose den internationella besökarens 

behov. Projektaktiviteten ’Digital transformation’ syftar enligt projektansökan 

till att utveckla och anpassa produkter till digitaliseringen som pågår genom 

att höja kunskapen hos företagen. l produktutvecklingen ingår att företagen 

ska få större insikt i kraven och förväntningarna frän den internationella 

marknaden vilket leder till bättre affärsmässigheten med medveten 

prissättning och högre förädlingsvärde. 

Trots att projektet nu avslutats fortsätter utvecklingen av Destination Åsnen 

med Destination Småland som huvudman samt stöd från Alvesta, Tingsryd och 

Växjö kommuner och, inte minst, från Åsnens aktörer för att fortsätta jobba 

för att Åsnen ska bli en ledande nationalparksdestination i Sverige.  

 

 

1.6 De medverkande företagen i projektet 

Sammanlagt 25 olika företag har medverkat i ett eller flera av projektets 

aktiviteter: digital transformation (benämns härmed även som digital 

coachning), produktutveckling samt naturguidning. Både storleken samt 

inriktningen på de företagare som intervjuats har varierat. Bland de 

intervjuade företagarna finns de som driver campinganläggningar, 

stuguthyrning, caféverksamhet, guidning, cykeluthyrning, yogakurser, 

storytelling med mera. Av de 17 respondenterna driver över hälften av dessa, 

 

1 https://destinationasnen.se/utveckling/leaderprojekt-2011-2014/ (hämtad 2020-05-10) 
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11 företagare, sitt företag på heltid medan fem av respondenterna bedriver 

företaget som en hobbyverksamhet vid sidan av pension eller i kombination 

med ordinarie anställning. En av respondenterna väntar på tillstånd innan 

verksamheten kan starta upp. Några har funnits i flera år medan andra är 

relativt nystartade i sin företagsetablering. Utgångspunkten för samtliga är 

dock att de erbjuder varor, upplevelser eller tjänster med koppling till natur 

och kultur i Åsnen-området. Majoriteten marknadsför sig som en del av 

varumärket Destination Åsnen och ingår dessutom i nätverket för företagarna 

i området, den ideella föreningen Åsnen, vars uppgift är att främja 

utvecklingen i Åsnen-området.   

Antal företag som deltagit i utvalda projektaktiviteter:  

✓ 14 företag har deltagit i digital coachning (tio företag under 2017 samt 

fyra företag under 2019) 

✓ 12 företag har deltagit i produktutvecklingen    

✓ 8 företag har deltagit i guideutbildningen (två av dessa fullföljde inte 

hela utbildningen på grund av sjukdom/förhinder). 

Vissa företag har deltagit i en eller flera projektaktiviteter enligt ovan.  
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2 Resultat 

I följande avsnitt redovisas de genomförda intervjuerna med totalt 17 olika 

företagare som medverkat i nämnda projektaktiviteter. Inledningsvis redogörs 

för uppföljning och resultat från den digitala transformationen, därefter 

produktutvecklingen och till sist naturguideutbildningen. De kvalitativa 

intervjuerna har kompletterats med underlag från projektledningen avseende 

dokumentation kopplat till de genomförda aktiviteterna. 

Projektet anlitade två konsulter för produktutvecklingen, Marcus Eldh samt 

Per Jobs. Företagare har sedan matchats till respektive konsult utifrån vilken 

typ av produkter företaget erbjuder. Vissa företag har haft coachning med 

båda konsulter. 

 

2.1 Uppföljning av projektaktivitet: Digital transformation2  

Enligt projektansökan är syftet med den digitala transformationen att utveckla 

och anpassa produkter till digitaliseringen genom att höja kunskapen hos 

företag. Utvärderingen fokuserar på att följa upp de företag som har 

medverkat i individuellt anpassad coachning. Coachningssessionerna har 

således bestått av flera träffar mellan coachen och företagaren med 

tillkommande uppföljning via mejl eller telefon. Frågeställningarna i 

utvärderingen har följt upp områden som bland annat redogör för på vilket 

sätt projektinsatsen har påverkat aktörens digitala position samt deras 

kunskap, utbud och affärsutveckling.   

Totalt 14 har företag tagit del av den digitala coachningen som erbjöds år 

2017 samt 2019. Anledningen till företagarnas medverkan i projektaktiviteten 

summeras i termer som möjlighet till kompetensutveckling, vidareutveckling 

av befintliga marknadsföringskanaler och utbud. En respondent uppger att 

hen var relativt nystartad företagare i området och hade behov av kunskap 

och kompetensutveckling. Någon fastslår att som företagsledare bör man ha 

koll på trender och därför är det viktigt att delta i utbildningsinsatser.  

 

En person uppger dock att det kunde ha varit bättre framförhållning då 

datumen för coachningen utannonserades sent. De intervjuade 

respondenterna har legat på olika nivåer, alltifrån nybörjare utan en hemsida 

eller konton på sociala medier, till de som hade en väletablerad verksamhet 

med en hemsida och närvaro på sociala medier. Oavsett nivå och tidigare 

förkunskaper beskriver samtliga coachningen i positiva ordalag. Coachningen 

beskrivs genomgående av deltagarna som en relevant aktivitet som bidragit 

till ökade kunskaper samt förflyttat deras digitala position, dock i varierande 

 

2 Benämns även som digital coachning i denna rapport  
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utsträckning. Några av de mer väletablerade företagarna meddelar att de 

erhöll en bekräftelse från coachen om att de var på rätt väg med sitt 

digitaliseringsarbete. Ungefär hälften av respondenterna uppger att före 

coachningen hade deras företag redan påbörjat digitaliseringsarbetet men att 

coachningen gav desto mer och lyfte arbetet ytterligare ett par steg. Flera 

valde exempelvis att satsa på Google- eller Facebookannonsering vilket 

resulterade i att man nådde nya kundgrupper. Dessutom har man fått en 

bättre förståelse för vad digital marknadsföring innebär och hur det fungerar, 

och då används det på ett bättre sätt, menar en respondent. Vi hade mycket på 

plats men vi har också förbättrat mycket tack vare den digitala coachningen. En 

annan intervjuperson uppger att hen skapade två separata hemsidor på 

rekommendation från coachen då två olika produkter låg på samma hemsida. 

Jag har sett resultat då jag har olika målgrupper och har nu fått fler besökare 

till respektive hemsida. 

Flera för samma resonemang kring nyttan med insatsen och meddelar att det 

har varit ett oerhört lyft för dem att få ta del av den digitala coachningen. Man 

känner en tacksamhet som småföretagare att ha fått möjlighet att ta del av 

detta, påpekar en intervjuperson. Framförallt var coachningen anpassad efter 

varje enskild företagares nivå och förutsättningar, vilket lyfts fram som 

positivt av flera intervjupersoner. En respondent påpekar att hen gärna hade 

haft fler möten med coachen då hen fick utföra en hel del arbete själv och 

nämner bland annat svårigheter med att ansluta till ett Google-konto. Enligt 

intervjupersonen saknade hen praktiska instruktioner för hur en rent 

praktiskt navigerar i verktyget.  

Coachen, Chrille Peterson, beskrivs genomgående som duktig, kunnig och bra. 

Hade jag inte deltagit i den digitala coachningen hade jag fortsatt i samma 

gamla spår, framhåller en respondent. Många pekar just på det faktum att de 

inhämtat ny information och kunskap vilket lett till en positiv affärsutveckling. 

Det gäller att hänga med i digitaliseringen och det var en fantastisk möjlighet 

för företagarna i Åsnen-området i och med att vi ligger på olika nivåer, anser en 

respondent. Några intervjupersoner påpekar att de är förvånade att fler inte 

deltog trots att informationen gick ut till alla. Alla var nog inte lika medvetna 

om vilka fördelar dessa utbildningar gav, men vi som genomgick dem har fått en 

fördel, uppger en respondent.   

Nedan ges en summering av de konkreta åtgärder som företagarna har fullföljt 

tack vare coachningen.   

 

Exempel på genomförda åtgärder och resultat efter digital coachning: 

• Utvecklat innehåll och beskrivning av varan/tjänsten/destinationen 
• Skapat/kommit igång med Facebook/Instagram 
• Flera rapporterar ett ökat antal följare på sociala medier 
• Vidareutvecklar hemsidan kontinuerligt med innehåll och funktioner  
• Översatt delar av hemsidan till andra språk  
• Flera har satsat på Facebookannonsering med bra utfall 
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• Aktiverat Google-verktyg (Analytics, Search Console och Business) 
• Flera har sett en tydlig ökning i den sökande trafiken på hemsidan  
• Skapat/uppdaterat Google Businessida med öppettider mm 
• Satt upp rutiner för att följa upp och besvara kommentarer online 
• Avsätter kontinuerligt tid för att se över sina onlinekanaler  
• Samlat in gästers e-postadresser för uppföljning och utskick av 

nyhetsbrev  
• Genomfört kartläggning av typiska kunder för att hitta sina 

målgrupper 
• Löpande rapportering av statistik uppsatt  

 

 

 

Övriga reflektioner från deltagarna   

Överlag har samtliga företagare sett en digital förflyttning, dock i varierande 

utsträckning. Precis som i punktlistan ovan lyfter många fram att de har 

utvecklat sin hemsida, innehåll och sociala medier-kanaler där de fått fler 

följare. Framförallt intygar de deltagare som inte hade så mycket 

förkunskaper eller en digital närvaro att de har genomgått en märkbar digital 

förflyttning. De har gått från att vara nybörjare till att skapa en hemsida och 

kommit igång med konton på sociala medier. Mot bakgrund av detta uppger 

dock några av de som bedriver ett hobbyföretag att deras verksamhet 

kommer att förbli en sidoverksamhet. Trots ny kunskap och insikt om 

fördelarna med digitaliseringen tillstår en respondent som driver ett 

hobbyföretag att hen inte förflyttat sin digitala position avsevärt eftersom hen 

varit för passiv att driva utvecklingen. Några av de mindre företagarna 

marknadsför sig via och samarbetar med de större anläggningarna vilket ses 

som positivt men också nödvändigt. En fördel är att man ofta kan få kunder att 

stanna längre om man kan erbjuda andra aktiviteter, uppger en 

intervjuperson.  

Den största förändringen efter genomförd insats har inneburit en större insikt 

kring hur man måste jobba professionellt, påtalar flera intervjupersoner. 

Huruvida man har nått nya kundgrupper är svårt att med säkerhet besvara 

enligt många. Flera variabler är svåra att mäta och beror på flera faktorer, 

anser intervjupersonerna. En del har sett en ökning av svenska gäster de 

senaste åren men till viss del beror det på invigningen av nationalparken och 

att det är trendigt att komma ut på naturupplevelser, menar en respondent. 

En respondent rapporterar att de har haft en ständig ökning av antal uthyrda 

stugor och sett en förbättring årligen. Ytterligare intervjupersoner hävdar att 

de hade satt rekord i år igen om inte Corona hade uppkommit. Det har dock 

skapats ringar på vattnet efter coachningen, anser en respondent. Tidigare 

hade vi inte så många återkommande gäster men på senare år har vi sett en 

ökning av dessa. 
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Sammanfattningsvis är samtliga respondenter nöjda med den digitala 

coachningen. Flera önskar att man hade fått mer tid. Utbildningstillfällena 

kom väl till nytta påtalar flera då detta inte är något man själv har möjlighet 

att bekosta. Utvecklingsarbetet har kunnat fortsätta bedrivas på egen hand 

men många upplever att de inte hinner avsätta den tid som det egentligen 

krävs. Coachningen har varit fördelaktig då man hade någon att bolla med, 

menar en respondent. Majoriteten uppger att framöver handlar det främst om 

att förvalta den erhållna kunskapen från den digitala coachningen. Jag har 

varit för slö för att driva utvecklingen i snabbare takt, uppger en respondent 

som är pensionär och driver sitt företag som hobbyverksamhet. Ytterligare en 

intervjuperson är inne på samma spår och anser att man inte har ”kniven mot 

strupen” på samma sätt om inte företaget är den huvudsakliga inkomstkällan. 

Att delta i projektaktiviteterna gav flera mervärden, därutöver betonas 

nätverksmöjligheter mellan medverkande företagare. Det har funnits ett 

samarbete mellan företagarna i Åsnen-området men detta har förstärkts 

ytterligare bekräftar flera respondenter. En av de viktigaste aspekterna är att 

vi lärde känna varandra bättre, då börjar man också lita på varandra vilket 

underlättar för samarbeten.   

 

2.2 Uppföljning av projektaktivitet: Produktutveckling  

Produktutvecklingen har bland annat erbjudits i form av anpassade 

coachningstillfällen med två olika coacher. Enligt projektansökan är syftet 

med produktutvecklingen att skapa en bättre affärsmässighet genom 

medveten prissättning samt högre förädlingsvärde3. Coachningen erbjöds i 

samarbete med två olika coacher, Marcus Eldh samt Per Jobs. Utvärderingen 

gör ingen åtskillnad mellan de två coachernas sessioner utan följer upp 

produktutvecklingen i helhet.  

För majoriteten av deltagarna resulterade produktutvecklingen i att de 

utvecklade eller finslipade en befintlig tjänst eller produkt. Ett mindre antal 

företagare utarbetade en helt ny produkt. En av dessa uppger att hen mejslade 

ut sin målgrupp och kartlade marknaden och vilka kanaler dessa återfinns på. 

Vidare tog företagaren fram två nya upplägg för sin tjänst vilket har resulterat 

i flera bokningar och att hen nått rätt målgrupp. En annan respondent är inne 

på samma spår och meddelar att de har nått nya kundgrupper tack vare det 

nya fiskepaketet. Produktutvecklingen har kommit till nytta i verksamheten 

då man vill marknadsföra en exklusiv produkt, uppger intervjupersonen. 

Samtidigt understryker flera företagare att det är en lång process och fas och 

att det tar tid att bygga upp en produkt. En respondent påtalar att hen inte 

tänkte så mycket på att utveckla sin verksamhet förrän denne fick information 

och kontakt med projektledaren, Karin Nilsson. Flera hävdar att 

 

3 https://destinationasnen.se/projektrapport/en-projektaktivitet/ (hämtad 2020-05-11)  
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produktutvecklingen gav fördelar som att kunna få input kring prissättning 

eller reflektera kring storlek på grupp för sina erbjudanden från en expert.  

Den största skillnaden efter projektmedverkan är att jag har tagit fram 

ett koncept som jag kan utveckla. Det har gått från en hobby till att bli 

ett företag. Jag tänkte inte så mycket på att utveckla det förrän jag fick 

information och kontakt med Karin Nilsson på Destination Åsnen.  

Coachningen bidrog till att man blev mer precis i sin produktprocess, 

framhåller en intervjuperson. I ett hobby-företag utgår man ofta från sig själv 

och sitt eget intresse så lärdomen från coachningen blev att istället utgå från ett 

kundperspektiv och utifrån kundens önskemål. Några respondenter hade tankar 

kring produktutveckling sedan tidigare så erbjudandet var ett välkommet 

tillskott och hjälp i den processen, uppger flera intervjupersoner. Vissa 

deltagare valde att medverka då de har planer på att starta upp en ny 

verksamhet framöver. Informationen kommer vara till nytta när vi väl sätter 

igång. För en företagare blev den största förändringen efter 

produktutvecklingen att de övergick till ett aktiebolag istället för enskild 

firma. Det var värdefullt att kunna bolla med coachen, och för oss blev det ett 

steg i rätt riktning, meddelar respondenten.  

Coachningens upplägg och innehåll beskrivs som relevant, praktiskt och 

generellt mycket bra. Att coacherna utgick från företagarens förutsättningar 

beskrivs genomgående som positivt av respondenterna. För många bidrog 

coachningen till nya perspektiv och idéer kring hur man kan sälja på ett 

annorlunda sätt eller att ta fram ett mer exklusivt erbjudande. Jag kan inte 

begära mer av en coachning än det jag fick, intygar en respondent. För ett fåtal 

företagare har produktutvecklingen resulterat i att det nya erbjudandet som 

tagits fram genererat mer intäkter. Produktutvecklingen har ökat både 

kunskapen och påverkat affärsutvecklingen positivt, hävdar flera 

intervjupersoner. För många är deras produktutveckling komplett och de 

jobbar nu vidare med att försöka attrahera fler kunder.  

Bägge coacher får genomgående goda omdömen av de medverkande 

företagarna. Som tidigare nämnts meddelar flera respondenter att de inte tog 

fram en ny produkt utan spetsade till en befintlig tjänst eller produkt. Trots 

det upplevs coachningen som mycket värdefull och något som de själva inte 

hade kunnat bekosta. Därtill anser flera respondenter att coachningstillfällena 

tillförde inspiration och nya angreppssätt till deras produktutveckling, något 

som på sikt bedöms kunna ge effekter.  

Många av oss behöver hjälp med marknadsföring och IT. Samtidigt har 

många småföretagare svårt att bekosta dessa tjänster själva så det var 

en fantastisk möjlighet att kunna få detta genom projektet.  
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Övriga reflektioner från deltagarna   

Majoriteten av respondenterna pekar framförallt på kvalitativa mervärden 

tack vare produktutvecklingen. Att peka på konkreta resultat som exempelvis 

ökade intäkter eller fler kunder är invecklat då många understryker att 

arbetet är långsiktigt och kan ta flera år att utveckla. Trots det framhåller ett 

flertal respondenter att de har sett konkreta resultat av att ha deltagit i 

produktutvecklingen. 

Följaktligen har produktutvecklingen satt igång en process där flera 

respondenter säger sig ha fått nya perspektiv på den egna verksamheten.  

Därmed har produktutvecklingen sått ett frö, påtalar en intervjuperson. Den 

har bidragit till insikten om behov av att rikta sig på ett annat sätt samt att bli 

mer kommersiell.  

En respondent uppger att det nya paketerbjudandet som hen tog fram efter 

coachningen inte har resulterat i några affärer. Däremot var det fördelaktigt 

att tänka igenom sin verksamhet, tillägger respondenten. Flera har noterat en 

positiv trend i sin verksamhet över åren men har svårt att härleda 

utvecklingen specifikt till den genomförda insatsen. Några har exempelvis 

byggt ut sina anläggningar vilket ses som en viktig faktor bakom utvecklingen.  

Deltagarna uppger att de själva har kunnat jobba vidare efter genomförda 

coachningar. För många är dock arbetet för tillfället stillastående på grund av 

det rådande Corona-läget men flera betonar att de kommer fortsätta bedriva 

arbetet utifrån den information och kunskap som inhämtats i samband med 

coachningen.  

Produktutvecklingen har lyft en, hade jag inte fått någon hjälp alls hade 

jag legat på en lägre nivå som inte hade varit tillräcklig. Nu har man 

istället klättrat några steg så det har varit värdefullt.  

 

Resultat efter genomförd produktutveckling:  

• Identifierat målgrupp och marknad  

• Undersökt vilka digitala kanaler målgruppen använder 

• Några respondenter uppger att de nya eller uppdaterade produkterna 

har resulterat i fler bokningar/nya kunder  

• Man har nått önskad målgrupp tack vare coachningen 

• Erhållit nya verktyg att jobba vidare med  

• Nya perspektiv på den egna verksamheten  

• Nya insikter kring hur man blir mer kommersiell  
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2.3 Uppföljning av Guideutbildningen  

Guideutbildningen som erbjöds genom projektet utgör en del av 

produktutvecklingen eftersom den i grunden handlar om att öka kvalitén i 

erbjudanden hos företag. Åtta företagare har deltagit i guideutbildningen. Två 

av dessa hade inte möjlighet att fullfölja alla delar i utbildningen på grund av 

sjukdom.  

Det råder blandade utlåtanden om guideutbildningen. Hälften av de som 

genomgått guideutbildningen har generellt varit nöjda. Introduktionen av 

kursen beskrivs dock som otydlig på flera håll. Respondenterna uppger att 

den webbaserade delen inte fungerade optimalt. Den webbaserade 

utbildningen skulle kunna utvecklas genom att tillhandahålla en introduktion 

då flera deltagare inte kände sig säkra på hur verktyget fungerade, påpekar en 

respondent. Ytterligare respondenter menar att den webbaserade 

utbildningen hade kunnat göras mer intressant. Alternativt hade 

introduktionen kunnat hållas fysiskt, föreslår en respondent.  

Det kändes sådär med den webbaserade delen. Mycket tid gick till att 
förklara det tekniska istället för att avverka det man skulle. Men jag är 
ganska ny med det här webbaserade och flera i gruppen låg nog på 
samma nivå som jag.   

De fysiska träffarna var däremot bra som helhet, uppger deltagarna. 

Utbildningen passade mig som handen i handsken. Då flera nu har blivit 

certifierade naturguider kommer det att tillföra positiva effekter på sikt, 

tillägger respondenten. Guideledaren beskrivs som pedagogisk och duktig. 

Flera beskriver guideutbildningen som lärorik då man själv fick i uppdrag att 

leta svar, något som krävde en del jobb men i sin tur var mödan värd. En 

respondent meddelar att deras verksamhet tidigare använde sig av en inhyrd 

guide men att man nu vill sköta detta under egen regi. För samtliga beskrivs 

guidningen ligga helt i linje med deras satsning på aktiviteter i naturen samt 

vidareutveckling av naturguidningar. Dessutom uppger flera att de kommer 

att infoga information om certifieringen i sin kommunikation för att påvisa 

kvalitén i sina guidningar. Därtill nämner flera företagare att utbytet 

sinsemellan varit särskilt värdefullt med guideutbildningen. Flera har 

upprättat, alternativt har planer på att upprätta, framtida samarbeten. De 

mindre företagarna har exempelvis kunnat nyttja de större aktörernas 

befintliga plattformar för att marknadsföra sig. Däribland har Åsnen-guiderna 

utökats genom fler guider som kan erbjuda guidade upplevelser i området. 

Den samlade uppfattningen hos respondenterna är att antalet besökare till 

Destination Åsnen ökat på senare år och att utbudet i området därmed måste 

ses som en professionell marknad för att man ska nå framgång.  

Naturguideutbildningen var relevant då det i grunden handlar om att vi 
kan bli bättre på att ta hand om gästerna och ge dem en bra upplevelse. 
Det är av stor vikt hur de blir bemötta.  
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Resultat efter genomförd guideutbildning: 

• Tre guider kan numera titulera sig Certifierad Naturguide och de 

verkar inom vitt skilda områden 

• Majoriteten upplever att de har fått mer kunskap och motivation 

• Lärt känna nya människor och knutit nya kontakter 

• Positivt att utbildningen var kostnadsfri (speciellt för pensionärer)  

• Möjliggjort för erfarenhetsutbyten 

• Gett upphov till nya samarbeten  

• Majoriteten har planer på att utöka sitt utbud framöver 

 

 

2.4 Utmaningar och utvecklingsområden  

Även om en stor del av intervjuerna har kommit att handla om resultat och 

mervärden som genomförda projektaktiviteterna har medfört så finns det ett 

antal utmaningar och utvecklingsområden som identifierats. I följande avsnitt 

lyfts reflektioner fram kring utmaningar från respondenterna.  

En utmaning som respondenterna resonerar kring är att 

turismbesöksnäringen består av många som driver sin verksamhet som ett 

hobbyföretag. Därmed hamnar verksamheten på en annan nivå där det kan 

uppstå svårigheter med att möta krav, standard eller växla upp för att bli 

exportmogen. Då många av företagarna i området är äldre utpekas även 

behovet av att fler unga entreprenörer kommer in.  

Därutöver nämns behovet av att jobba utifrån en gemensam värdegrund som 

bland annat utgör plattformen för varumärket. En del i detta handlar om 

professionellt bemötande. Några respondenter resonerar att om en besökare 

möts av dåligt bemötande påverkar det även övriga företagare i området 

negativt då risken finns att de inte kommer tillbaka.   

Avsaknaden av kapacitet förs upp som en negativ faktor kopplat till 

destinationsutvecklingen i området. En respondent meddelar att det finns de 

företagare som inte säger sig kunna ta emot ett visst antal gäster. Ska vi utföra 

marknadsföringsåtgärder måste man kunna klara av en ökad efterfrågan. 

Mycket av kapaciteten härleds till att besöksnäringen är säsongsbetonad där 

sommarmånaderna är som mest intensiva medan efterfrågan är lägre under 

andra delar av året. Några intervjupersoner påpekar att det finns behov av att 

kunna erbjuda aktiviteter under hela året och inte enbart under högsäsong. 

Någon meddelar att det funnits planer på att ta fram ett gemensamt 

paketerbjudande till turister men att arbetet dessvärre står stilla nu på grund 

av Corona.  



16 

 

Ytterligare problematik som förs kopplat till ovanstående resonemang om 

utbud är att det finns externa bolag som själva kan anordna dessa aktiviteter i 

området. En intervjuperson menar att om inte aktörerna i Åsnen-området 

själva kan tjäna pengar på sina verksamheter finns det de som kommer nyttja 

detta. En del bolag som till exempel jobbar med upplevelser och events kan 

nyttja naturen och anläggningarna runtomkring utan att någon av företagarna 

i Åsnen tjänar på det. Vidare erbjuder Länsstyrelsen gratis guidade turer i 

området vilket konkurrerar med de guider som verkar i området, uppger en 

respondent. Det är svårt att överleva som guide och samtidigt måste företagen 

säkerställa sin överlevnad. Utländska gäster är mer benägna att betala för en 

guide än svenska men utmaningen kvarstår om Länsstyrelsen konkurrerar 

med företagen i området, hävdar intervjupersonen.  

Den nya organiseringen där Destination Åsnen ingår som en del av 

Destination Småland är avhängig kommunernas och regionens insats, 

understryker flera respondenter. Som ett led i detta blir det nödvändigt att 

lägga fram argument och faktiska exempel på varför kommunerna bör 

fortsätta satsa på destinationsutvecklingen, tillägger en intervjuperson. 

Därmed gäller det att hitta variabler som utgör beslutsunderlag för 

politikerna. Det förs generell statistik kring boendenätter men att hitta fler 

variabler framöver blir av vikt, betonar en respondent. Vissa påpekar att i 

Alvesta kommun bör man belysa än mer att man har en nationalpark. Vidare 

finns det behov att i större utsträckning markera området med skyltning och 

gestaltning som tydligt visar att man befinner sig i nationalparken. 

Uppfattningen från flera håll är att detta är något som kommunerna och 

destinationen behöver ta tag i.  
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3.1 Slutdiskussion  

Inledningsvis vill utvärderaren framföra att det har varit en förmån att få en 

liten inblick i vitt skilda företagares verksamhet i och kring Destination Åsnen. 

Varje destination/företagare gör sin egen utvecklingsresa. De genomförda 

projektaktiviteterna kan ses som viktiga byggstenar i denna process. För vissa 

kom de erbjudna aktiviteterna dessutom rätt i tid då man stod inför uppstart 

eller hade planer på att vidareutveckla sin verksamhet. Det är slående hur 

samtliga strör lovord över projektets aktiviteter. För flertalet företagare har 

den digitala tröskeln onekligen överbryggats.  

Projektinsatserna har möjliggjort för hjälp till självhjälp där deltagande 

företagare har fått grunderna och verktygen för att själva kunna bedriva 

utvecklingsarbetet. Huruvida de tar detta vidare beror såklart på vilka 

ambitioner som finns och hur driven man är. Som redan nämnts beskriver 

någon hur deras verksamhet har gått från en hobby till att bli ett företag. Detta 

bör inte underskattas trots att ”mätbarheten” är svår att påvisa. För många 

har projektmedverkan inneburit att man hamnat i ett sammanhang vilket lett 

till ett utökat nätverk, inspiration, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Eftersom 

alla befinner sig på olika nivåer har de också utvecklats i olika hög grad. Även 

om resultaten av de genomförda insatserna är svåra att mäta i siffror råder 

inga tvivel om att projektaktiviteterna har förflyttat medverkande företagare, 

antigen ett eller flera steg, i sin affärsutveckling och digitala position. Det har 

också betonats att förändring tar tid och att den utveckling och det 

förändringsarbete som skett (och sker) har till viss del transformerats tack 

vare projektaktiviteterna. Även guideutbildningen är en viktig del i 

kvalitetssäkringen och ett led i att skapa ett mer professionellt utbud. 

Förhoppningsvis finns det utrymme att utveckla den webbaserade delen i 

guideutbildningen än mer baserat på det som framkommit i intervjuerna. 

Samtliga respondenter pekar på hur medverkan i projektaktiviteterna har 

öppnat upp för nätverk och bidragit med insikt kring vikten av 

professionalitet. Projektledaren Karin Nilsson sammanfattar utvecklingen i 

området som ”från stenig sjö till nationalparksdestination”. Detta verkar 

stämma väl in även kring insikten om professionalitet som många pekar på 

samt tänket kring hur man måste marknadsföra sig mot en internationell 

marknad.  

På något håll finns det fortfarande frågetecken kring huruvida det blir en 

fortsättning på de projekt som genomförts i Destination Åsnen. Därmed förblir 

det av stor vikt att driftsorganisationen fortsätter bedriva utvecklingsinsatser. 

Den bidrar till att stärka ett samlat varumärke vilket har fördelar för att 

bearbeta både lokala och internationella besökare. De nya kunskaperna kring 

marknadsföringsinsatser/produktutveckling har kommit till användning för 

företagarna och förblir fortsatt viktigt inte minst med tanke på den rådande 

Corona-pandemin så att fler svenska turister kan hitta och lockas till 

Destination Åsnen.  
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Framgent blir det viktigt att fortsätta organisera möten och möjliggöra för 

utbyten. Några intervjupersoner påtalar även fördelar med att kunna gå 

samman och köpa en tjänst som kan delas av flera. Förhoppningen från många 

håll är att arbetet inte avstannar utan att nätverket samt Destination Åsnen 

fortsätter bedrivas med kontinuerliga möten och träffar, antigen digitalt eller 

fysiskt. Samtliga betonar mervärde i att träffas och få inspiration av varandra. 

Trots att många har olika affärsidéer är den gemensamma nämnaren natur 

och kultur samt att lyfta fram Småland, Åsnen och allt som finns runtomkring.  

Det har byggts upp ett fantastiskt varumärke och aktörerna i området bör 

därför vårda området och destinationen så att detta efterlevs. Utvärderarens 

förhoppning är att föreliggande utvärderingsrapport ger ett kvitto på att 

insatserna kommit till nytta och som därtill kan inspirera till handling för det 

fortsatta utvecklingsarbetet i regionens besöksnäring.  
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4 Bilaga 1: Respondenter 

Namn Företag Intervjudatum 

1   2020-04-28 

2   2020-04-29 

3   2020-04-29 

4   

 

2020-05-05 

5   2020-04-28 

6   2020-05-04 

7   2020-05-04 

8   

 

2020-04-27 

9   2020-04-27 

10   2020-04-27 

11   2020-04-23 

12   2020-04-29 

13   

 

2020-04-28 

14   2020-04-28 

15   2020-04-27 

16   2020-04-28 

17   2020-04-28 

Med anledning av GDPR publiceras inte respondenterna i den officiella rapporten



 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

Institutet för lokal och regional 

demokrati (ID)  

finns i Växjö och har bedrivit verksam-

het i Sverige och världen i över 20 år. 

ID verkar för att stärka demokrati och 

värden som kunskap, tolerans, dialog 

och inflytande.  

Våra uppdragsgivare och samarbets-

parter utgörs av offentliga, privata och 

ideella aktörer runtom i samhället.  

ID erbjuder idag: 

• Extern utvärdering 

• Projektledning 

• Mångfaldscertifiering 

• Förstudier & utredningar 

• Utbildning/inspiration 

• Skriva projektansökningar 

Vi är vana att snabbt kunna ta oss an 

små och stora uppdrag samt tillhanda-

hålla skräddarsydda produkter som 

kommer kunden till största möjliga 

nytta. 

ID ägs av de fyra medlemmarna Region 

Kronoberg, Växjö kommun, 

Linnéuniversitetet samt Länsstyrelsen 

i Kronobergs län.  

Välkommen att kontakta oss eller 

besök vår hemsida för mer information! 

 

INSTITUTET FÖR LOKAL  

OCH REGIONAL DEMOKRATI 
 

 

Videum Science Park 

351 96 VÄXJÖ 
 

info@idvxo.se 

www.idvxo.se 

 

  

 




