
Från stenig sjö till nationalparksdestination



Agenda

• Från stenig sjö till nationalparksdestination – en kort tillbaka blick!

• Trendspaning – vad händer i omvärlden och hur ser efterfrågan ut?

• Workshop 1 – Det viktigaste för att stärka Destination Åsnen, 

• Vikten av berättelsen – Olle Larsson med den starkaste historien!

• Åsnens organisering och framtida handlingsplaner – tillsammans för en långsiktig utveckling

• Workshop 2 – på vilket sätt bidrar vi? 

• Kaffepaus, 15 minuter

• Presentation av årets aktiviteter

• Workshop 3 – Hur kan vi tillsammans bli starka 2021? Framtid och möjligheter

• Gränslandets förbannelser – och möjligheter! Olle Larsson berättar

• Avslutande reflektioner från olika horisonter



Huvudentré

Trollberget



Vår förflyttning



”Åsnen är det självklara valet

för människor som söker 

hållbara, berikande och unika 

Natur- och KultUrupplevelser”

Vår vision
vår ledstjärna i allt vi gör!



Åsnen - Sveriges ledande

nationalparksdestination,

genom upplevelser, lärande

och berättande

Vår position
hit ska vi



Huvudentré

Trollberget

Kort summering:

2010: Förstudie, Leaderprojekt
Inventering av området

2011-2014: ”Destination Åsnen”, Leaderprojekt
Varumärkesplattform och strategi. 
Gästundersökning 2012 samt 2014.

2015: ”Samverkan Åsnen”, Regionalt projekt
Förankring och implementering, fokus 
på destinationens invånare samt 
benchmarking och WS kring framtida 
utveckling

2015: ”Positionering Åsnen”, Leader Linné-
projekt samt Tingsryds kommun.
Profil-MF

2016: Q1: 3  x kommunal finansiering
Projektansökningar baserat på 
näringens och styrelsens input samt 
generella trender

2016-2019: ”Nationalparksdestination Åsnen” 
Exportmognad med extra fokus på ftg
samt hållbarhet och kvalitet.

Utvecklingen från start



Avstamp i aktörernas input
Urshult 22 oktober 2015
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Unik utveckling
som andra vill ta del av

Mesta och bästa möjliga nytta av 
nationalparksetableringen

för boende, företag, besökare,
djur och natur

till gagn för regionens
besöksnäringsutveckling





Vad googlar man på?
Netnografisk studie

Bilden av södra Sverige
i digitala kanaler på 

fem marknader

Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland

Danmark, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland



Vad söker man på?
Aktiviteter



Vad söker man på?
Tyskland



Vad söker man på?
Kronobergs län





”Nationalpark är den finaste utnämning

ett naturområde kan få.”

Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. 

Nationalparker representerar typiska eller unika svenska landskap med 

värdefull natur som erbjuder besökare stora naturupplevelser.







I Fly Magazine KLM



Svensk media

1:an + 6 sidor inlaga
Upplaga 3 000 + webb

1:an + 7 sidor inlaga
Upplaga 138 400 ex



Internationella besök av 
journalister och influensers

• 20 olika besök under sommaren

• NL samt DE dominerar

• Aktiva investeringar av Dest. Småland

• Prioriterad utveckling i regionala utvecklingsstrategin







Gästerna ökar

Utveckling gästnätter, helår

Åsnen Länet (inkl SoL)
2017 + 6% + 5%)

2018 + 13% + 1 %

2019 + 11% + 2 %









Nationalparksdestination Åsnen
Leaderprojekt med regional finansiering 2016 - 2020

• Slutredovisat och godkänt med full måluppfyllelse

• 78% av företagen anger att de har ökat sin lönsamhet under 
perioden

• 80% av företagen anger att samverkan mellan företag inom och 
utom destinationen har ökat

• 100% av intressenterna säger att de har bättre kännedom om 
destination Åsnens unika värden och kan förmedla mervärden till 
gästerna.






