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Förord 
 
Föreliggande rapport är en förstudie med explorativ ansats som utarbetats inom ramen för 
en treårig forskningssatsning som varar tom 2010. Satsningen handlar om att stimulera 
framväxten av nya näringar med fokus på upplevelseindustrin.  
 
Rapporten utgör en delstudie inom FoU-programmet Drivkrafter för nya näringar – design, 
upplevelser, kulturarv. FoU-programmet finansieras av KK-stiftelsen, kommunerna Gislaved, 
Gnosjö, Gotland, Vaggeryd och Värnamo, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
Landstinget i Jämtland, Region Halland, Region Jönköping och Länsstyrelsen i Jönköpings Län. 
 
I Gnosjöregionen är syftet att medverka till en förändring av attityden i regionen så att 
jobb och företag inom andra näringar än tillverkningsindustri också betraktas som riktiga 
jobb och företag. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt i nya näringar, 
då den ekonomiska betydelsen av tillverkningsindustrin minskar.  
 
Målet är att det i mötet mellan upplevelseindustri, tillverkningsindustri och tjänstesektor 
ska uppstå nya affärsidéer och på sikt nya tillväxtområden. 
 
 
Tack till alla er som medverkat i intervjuer och samtal! 
 
 
Jönköping i maj 2008 
 
 
David Rylander Saeid Abbasian 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga förutsättningar och visa på möjligheter för 
upplevelseindustrins utveckling i Gnosjöregionen, dvs de fyra kommunerna Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. I regionen finns en tradition av entreprenörskap inom 
främst tillverkningsindustri. Attityden till jobb och företag inom upplevelseindustrin har 
varit avvaktande. Företag inom dessa näringar upplever att de inte ses som riktiga 
företag med riktiga jobb. Denna attityd hämmar upplevelseindustrins utveckling i 
regionen. En attitydförändring kan leda till andra beteenden och öppnar upp för 
förmågan att se möjligheter och utnyttja potentialer i gränslandet mellan gamla och nya 
näringar. Därmed öppnas vägen för djupgående lärprocesser som främjar framväxten 
av ny affärsverksamhet.  
 
Det har varit svårt för de fyra kommunerna att dra åt samma håll när det gäller 
satsningar på turism och andra upplevelsenäringar. Detta är ett problem då besökare och 
kreatörer inte bryr sig om kommungränser. Det behövs ett vitaliserat samarbete mellan 
de fyra kommunerna för att skapa goda förutsättningar för tillväxt inom 
upplevelseindustri. Kreativitet kan inte planeras fram. Men en framsynt och i myllan 
rotad näringspolitik tillsammans med lokala och regionala initiativ kan bidra till bra 
förutsättningar för att främja kreativa processer. När människor med olika kompetenser 
och bakgrunder möts för att lösa praktiska problem genom att göra, lära och utveckla, 
främjas kreativiteten och möjligheterna till nya innovativa grepp ökar. Mål för 
kompetensutvecklingen är ökad dialog om förutsättningar, lärande och kunskaps-
överföring. 
 
De starkaste delområdena inom upplevelseindustrin i Gnosjöregionen är 
Turism/besöksnäring och Design. Även i delområdena Marknadskommunikation, Musik, 
Teater och Konst finns goda förutsättningar och möjligheter till vidareutveckling av 
verksamheten, även avseende potential för ny eller utvidgning av befintlig 
affärsverksamhet. 
 
Från kommunalt håll finns idéer om att utveckla besöksnäring kring design – bl a 
Möbelriket. Här finns en restriktiv hållning från designföretagen som inte ser detta som 
något självklart bra, istället kan det störa verksamheten. Besöksnäring kring kulturarv 
kan vidareutvecklas genom kompetensutveckling i flera avseenden. En större satsning 
på det goda värdskapet, dvs ett gott mottagande av besökare kan ske i form av 
kompetensutveckling på flera områden: bemötande, marknadsföring, berättarkonst och 
guideteknik.  
 
De fyra kommunerna har sedan ett decennium använt Gnosjöregionen som gemensamt 
namn för kommunalförbundet och regionen. Trots detta hänger den gamla beteckningen 
GGVV med. Både uttalat och outtalat finns en ovilja att förknippas med en annan ort en 
sin egen även om man säkert inser att Gnosjöandan och Gnosjöregionen är välkända 
begrepp och ett starkt varumärke för regionen. Ortsidentiteterna är som öar i 
kommunerna, detta ger dynamik men stjäl också energi. En regional identitet behöver 
utvecklas. Sådant tar tid. För detta behövs samlande visioner och participatoriska  
 
 



 IX

 
 
processer. Hittills har de visioner och participatoriska processer som genomförts (och 
pågår) gällt den egna orten och den egna kommunen. Tiden är mogen för att en 
gemensam vision för Gnosjöregionen tas fram. En genomtänkt destinationsdesign där 
regionen som helhet marknadsförs tillsammans med orternas starka profilering ger 
större möjligheter att attrahera besökare och nya invånare.  
 
Gnosjöregionen kan ses som en enda upplevelseregion där olika upplevelse-
komponenter ligger på ganska kort avstånd från varandra. Besökare kan njuta av olika 
aktiviteter samlade i ett paket (konst, artisteri, sport, natur, shopping, etc) under en 
bestämd tid. Komponenter som High Chaparral och Skillingaryds läger kan kombineras 
med biltävling i Anderstorp eller ett besök på kulturarv Marieholm och Store Mosse. 
 
Nytt liv har börjat blåsas in i Gnosjöregionens turismbolag Småland West. Alla fyra 
kommuner har tillsatt turismsamordnare och de träffas regelbundet för att dryfta 
gemensamma frågor över kommungränserna som gäller turismens utveckling. En 
satsning som kommit ur detta är Träffpunkt Store Mosse. Varje månad genomförs ett 
seminarium eller annan aktivitet som attraherar ett femtiotal företagare inom turism. 
 
Möjligheten att genom industridesign utveckla nya spännande produkter har delvis 
tagits tillvara av tillverkande företag. Det finns utrymme att använda industridesigners i 
större utsträckning i produktutveckling. Möbelrikets design av möbler, inredningar och 
belysning är i världsklass. Genom ansatsen att skapa en designregion vidgas samarbetet 
från att tidigare mest varit förknippad med möbler till att omfatta nya forum och 
satsningar kring design. Generellt behövs ett större grepp på designområdet. Initiativet 
att skapa en designregion kan vara ett sådant. Kan designkompetensen höjas i företagen 
i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd är det en tillgång att dessa inkluderas i 
designregionen. En vision för en långsiktig samverkan mellan industridesign-
utbildningarna i Jönköping och Växjö och företagen i regionen behövs. Ett initiativ från 
Möbelriket inom området Design och Entreprenörskap kan vara en grundplatta för ett 
större samarbete mellan högskolan, näringslivet och kommunerna för att utveckla 
designkompetensen i regionen samtidigt som unga designers får bättre möjlighet att 
komma ut och använda sina färdigheter i företagen. En process har påbörjats och en 
samordnad satsning kan tillföras energi genom en serie designworkshops under 2008 
och 2009. 
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1.  Inledning 
 
Denna studie utgör en kartläggning av förutsättningarna för upplevelseindustrins 
utveckling i Gnosjöregionen. Det inledande kapitlet behandlar kortfattat regionen, 
upplevelseindustrin, problembeskrivning, precisering av syfte samt metod. 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Denna studie utgör en kartläggning av förutsättningarna för upplevelseindustrins 
utveckling i Gnosjöregionen, dvs de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo (i förekommande fall förkortat GGVV-kommunerna). De fyra kommunerna 
samarbetar regionalt inom Gnosjöregionen samt inom Regionförbundet i Jönköpings Län. 
Det finns regionalt samarbete på flera verksamhetsområden.  
 
Gnosjöregionen har länge framstått som en dynamisk region med framgångsrikt 
företagande i synnerhet småföretagande, hög sysselsättning, låg arbetslöshet, och 
välstånd. Begreppet ”Gnosjöandan” som myntades på 1920-talet av redaktören Harry 
Sjöman blev under 1980-talet ett etablerat begrepp1. I de fyra kommunerna finns en 
tradition av entreprenörskap inom främst tillverkningsindustri. Industriföretagen i 
regionen har varit mycket framgångsrika i nationell jämförelse och kommunerna har 
oftast haft god ekonomi. Kommunernas näringsliv består framförallt av många små och 
medelstora företag vars produkter i hög utsträckning går på export. Människors 
associationer till Gnosjöregionen har till stor del att göra med fabriker och tillverkning. 
Fyra år efter nedläggningen av däckfabriken i Gislaved associerar fortfarande många 
svenskar kommunen med fabriken2. 
 
Till följd av globaliseringens verkningar med en hårdnande konkurrens och utflyttning av 
tillverkning till låglöneländer har industrin i Gnosjöregionen haft allt svårare att skapa 
sysselsättning och tillväxt i regionen. Automatisering och robotisering av tillverkning gör 
också behovet av arbetskraft mindre och till följd av det krymper andelen sysselsatta 
inom industrin. Under perioden 2001-2005 minskade antal anställda inom 
tillverkningsindustrin i GGVV-kommunerna från 21108 till 18263 individer (drygt 13 % 
minskning eller 2845 arbetstillfällen). Motsvarande minskning för hela riket var 6 %. 
Utvecklingen för kommunerna ser dock helt olika ut. Medan tillverkningsindustrins andel 
minskade med 3,7 % för Värnamo, minskade detta som högst för Vaggeryd med 27 % 
under samma period3. Skälet till den stora minskningen var nedläggningar av verksamhet 
vid stora företag som Continental i Gislaved och Flextronics i Vaggeryd.  
 
Flera andra negativa trender kan observeras i regionens kommuner. Som i övriga Sverige 
finns en åldrande befolkning, och i likhet med många små kommuner finns en 
avfolkningstrend av unga. Befolkningen har under längre perioder minskat till följd av 
negativa flyttströmmar, i synnerhet bland unga kvinnor som inte attraheras i lika stor grad 
av tillverkningsindustrin. Den i nationell jämförelse lägre utbildningsnivån hos 

                                                 
1  Wendeberg 1982. 
2  Ekman 2007. 
3  SCB 2008h. 
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befolkningen utgör ett orosmoment då kunskap och kompetens blir allt viktigare för en 
regions konkurrenskraft. 
 
Dessa är anledningar till att de kommunala beslutsfattarna har börjat tänka i nya banor för 
att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling och ta itu med de ovan nämnda 
problemen. Ansatser görs för att främja andra näringar som kan ta större andelar av 
kommunernas ekonomier och kompensera den krympande tillverkningsindustrin. Ett 
exempel är turism/besöksnäringen som blivit allt viktigare. Turism är en del av 
upplevelseindustrin som visat högre tillväxt än andra branscher i Sverige såväl som 
övriga EU. Nya jobb och företag har skapats inom dessa branscher även i utsatta regioner 
och kommuner dominerade av en ensidig näringslivsstruktur. Stora förhoppningar knyts 
särskilt till turism/besöksnäring4. 
 
 
 

1.2   Lokal och Regional utveckling 
 
Regional utveckling är en organisk process i vilken agerandet från olika typer av aktörer 
bildar en väv som formar regionens utveckling. Dessa handlingar är i sin tur starkt 
påverkat av regionens historia. Regioner med goda förutsättningar fungerar som motorer 
för den nationella tillväxten. Dynamiken i regionala nätverkssamarbeten ökar 
möjligheterna till förnyelseprocesser. Täta lokalt förankrade nätverk utgör en gynnsam 
miljö för att starta nya företag, experimentella arbetsplatser och arbetsspecialisering. 
Dynamiken och närheten främjar ett ökat lärande som ger möjligheter att skapa nya 
produkter och tjänster eller att vidareutveckla de befintliga. I områden med väl 
fungerande företagarnätverk, stödjande myndigheter och föreningsliv kan en dynamisk 
utveckling bli självförstärkande och leda till en kumulativ process. Regioner kan således i 
sig generera egen utveckling och ge betydande bidrag till den nationella tillväxten5. 
 
I syfte att underlätta avknoppningar och för att stödja företagens utveckling och tillväxt 
har ett antal institutioner och nätverk skapats på den regionala arenan; i Sverige 
skapades t.ex. Industriella Utvecklingscentrum, ALMI Företagspartner, regionala 
handelskammare och näringslivsfrämjande stiftelser. Dessa aktörer söker skapa ett 
närmare samarbete mellan näringsliv och samhälle i syfte att främja den egna regionens 
konkurrens- och attraktionskraft. Att höja regionens attraktionskraft har dels potentiella 
investerare som målgrupp, dels turister då turismen omsätter en allt större del av 
samhällsekonomin6. 
 
Under 1990-talet fick regionala myndigheter i de flesta europeiska länder större frihet 
att utveckla regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Regionala strategier behöver 
dock koordineras av statsmakterna på samma sätt som olika kommuners initiativ 
behöver koordineras av de regionala myndigheterna. Ett ökat mellankommunalt 
samarbete, regionala partnerskap och regionala utvecklingsprogram är uttryck för den 

                                                 
4   Veckans affärer 2005. 
5   Rylander 2004. 
6   Rylander ibid. 
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större betydelse som tillmäts den regionala nivån för att initiera aktiviteter som kan 
generera både lokal och regional utveckling. 
 
I vår kunskapsdrivna och nätverksbaserade ekonomi är kreativiteten en viktig 
insatsvara. Den kreativa förmågan att använda kunskap för att lösa problem och skapa 
bättre förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling är avgörande för lokalt 
välstånd7. Den globala konkurrensen härbärgerar spridningskrafter och koncentrations-
krafter som omvandlar verksamheters organisering i rummet. Företag, entreprenörskap 
och riskkapital söker sig till täta, dynamiska lokala miljöer med specialiserad kompetens 
och hög aktivitet i näraliggande och kompletterande branscher. Detta ger bättre 
förutsättningar för företagen att finna en effektiv organisering av verksamheten och öka 
sin kreativa förmåga. I takt med att konkurrensfördelar imiteras och produktionsmetoder 
utvecklas av konkurrenter i andra regioner/länder, försvagas konkurrenskraften hos de 
företag som tidigare hade unik kompetens på området8.  
 
Därför måste konkurrenskraften ständigt återskapas, exempelvis genom pressade 
produktionskostnader eller med hjälp av innovationer och ny design. En global strategi 
för produktion och marknadsföring samt medverkan i transnationella nätverk är viktigt 
för bibehållen konkurrenskraft. Transnationella nätverk ger snabba uppdateringar av 
kodifierbar kunskap och överföringar av information medan lokala miljöer ger tillgång 
till okodifierbar tyst kunskap och överföring av komplex information. Ekonomiska och 
kulturella verksamheter finns inbäddade i lokala miljöer där människor lever och 
arbetar. Utan länkar till globala kunskaps- och kapitalflöden riskerar de dock 
stagnation9.  
 
Förklaringsmodellen för hållbar tillväxt och utveckling nedan utgår från bygdens och 
stadens förutsättningar. Modellen betonar människors förmåga till samverkan och 
förnyelse kopplat till social tillit, entreprenörskap, ledarskap och lärande. 
 

 
 
 

                                                 
7   Andersson & Sahlin 1997; Florida 2002. 
8   Rylander 2000. 
9   Rylander 2004. 

 

Bygdens och 
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förutsättningar 

 
Social tillit         Entreprenörskap 
 
    människors förmåga till  
    samverkan och förnyelse 
 
Ledarskap                   Lärande 

    Hållbar   
 tillväxt och   
  utveckling 

Figur 1.1  Förutsättningar, förmågor, hållbar tillväxt och utveckling 
Källa: Bearbetning av Christensen & Kempinsky 2004. 
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Rapporten undersöker regionens förutsättningar och beaktar den sociala tilliten, dvs det 
sociala kapitalet som i regionen fått ett eget namn: Gnosjöandan. Gnosjöandan 
kännetecknas av sammanhållning och av entreprenörskap, en jävlar anamma av 
karaktären ”kan han så kan jag”, detta beskrivs ibland som ”positiv avundsjuka”. När det 
gäller lärande betonar rapporten behovet av kompetensutveckling och en 
attitydförändring gentemot upplevelseindustrin, så att förutsättningarna för tillväxt 
förbättras i andra branscher än den dominerande tillverkningsindustrin. Upplevelse kan 
tillföras produkter och göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och ökad 
designmedvetenhet kan främjas. För detta behövs ett ledarskap som är väl medvetet om 
behovet av förnyelse och samverkan.  
 
 
 

1.3  Entreprenörskap 
 
Entreprenörskap kan beskrivas som förmågan att identifiera möjligheter och skapa 
resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. NUTEKs definition av entreprenörskap är: 
 
”…en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar 
möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade 
aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang”. Entreprenörskap kan 
förekomma i alla sektorer10.  
 
Entreprenör betecknar personer som är drivande och arbetar målmedvetet för att nå 
framgång, någon som tar initiativ, agerar dörröppnare, eldsjäl, vågar ta risker, vågar 
misslyckas och lär av detta. Entreprenörer är marknadsekonomins pådrivare, och deras 
framgångar ger samhället välstånd och arbetstillfällen. Samhällsentreprenörer är 
personer vars entreprenörskap tar sig uttryck i handlingar som på olika sätt bidrar till 
utvecklingen av det sociala kapitalet. Socialt kapital betecknar de egenskaper vid 
sociala relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit. Dessa handlingar 
kan utgöras av en stödjande struktur, ett gränsöverskridande arbetssätt och nätverkande. 
Entreprenörer som tar sin utgångspunkt i natur- och kulturvärden är viktiga inte minst 
för landsbygdens utveckling. Westlund definierar socialt kapital som normer, 
värderingar, och kunskaper som avgränsas till ett rum och som avspeglas i mänskliga 
relationer. Han menar vidare att det sociala kapitalet inte alltid är positivt. Ett sådant 
kapital som hjälper medlemmar i en grupp kan samtidigt exkludera andra människor, 
och att normer och värderingar som håller ihop ett samhälle kan samtidigt motverka 
nytänkande och tolerans11.  
 
Människors förmåga till entreprenörskap främjar regional utveckling och tillväxt. Detta 
har gällt GGVV-kommunerna och dess befolkning. De lokala entreprenörerna har 
bidragit till ökad tillväxt och utveckling i regionen tack vare sitt företagande12.  
 

                                                 
10   NUTEK 2008. 
11   Westlund 2001, 2006. 
12   Johannisson 2005, Bergstrand et al 2006. 
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Trots en sådan slagkraftig satsning som anläggningen av nöjesparken High Chaparral av 
entreprenören ”Big Bengt” Erlandsson och framgångarna för Isaberg som skidort och 
sommardestination samt växande verksamheter inom design, upplevelser och kulturarv så 
har attityden till jobb och företag inom upplevelseindustrin inom Gnosjöregionen länge 
varit avvaktande. Traditionellt har tillverkningsindustrin dominerat näringsstrukturen. 
Företag inom nya näringar upplever att de inte ses som riktiga företag med riktiga jobb. 
Denna attityd hämmar upplevelseindustrins utveckling i regionen. 
 
 
 

1.4  Begreppsanalys och definitioner 
 
I likhet med i flera andra länder identifierades det som i Sverige benämns 
upplevelseindustri som ett tillväxtområde i slutet av 1990-talet. Sedan 1999 har KK-
stiftelsen varit en drivande aktör och finansiär för att samla olika branscher och skapa 
mötesplatser för upplevelseindustrin på olika orter i Sverige13. Tillsammans med 
samarbetspartners inom forskning och utveckling definierade KK-stiftelsen 
upplevelseindustrin som 
 
…ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som 
har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.  
 
Upplevelseindustrin avgränsas till följande 15 delområden:  
 
Arkitektur, Datorspel, Design, Film, Foto, Litteratur, Konst, Marknadskommunikation, 
Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Turism/Besöksnäring, Upplevelsebaserat 
lärande.  
 
Begreppet upplevelser var ämnat för att skifta fokus bort ifrån det traditionella 
näringslivsperspektivet. Detta gjordes för att skapa ett nytt förhållningssätt som betonar 
vikten av kunskapsekonomin14.  En serie av internationella begrepp som – creative 
industries, cultural industries, media and entertainment industries eller copyright 
industries – har syftat till samma sak; dvs att uppmärksamma den betydelse som kreativa 
och upplevelseinriktade affärsverksamheter har för ekonomin i stort, både genom att 
tillföra innehåll till den traditionella industrin och som en växande ekonomisk kraft i sej 
själva15. 
 
Även NUTEK och VINNOVA har valt begreppet upplevelseindustri (experience 
industries). I olika sammanhang används dock kreativa näringar som begrepp (ekvivalent 
med creative industries). Skillnaden mellan dessa två begrepp är att experience 
industries/upplevelseindustrin fokuserar tillägnandet av upplevelser medan creative 
industries/kreativa näringar fokuserar skapandet av upplevelser. Det förra har ett 
efterfrågeperspektiv medan det senare har ett producentperspektiv. Enligt tidigare 
forskning utgår aktörer i en del länder som exempelvis Sverige från det första 

                                                 
13   Almquist et al 2000. 
14   Ibid 
15   Power & Gustafsson 2005. 
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perspektivet, medan i andra länder, exempelvis Storbritannien, utgår man från det senare 
perspektivet. Begreppet Creative Industries som används i Storbritannien omfattar inte 
turism/besöksnäring16. 
 
Inom EU används begreppet cultural and creative sector. Det motsvarar i stort begreppet 
upplevelseindustri med undantaget att turism/besöksnäring inte ingår. I EU:s terminologi 
skiljer man också ”kulturella näringar” från ”kreativa näringar”: Kulturella näringar har 
en dubbel natur; en kulturell och en ekonomisk. Tillsammans kombinerar de skapandet 
av kulturellt innehåll med produktion och kommersialisering av detta innehåll. Kulturella 
näringar ses som arbetskraftsintensiva men har till största del ett lokalt sammanhang. 
Kreativa näringar saknar i allmänhet en lika stark lokal förankring och arbetar i större 
utsträckning efter ”globala standarder”17. 
 
Gustafsson visar att det i upplevelseindustri finns underliggande aspekter av 
organisations-, affärs- och marknadslogik som är annorlunda än det traditionell teori 
inom varuproduktion gör gällande. Han pekar bl a på upplevelsen som kärna i 
kunderbjudanden och samproduktion, dvs att värdet skapas gemensamt av en producent 
och en konsument18. 
 
På svenska används ibland benämningarna upplevelsesektorn och upplevelsenäringar. 
Dessa två är närmast synonymer till upplevelseindustri och används då man vill 
förtydliga att upplevelseindustri inte handlar om tillverkning av varor i första hand (även 
om det också ingår), utan främst om produktion av tjänster. På svenska associerar vi 
industri främst med tillverkning medan begreppet industri här avser den bredare 
betydelsen näringar. Upplevelseperspektivet genomsyrar alltmer den traditionella 
tillverkningsindustrin såväl som jordbrukssektorn och tjänstesektorn, inte minst genom 
att produkter tillförs attraktivt upplevelseinnehåll för att skapa mervärde. 
 
 
 

1.5  Upplevelseindustrins utveckling 
 
Upplevelseindustrin är ett betydande tillväxtområde i Sverige och andra länder. I 
rapporten ”Economy of Culture in Europe” (EU 2006) anges att den “kulturella och 
kreativa sektorn” omsatte 654 mdr euro, medan omsättningen för bilindustrin var 271 
mdr euro och för ICT-industrin 541 mdr euro. Den kulturella och kreativa sektorns 
tillväxt för perioden 1999–2003 var 12,3 % högre än tillväxten i den övriga ekonomin. 
Det är viktigt att notera att turism/besöksnäring inte ingår i EU:s definition. I rapporten 
framfördes nödvändigheten av att producera mer solid information till beslutsfattare, att 
främja lokal kulturpolitik som stimulerar kreativitet och att integrera den kulturella och 
kreativa sektorn i Lissabonagendan för att göra Europa konkurrenskraftigt19.  
 
Upplevelseindustrins andel av BNP i Sverige ökade från 75 miljarder kronor (1995) till 
ca 110 miljarder år 2001 och antal sysselsatta inom industrin ökade med 18 %, dvs från 
                                                 
16   Se Gustafsson 2004, Kolmodin & Pelli 2005. 
17   ITPS 2007. 
18   Gustafsson 2008. 
19   EU 2006. 
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241000 till 284000 verksamma personer under samma period20. För att främja 
upplevelseindustrins utveckling tog KK-stiftelsen tillsammans med lokala aktörer i 
början av 2000-talet initiativ till åtta mötesplatser med olika profiler inom 
upplevelseindustrin runt om i landet, där de olika orterna i samarbete med högskolor, 
näringsliv och offentlig sektor stärker och utvecklar upplevelseindustri21. 
 
Underhållnings-, media- och kulturkonsumtion står för den största delen av 
upplevelseindustrin. I Sverige uppgår hushållens genomsnittliga utgifter för fritid och 
kultur 18 % av alla utgifter22. Den långsiktiga tillväxten av konsumtionen och 
produktionen av upplevelser drivs upp av den utökade fritiden, den växande livslängden 
och tillväxten av hushållens totala konsumtion. 
 
Andersson och Andersson (2006) menar att det inte finns något ekonomiskt 
meningsfullt sätt att särskilja konst från underhållning, om en sådan distinktion ska 
baseras på inneboende kvaliteter hos produkterna. En analys av aktiviteter hos intresse-
grupper, politiker och andra ”gatekeepers” till konstvärlden belyser hur en benämning 
som konst tjänar förhållandet att frångå marknadspriser och hämma konkurrens i 
kontrast till den mindre snedvridna marknaden för underhållningsprodukter23. 
 
För utvecklingen av sysselsättning och inkomster har upplevelseindustrin fått en ökad 
betydelse i de flesta av Sveriges regioner. Traditionellt har dessa branscher varit 
koncentrerade till de större regionerna, men på senare tid har tillväxten av produktion 
och sysselsättning fått en allt tydligare geografisk spridning. Exempel är den snabba 
tillväxten av olika festivaler – på Gotland, i Hultsfred, Dalhalla, i Pite Älvdal och 
Båstad. Till spridningen bidrar det växande intresset för kulturturism, där tillgången på 
konstnärliga, historiska eller mytiska attraktioner spelar stor roll. Exempel är turismen i 
Västra Götaland med besök i Arns trakter24, det nya intresset för Göta Kanal och den 
omfattande strömmen av besökande till Smålands designmiljöer. 
 
Bland de verktyg som kan användas för att skapa regional utveckling eller 
platsutveckling som attraherar turister, inflyttare och företag finns: 
 

• Utveckla framhäva regionens/platsens identitet 
• Utveckla varumärken 
• Använda forskning och utbildning för utveckling 
• Attrahera kreativa och kompetenta människor 
• Skapa ett samhälle med mångfald och tolerans 
• Bygga sociala nätverk och utveckla mötesplatser 
• Skapa attraktivt företagsklimat (t ex entreprenörsanda och kluster) 

                                                 
20   KK-stiftelsen 2003. 
21   Dessa åtta platser är Piteå (Turism-media-musik), Hällefors (Måltid-design-turism), Stockholm (Mode 
och design), Trollhättan (Film och media), Göteborg (Design och marknadskommunikation), Hultsfred 
(Musik-digitala media-turism), Karlshamn (Datorspel och upplevelsebaserat lärande), och slutligen 
Malmö (Nya media). Se vidare Algotson & Daal 2007. 
22   SCB 2008c. 
23   Andersson & Andersson 2006. 
24   Mattsson & Praesto 2003. 
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• Använda flexibel specialisering i produktionen kombinerat med mervärde-
skapande upplevelser i konsumtionen 

• Utveckla infrastruktur och kommunikationer 
• Teknikutveckling, informations- och kommunikationsteknik 
• Utveckla konsumtionsutbud (t ex köpcentra) och evenemang (t ex festivaler, 

konferenser, sport, kultur) 
• Förvalta en spännande boende- och besöksmiljö, såväl i natur som i stadsrummet 

(arkitektur, kulturarv, gågator, uterum)  25 
 
Henry (2007) konkluderar att upplevelseindustrin har blivit ett verktyg för politiken. 
Orter och regioner ser tillväxt i upplevelseindustrin som något som kan bidra till att 
förnya ekonomin genom att bättre ta tillvara centrala värde-adderande faktorer som 
innovation och design.  
 
Aggestam (2007) menar att entreprenörer i upplevelseindustrin kan ses som bärare av tyst 
kunskap realiserat som del i humankapital, vilket inkluderar personlig skicklighet, 
kompetens, commitment och kreativt sinneslag. Kreativa entreprenörer har länge setts 
som del av en ny framväxande grupp i samhället. De är värdeskapande kunskapsarbetare 
och formar en ny typ av kreativ klass26. Andra nyckelkompetenser hos de kreativa 
entreprenörerna är risktagande, uthållighet, självtillit, flexibilitet, självständighet och 
motivation för att nå resultat. Entreprenörer inom upplevelseindustrin kommer från olika 
bakgrunder. De är ofta egenföretagare verksamma med små företag som är kapital-
intensiva (finansiellt och i humankapital) och är beroende av täta smidiga nätverk. De 
kreativa entreprenörerna behöver ofta gå samman med produktions- och distributions-
företag för att sälja sin talang27. Detta gäller t ex inom musik, teater och författarskap 
men inte nödvändigtvis inom turism/besöksnäring. Där finns möjligheter att skapa 
besöksverksamhet på sin bondgård parallellt med ordinarie verksamhet. Team 
building/företagsfester och ponnyridning är exempel på verksamheter som växer upp 
kring turismentreprenörens hem i kombination med annat förvärvsarbete. 
 
Pine och Gilmore hävdar att det finns fyra olika upplevelsetyper: underhållning, 
utbildning, estetik och eskapism. De fyra typerna av upplevelser kräver antingen ett aktivt 
eller passivt deltagande samt antingen går upplevelsen in i personen eller så går personen 
in i upplevelsen28. Se figur 1.2. 
 
Personens deltagande 
 
Det finns olika grader av deltagande i en upplevelse. Vid vissa upplevelser krävs endast 
mental närvaro i hemmet, t ex att se på tv. I andra fall krävs en fysisk närvaro då 
personen är på särskild plats som åskådare, t ex på biografen för att se en film eller 
konserthuset för att lyssna på musik. Ytterligare deltagande krävs vid upplevelser som 
körsång, seglarskola och överlevnadsläger då personen är en medproducent till 
upplevelsen29. 
                                                 
25   Aronsson 2007. 
26   Florida 2002. 
27   Henry 2007. 
28   Pine & Gilmore 1998. 
29   Mossberg 1999. 
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Personens anknytning eller relation till omgivningen 
 
Absorbering innebär att personen passivt absorberar t ex ett bra tv-program: Upplevelsen 
går in i personen. Är personen istället aktivt uppslukad av upplevelsen är han ”på 
scenen” och uppskattar att vara där: Personen går in i upplevelsen. 
 
Skillnaden är tydlig när underhållning och utbildning jämförs. Den förra är en mer 
passivt absorberande upplevelse medan utbildning innefattar ett aktivt deltagande. I en 
del fall växer underhållning och utbildning samman (edutainment). Workshops med 
inslag av berättande inspiratörer är ett sådant exempel. 
 
Ett tredje fält i figuren handlar om estetisk upplevelse. Personen fördjupar sig i en 
händelse eller i omgivningen men kan inte påverka denna. Det gäller t ex sådana 
upplevelser som ett besök på ett konstmuseum eller att se på utsikten i fjällvärlden. 
 
Det fjärde fältet är eskapism. Det innebär en upplevelse med mycket större fördjupning 
eller uppslukning än underhållning eller utbildning. Upplevelsen omfattar ett aktivt 
deltagande som t ex ett besök på en nöjespark eller en experimentverkstad. Personen som 
aktiveras kan själv påverka utfallet. Det gäller även resor som omfattar aktiviteter som 
utförsåkning, windsurfing, golf . Det kan också vara upplevelser i en community i 
cyberspace eller social samvaro på ett café30. 
                                                 
30   Mossberg 2001. 

”Upplevelsen går in  
        i personen” 

”Personen går in  
   i upplevelsen” 

   Passivt 
deltagande 

   Aktivt 
deltagande 

Underhållning Utbildning 

Estetik Eskapism 

Figur 1.2  Upplevelsefälten 
Källa: Bearbetning av Mossberg 2001, adapterad efter Pine & Gilmore 1999. 
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1.6  Syfte 
 
Detta är en förstudie med syftet att kartlägga förutsättningar och möjligheter för 
upplevelseindustrins utveckling i Gnosjöregionen. Förstudien ska ge uppslag till lämpliga 
insatser för att främja upplevelseindustrins utveckling.  
 
 
 

1.7  Frågeställningar 
 
-  Hur ser upplevelseindustrins olika delområden ut i regionen?  
 
-  Vilka förutsättningar, möjligheter, begränsningar, problem finns lokalt/regionalt för  
   upplevelseindustrins utveckling? 
 
 
 

1.8  Metod 
 
Förstudien har en explorativ och interaktiv ansats.  
 
Syftet har uppfyllts dels genom insamling och analys av statistik och litteratur, 
utredningar, konsultrapporter, uppsatser och tidningsartiklar. Dessutom genomfördes en 
serie intervjuer och samtal med olika aktörer i regionen, däribland kommunala 
företrädare och entreprenörer. Intervjuerna redovisas i källförteckningen medan ett antal 
samtal och möten med politiker, tjänstemän och företagare skett därutöver.  
 
Återkopplingar har gjorts löpande, bl a i en workshop som behandlade turism där 
turismsamordnarna och den regionala projektledaren i projektet Drivkrafter för nya 
näringar medverkade tillsammans med forskarna. En workshop som behandlade design 
genomfördes också, där en större grupp kommunala företrädare och entreprenörer 
medverkade tillsammans med forskarna31. 
 
Interaktiv forskning är handlingsinriktad och utvecklingsstödjande. Forskningen bedrivs 
i samspel mellan forskare och berörda praktiker32. Forskaren hjälper aktörerna eller 
praktikerna i ett pågående utvecklingsprojekt i förbättringssyfte genom att agera 
tillsammans med dem33. Forskaren och praktikern har i detta samspel olika 
utgångspunkter när det gäller att lösa ett aktuellt problem; praktikern utgår från sin 
konkreta arbetssituation och sitt vardagsarbete medan forskaren utgår från sitt intresse 
för dennes arbetssituation. Forskaren förutsätts ha ett kritiskt förhållningssätt till 
praktikerns arbetssätt34.  
 

                                                 
31   Turismworkshop 3 april 2008 i Hestraviken. Designworkshop 29 april på Kreativ Arena i Vaggeryd. 
32   Svensson 2002. 
33   Westlander 1999, Levin 1999. 
34   Ohlsson 2002. 
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Forskargruppens metodik inbegriper både interaktiv metod såväl som traditionella 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Den interaktiva metoden är ypperlig för att nå 
djupare insikter. Forskare kan tillsammans med lokala aktörer föra problematiserande 
och utvecklingsinriktade samtal. Interaktiviteten ger goda förutsättningar för att direkt 
och på ett tydligt sätt införliva forskningsresultat i ett pågående lokalt utvecklingsarbete. 
Samspelet mellan lokala aktörer och forskare ger möjligheter att utveckla begrepp, 
modeller och teorier för förändringsarbeten och kompetensutveckling. 
 
Inga uppsatser eller examensarbeten har hittats som behandlar upplevelseindustrin 
/turism/besöksnäring i någon av de fyra GGVV-kommunerna. Kommunerna efterfrågar 
dock att universitetsstudenter gör examensarbeten om regionen. På den gemensamma 
webbplatsen Gnosjöregionen.se har de annonserat förslag på uppsatsämnen. Ett av de 
föreslagna uppsatsämnena är turism/besöksnäring35. Under våren inleddes ett 
studentprojekt vid Internationella Handelshögskolan. Inga kommunala utredningar har 
gjorts om upplevelseindustrin. Det som finns är turismpolitiska program och 
utvärderingar av detta. I de kommunala översiktsplanerna nämns turism/besöksnäring 
men ej upplevelseindustri. 
 
Som ett underlag finns även aktivitetsplan för Nod Gnosjöregionen som utvecklades av 
IUC Gnosjöregionen i projektet ”Drivkrafter för nya näringar – design, upplevelser, 
kulturarv”. Denna grundas på dialogkonferenser med företagare och kommun-
företrädare i regionen.  
 
Data om företagen inom upplevelseindustrins olika delområden har samlats in genom 
sökning i företagsdatabaserna www.gnosjoregionen.se, Gula sidorna och Affärsdata samt 
genom intervjuer med kommunala företrädare och entreprenörer. 
 
 
  

                                                 
35  Gnosjöregionen.se 2008. 
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2.  Förutsättningar och resurser 
 
Kapitlet behandlar regionens förutsättningar och resurser med avseende på det 
geografiska läget, naturresurser, befolkning, kompetens, näringsliv, arbetsmarknad och 
det sociala kapitalet – inte minst det lokala nätverkandet och entreprenörskapet som 
kommit att benämnas Gnosjöandan. 
 
 
 

2.1  Geografiskt läge 
 
Regionen ligger i västra Småland och genomkorsas av E4:an. I närheten går stambanan 
mot Köpenhamn och övriga kontinenten, kustbanan (Göteborg-Kalmar) stannar i Gnosjö. 
Det tar ungefär två timmar att ta sig till Malmö, fyra timmar till Stockholm och knappt 
två timmar till Göteborg. Regionen ligger nära andra tätbefolkade regioner och storstäder. 
Räknar man in andra angränsande och närliggande regioner inklusive de redan nämnda 
regionerna finns ett befolkningsunderlag på 10-11 miljoner invånare i Sverige och 
Danmark på högst fyra timmars bil- eller tågresa. 
 
 
 

2.2  Naturtillgångar  
 
I regionen finns ett varierat landskap, unika mossar med rikt fågelliv, skogar inklusive 
urskogar som t ex Moskogen i Marieholm. Naturresurser som mineraler, grus och torv 
har legat till grund för regionens industriella utveckling och metallhantering. Hit räknas 
bl a sandstensbrott för kvarnstenar, bördiga jordar samt myr- och sjömalm36. Idag ses 
naturtillgångarna i allt större utsträckning som resurser för rekreation. Det finns ett stort 
utbud vinter- och sommaraktiviteter såsom klättring, fiske, bad, golf, cykel- och 
vandringsleder, kanotpaddling, jakt, svamp- och bärplockning. 
 
 
 

2.3 Befolkningsutveckling 
 
I Gnosjöregionens fyra kommuner bor ca 85000 invånare. Här finns 11 orter med mer än 
1000 invånare, störst är orterna Värnamo och Gislaved. 
 
Under det senaste decenniet har det varit stora variationer i befolkningsutvecklingen. I 
synnerhet för Vaggeryds del där ökningar förbytts till minskningar i flera vågor. De 
långsiktiga trenderna som kan observeras är att Gnosjös och Gislaveds befolkningar 
minskar medan Värnamos och Vaggeryds befolkningar ökar. Se figur 2.1. Värnamos 
större attraktionskraft hänger samman med stadsmiljön och utbudet av service och 
kultur. Vaggeryd drar nytta av närheten till den större staden Jönköping.  
 

                                                 
36   Blixth 2003. 
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Det är endast i Värnamo antalet kvinnor är högre än män. I de övriga tre kommunerna 
är utflyttningen av kvinnor större än bland män. Unga kvinnor flyttar i högre 
utsträckning till städerna som har en mer diversifierad arbetsmarknad i kontrast till 
dominansen av tillverkningsindustri i Gislaved och Gnosjö.  
 
 

 
Figur 2.1  Befolkningsutveckling i de fyra GGVV-kommunerna. Förändring i antalet invånare från 
föregående år. 
Källa: Bearbetning och grafiskt åskådliggörande av data från SCB 2008e. 
 
 
En genomgång av flyttningsstatistiken visar att samtliga kommuner utom Värnamo 
generellt har haft fler utflyttare än inflyttare under perioden 2001-2007. Framförallt är 
det yngre människor som flyttar ut. I åldersgruppen 19-24 år är det fler tjejer än killar 
som gör det37. Därför finns det behov av att attrahera unga människor och att locka 
tillbaka regionens utflyttare. Kvalificerad arbetskraft efterfrågas i näringslivet och de 
kommunala aktörerna önskar särskilt att unga barnfamiljer flyttar hit. Flera insatser görs 
att attrahera nya invånare, bl a gentemot Danmark och Nederländerna38. 
 
 
 
 

                                                 
37   SCB 2008i. 
38   Ett trettiotal svenska glesbygdskommuner deltar i den årliga immigrantmässan i Utrecht i Neder-
länderna, däribland Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Andelen holländare som är trötta på 
trångboddheten hemma och vill emigrera till länder som Spanien, Kanada och Sverige har ökat från 26% 
till 38% mellan 2006 och 2008. I Nederländerna liksom i Tyskland finns det som kallas ”Das Bullerbü-
syndrom”, dvs en romantisk föreställning om Sverige baserad på Astrid Lindgren-böcker och 
filmatiseringar av dessa. Många vill byta trångboddhet mot stora ytor och orörd natur. Två procent av de 
holländare som är beredda att emigrera anger Sverige som sitt förstahandsval, vilket kan motsvara ca 
120000 potentiella immigranter. Tidholm 2008. 

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

Värnamo

Vaggeryd

Gnosjö

Gislaved



 15

2.4 Utbildning och kompetensförsörjning 
 
Generellt är utbildningsnivån lägre i Gnosjöregionen jämfört med riket i helhet. Detta är 
ett problem då utbildning och kompetens blir allt viktigare som konkurrensfaktor. Den 
låga utbildningsnivån beror delvis på att de dominerade industrierna inte haft behov av 
att anställa välutbildad personal för enklare industriella arbetsuppgifter och delvis finns 
sammanhängande med detta en tradition att inte studera vidare. Detta håller på att 
förändras i takt med att behovet av kvalificerad arbetskraft ökar både inom 
tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Tabell 2.1 visar hur andelen högskoleutbildade 
ligger som lägst i Gnosjö på 14,4 % jämfört med 31 % i genomsnitt för riket. Även om 
andelen högskoleutbildade ökat i de fyra kommunerna under 2000-talet, så har klyftan 
jämfört med riket ökat något för Gislaved, minskat marginellt för Gnosjö och Värnamo, 
medan klyftan för Vaggeryd minskat märkbart. Se figur 2.2. 
 
 
Tabell 2.1 Andel högskoleutbildade (%) 

Kommun 2001 2007 
Gislaved 14,1 16,0 
Gnosjö 12,1 14,4 

Vaggeryd 15,2 19,1 
Värnamo 18,5 21,5 
Sverige 27,1 31,0 

Källa: Bearbetning och sammanställning av data 
från SCB 2008f. 
 
 

 
Figur 2.2   Förändring (%) i högskoleutbildades andel av genomsnittet för riket. 
Källa: Bearbetning och sammanställning av data från SCB 2008f. 
 
 
En viktig resurs för kommunerna är närheten till Jönköpings Tekniska Högskola, 
Hälsohögskolan, Högskolan för Lärande och kommunikation och Internationella 
Handelshögskolan (IHH). Kommunerna har idag samarbete med högskolan i flera 
avseenden. Bl a i form av distanskurser för blivande företagare som genom 
videouppkoppling får undervisning av lärare på IHH. Ett samarbete mellan IHH och 
Vaggeryds kommun har handlat om att skapa ett egenföretagarprogram och en lokal 
företagspark för nya företagare som fått namnet Kreativ Arena. Kreativ Arena är 
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pionjären i ett länstäckande arbete med att skapa ett system av noder för 
företagsutveckling i Jönköpings Län. Systemet utgår från Science Park i Jönköping39.  
 
Ett regionalt samarbete är Högskolan på hemmaplan (Hph). Verksamhetens syfte är att 
medverka till kompetensutveckling för kommuninvånare och anställda i Gnosjö-
regionens företag och offentliga sektor. Hph erbjuder högskolekurser på deltid i 
samarbete med högskolor och universitet i Sverige. Det är kurser inom språk, ekonomi, 
beteendevetenskap eller teknik, vanligtvis med ett kurstillfälle i veckan. Hph erbjuder 
även kvalificerade yrkesutbildningar på hel- eller halvfart som avses leda till arbete 
inom industri- eller tjänstesektorn. En tredjedel av tiden är förlagd på ett företag som s k 
"Lärande i arbete"40.  
 
Andra exempel på området utbildning och kompetensförsörjning är gymnasieskolorna. 
Gislaveds Gymnasium tar årligen emot utbyteselever och skickar egna elever på praktik 
utomlands. Här finns bland annat program inom musik, teater, bild och formgivning 41.  
Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd hyser både gymnasium, Komvux och KY-
utbildningar. Gymnasiet i Gnosjö heter Gnosjöandans Kunskapscentrum, här finns 
bland annat ett nystartat turismprogram. Värnamo Gymnasium har bl a ett estetisk 
program med inriktning teater, dans, bild och form. Anderstorps tekniska gymnasium på 
Scandinavian Raceway utbildar unga elever till mekaniker och skickar dem på praktik 
till många andra länder. Skolan har 65 elever idag. Det är 200 sökande/år till 16 platser. 
Utbildningen är unik i Europa och flera sökanden kommer från Tyskland och 
Danmark42.  
 
Flera kvalificerade yrkesutbildningar anordnas i regionen. Utbudet varierar efter behovet 
på viss arbetskraft i näringslivet. Det rör sig om transportledning, produktionsteknik, 
polymerteknik, starta eget, möbelsnickeri, en två-årig hästentreprenörutbildning med 
nationell intagning43. Det har på senare tid gjorts förberedelser för en KY-utbilning i 
turism44. Det kan nämnas att det finns en 1-årig KY-utbildning benämnd 
Upplevelseindustri i Jönköping. Innehållet behandlar dock endast besöksnäring/turism. 
 
Värnamo Folkhögskola är den enda i regionen. Här finns bland annat ettåriga 
utbildningar i turism och evenemang, fri konst och form och textilakademin. 
 
IUC Gnosjöregionen har bidragit med kompetensutveckling och utbildning till företagen 
och beslutsfattare i regionen. Syftet med bildandet av IUC var att på ett effektivare sätt nå 
ut till små- och medelstora företag med utvecklingsinsatser. Sedan år 2000 har IUC drivit 
ett flertal nätverk och utbildningar i vilka över 300 företag samt 500 befattningshavare i 
regionen deltagit. IUC har fungerat som en resurs i Gnosjöregionen och bidragit till att 
utveckla nya jobb med kapitalstöd, kompetensutveckling och utbildning, utveckling 
genom nätverk samt projektledarkapacitet45. 

                                                 
39   Wigren 2007. 
40   Högskolan på hemmaplan 2007. 
41   Gislaveds kommun 2002. 
42   Föredrag av Kari Lähtemäki i Anderstorp 2007-11-29. 
43   KY-utbildning i Sverige 2008. 
44   P-O Toftgård intervju 2007-12-06. 
45   IUC Gnosjöregionen 2007. 
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2.5   Näringsliv 
 
GGVV-kommunerna har överlag ett välfungerande näringsliv som länge producerat 
välstånd i kommunerna. Traditionen med framgångsrikt småföretagande har inspirerat 
övriga regioner i landet men också utomlands. Tack vare denna kultur har kommunerna 
haft hög sysselsättning även under lågkonjunktur och låg arbetslöshet jämfört med de 
övriga regionerna i landet. Kommunerna har lyckats att stå på egna ben och med egna 
initiativ lösa sina lokala problem, till skillnad från många andra kommuner och regioner 
som varit beroende av statliga interventioner.  
 
Driftighet, entreprenörskap och arbetsamhet är starkt förknippat med regionen. Även om 
Gnosjöregionens befolkning i nationell jämförelse har lägre utbildning, är de duktiga på 
att starta och driva egna företag. Det finns 250 tillverkningsföretag i Gnosjö av vilka 
merparten har mellan 5-20 anställda46 och i Gislaved finns det över 1000 små och 
medelstora företag. I Värnamo finns det ca 400 tillverkande företag av vilka över 70 % 
har mindre än 10 anställda47. De som inte startar eget har god chans att bli anställda i 
företagen. Bergstrand et al finner i sin undersökning om sju regioner i landet inklusive 
Jönköpings län, att det förhållandevis startas fler aktiebolag per invånare i Gnosjö, 
Vaggeryd och Gislaved än de flesta av de undersökta kommunerna48. 
 
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri med många små och medelstora företag. 
Kommunerna har inte lyckats förändra den ensidiga näringslivsstrukturen och 
tillverkningsindustrin står fortfarande för drygt 42 % av alla arbetstillfällen (motsvarande 
siffra för riket är ca 17 %)49. Dock varierar siffran kraftigt i kommunerna. Medan 
tillverkningsindustrin står för 60 % av arbetstillfällen i Gnosjö (år 2006), är motsvarande 
siffra för Värnamo bara 32 %50. De övriga kommunerna ligger där emellan. I Gislaved är 
de 1100 företagen i kommunen i huvudsak verksamma inom tillverkningsindustrin och 
särskilt plast-, metall- och träindustrin51.  
 
Det finns betydande skillnader och likheter i olika företags konkurrensförutsättningar och 
handlingsstrategier. För företag som producerar standardiserade industriprodukter utgör 
pris och snabbhet de främsta konkurrensfördelarna, medan det för producenter av 
specialiserade produkter är kvalitet och lärande som utgör de främsta konkurrens-
fördelarna52. 
 
Intresset för turism/besöksnäring har ökat i regionen men attityderna är djupt rotade i 
traditionen med en dominerande tillverkningsindustri. En entreprenör och banbrytare 
inom upplevelseindustrin i regionen var ”Big Bengt” Erlandsson som grundade 
nöjesparken High Chaparral. 
 

                                                 
46   Gnosjö kommuns webb 2007a (www.gnosjo.se/naringsliv), Gislaveds Kommun 2008d 
(www.gislaved.se/narinslivsarbete).  
47   Värnamo Näringsliv 2008. 
48   Bergstrand et al 2006. 
49   SCB 2008a. 
50   SCB 2008a. 
51   Ahlström 2007. 
52   Storper 1997. 
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2.6   Arbetsmarknad 
 
Förvärvsintensiteten är betydligt högre i Gnosjöregionen än genomsnittet för riket. År 
2006 var förvärvsintensiteten knappt 87 % i Gnosjö att jämföra med knappt 77% för 
riket. Gislaved, Vaggeryd och Värnamo hade en förvärvsintensitet på mellan 84 och 
86%53. Se tabell 2.2. 
 
 
Tabell 2.2  Förvärvsintensitet 20-64 år (%) 
Hur stor andel arbetsföra förvärvsarbetar 

Kommun Förvärvsintensitet % 
Gislaved 84,0 
Gnosjö 86,7 

Vaggeryd 84,6 
Värnamo 85,9 

Riket 76,7 
Källa: Bearbetning och sammanställning av data 
från SCB 2008d. 
 
 
Kvinnor har haft stark position och hög förvärvsfrekvens på arbetsmarknaden i 
Gnosjöregionen. De har haft anställning på olika fabriker eller jobbat i familjeföretaget 
eller drivit egen rörelse. Johansson visar i sin avhandling hur kvinnor i Gnosjöregionen 
skaffar sig jobb och försörjning via företagande. De börjar försiktigt med en liten 
verksamhet hemma och vid sidan av ett ordinarie jobb tills de etablerat sig som 
heltidsföretagare54. Grauers visar i sin rapport att många företagerskor i Gnosjö antingen 
ärver företaget av sina föräldrar eller övertar det från dem. Vidare menar hon att många 
kvinnor som driver familjeföretag med sina makar inte äger några aktier utan det är 
maken som äger dem. De har helt enkelt ingen formell makt55. Pettersson visar i sin 
avhandling att kvinnors höga företagande i Gnosjöregionen varit helt osynligt i den 
offentliga debatten, både i regionen och i landet. Hon menar att i diskussionerna kring 
Gnosjöandan är det alltid männen som fått uppmärksamhet och utrymme medan 
kvinnors insatser har varit åsidosatta56. Denna bild håller dock på att förändras. I våra 
möten med de regionala aktörerna har vi upptäckt att de är engagerade för att på olika 
sätt (stöd, uppmuntran mm) stärka kvinnornas företagande inom upplevelseindustrin. 
 
Abbasian & Bildt diskuterar regionala förutsättningar samt möjligheter och hinder i 
kvinnors upplevelseföretag på Gotland och i Degerfors. Att företagerskor på Gotland 
har kommit relativt långt jämfört med företagerskorna i Degerfors beror bl a på 
gotländska kvinnors aktiva roll i det lokala jordbruket samt i den mer allmänt liberala 
synen på företagande där. Det finns således likheter mellan Gnosjöregionen och Gotland 
i detta avseende. Som på Gotland har kvinnor i Gnosjöregionen varit välrepresenterade i 
företagen57. 

                                                 
53   SCB 2008d. 
54   Johansson 2000. 
55   Grauers 2004. 
56   Pettersson 2002. 
57   Abbasian & Bildt 2007. 
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Upplevelseindustrin och i synnerhet turism/besöksnäring har en högre andel kvinnliga 
företagare än i tillverkningsindustrin. Här finns ett antal kvinnor som startat 
vandrarhem, Bed & Breakfast, konsthantverk kombinerat med annat, kaféer, turridning 
mm58. Dessa kvinnliga företagare kan tjäna som förebilder för unga kvinnor att utveckla 
sina intressen i regionen.  
 
Under 1900-talets senare hälft blomstrade tillverkningsindustrin och det förelåg brist på 
arbetskraft. Följden blev import av arbetskraft från många länder (exempelvis Italien, 
Grekland, Nederländerna, Västtyskland, Österrike, Ungern, forna Jugoslavien, Turkiet, 
och Finland) fram till mitten av 1970-talet59. Många greker, jugoslaver och finländare 
rekryterades direkt till bl a däckfabriken i Gislaved60.  
 
Invandrade grupper har generellt sett haft en bra position på arbetsmarknaden i de fyra 
kommunerna under de senaste decennierna61. Detta har även gällt bosnier och 
vietnameser som kom under 1990-talets lågkonjunktur. Under senare hälften av 1990-
talet hade bosnier i GGVV- kommunerna det bästa arbetsmarknadsläget i landet; de hade 
till och med högre sysselsättningsgrad än den infödda befolkningen62. De bosnier som 
inte fick jobb på andra orter fick antingen jobb eller startade eget här63. Även de flesta 
vietnameserna som bodde i Gnosjö hade ett jobb i slutet av förra decenniet64. Senaste 
undersökningar visar att Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortfarande ligger i toppen när 
det gäller invandrarnas integration på den lokala arbetsmarknaden65. I Gnosjö hade 75 
procent av alla utomnordiska invandrare i arbetsför ålder ett jobb 200566. Den ensidigt 
positiva bilden av Gnosjöandan och i detta fall integration av invandrare kritiseras dock 
av Wigren (2003). Hon menar att den lokala gemenskapen där alla hjälper och stödjer 
varandra utifrån familjeband, kyrkogemenskap, föreningsliv eller affärsnätverk kan verka 
exkluderande gentemot många invandrare67.  
 
Drygt 20% av befolkningen i Gnosjöregionen är personer med utländsk bakgrund (högst 
för Gnosjö med drygt 25%)68. De största europeiska invandrargrupperna i regionen är 
personer från f.d. Jugoslavien och framför allt bosnier, finländare, tyskar, holländare, 
danskar och polacker medan somalier, chilenare, thailandare, och vietnameser utgör de 
största icke-europeiska grupperna69. Av intervjuer med kommunrepresentanterna i 
Gislaved framgår dock att den lyckosamma arbetsmarknadsintegrationen inte stämmer 
för somalier som är en av de största invandrargrupperna i kommunen. De visar också en 
svag integration i andra sfärer70. Medan t ex finländare och f d jugoslaver kom till 
Gislaved under 1960- och 1970-talen som arbetskraftsinvandrare och fortfarande har en 

                                                 
58   Ingalill Ebbesson Intervju 2007-11-06. 
59   SOU 2005, 2006. 
60   Lars Berlin intervju 2007-11-21. 
61   Johannisson 2004, Ekberg & Ohlsson 2000.  
62   Ekberg & Hammarstedt 2002, Ekberg 2002. 
63   Ekberg & Ohlsson 2000, Fokus 2007. 
64   Sahlberg 2000.  
65   SCB 2005, SCB 2006, Fokus 2007. 
66   SCB 2006. 
67   Wigren 2003. 
68   SCB 2008e. 
69   Gislaveds kommun (2008e), Värnamo kommun (2008).  
70   Lars Berlin & Siw Johansson-Björk intervju 2007-11-21. 
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stark position på den lokala arbetsmarknaden, kom den tredje gruppen däremot i början 
av 1990-talet och i egenskap av flyktingar, under en tid då svensk ekonomi befann sig i 
lågkonjunktur. Även bosnier som kom samtidigt som somalier visar betydligt större 
integration på den regionala arbetsmarknaden, som framgår av föregående sida. Också 
när det gäller egenföretagande visar de förstnämnda grupperna (finländare och f d 
jugoslaver) och övriga européer högre representation än den senare gruppen 
(somalier)71. En förklaring till nyanlända bosniers framgång, jämfört med somalier, är 
att många f d jugoslaver som kom hit som importerad arbetskraft under 1960- och 1970-
talen fungerade som nätverk och kontaktförmedlare för bosnier72, något som saknades 
för somalier. 
 
 
 

2.7   Ekonomisk utveckling i kommunerna 
 
Trots globalisering och utflyttning av industrier till andra länder har kommunerna 
fortfarande en god ekonomi med stort överskott i budgeten. Tabell 2.3 visar hur GGVV-
kommunernas resultaträkning såg ut under 2000 och 2006.  
 
 
Tabell 2.3 GGVV-kommunernas resultaträkning i jämförelse med  
rikets median år 2000 och 2006. Siffrorna avser kr/invånare.  
År 2000 Riket 

Median 
Gnosjö Gislaved Vaggeryd Värnamo 

Intäkter 
exklusive 
interna poster 

8264 6843 7491 12017 7803 

Statsbidrag och 
Utjämning 

6118 4399 5196 5510 4307 

Skatteintäkter 24538 23845 24467 23173 25780 
Årets resultat 224 974 1846 4133 1451 
År 2006 Riket 

Median 
Gnosjö Gislaved Vaggeryd Värnamo 

Intäkter 
exklusive 
interna poster 

10900 9815 9083 15161 10307 

Statsbidrag och 
Utjämning 

7972 4939 7292 9711 7377 

Skatteintäkter 32252 34718 32516 30361 32642 
Årets resultat 1269 673 1349 1050 1930 

Källa: Bearbetning av data hämtade från SCB 2008g. 
 
 
Under båda åren visar alla utom Vaggeryd en intäkt som är betydligt lägre än medianen. 
När det gäller statsbidrag per invånare fick GGVV-kommunerna lägre statsbidrag än 
majoriteten av de svenska kommunerna under båda åren. Undantag är Vaggeryd som 

                                                 
71   Wigren 2003, SCB 2008. 
72   Ekberg & Hammarstedt 2002. 
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under 2006 fick statsbidrag som var betydligt högre än det som merparten av de svenska 
kommunerna fick. 
 
En jämförelse av skatteintäkt per invånare visar att Värnamo låg över medianen medan 
övriga tre kommuner låg under för år 2000. Under 2006 låg Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo över medianen. Högst skatteintäkt per invånare hade Gnosjö, vilket låg 
betydligt över medianen för riket. Vaggeryd visar under båda åren lägst skatteintäkt per 
invånare av de fyra GGVV-kommunerna.  
 
Slutligen när det gäller årets resultat visar alla fyra GGVV-kommunerna ett betydligt 
bättre resultat än medianen i riket under år 2000. Däremot när det gäller år 2006 ligger 
Gislaved och Värnamo över medianen medan Gnosjö ligger mycket under medianen 
och Vaggeryd strax under. 
 
Sammantaget ger detta en sammansatt bild av det ekonomiska tillståndet i GGVV-
kommunerna jämfört med rikets övriga 289 kommuner. Alla fyra kommunerna mottar 
statliga bidrag tillsammans med rikets allra flesta kommuner. Skatteintäkten per 
invånare ligger runt medianen för Sveriges kommuner. Resultatet i kr per invånare 
ligger mycket över medianen för alla fyra GGVV-kommunerna under båda åren med 
undantag för Gnosjö och Vaggeryd år 2006. 
 
Kompetensen att sköta om ekonomin så att den är i balans med ett betydande överskott 
som kan investeras finns här. Värnamo drar in mest pengar jämfört med de andra 
kommunerna pga sin storlek men också pga inflyttningsströmmar.  
 
Vi har inte haft ekonomisk kris utan alltid haft överskott. När överskottet minskar från 
30 till 20 miljoner då anser vi att vi börjar få kris73.  
 
Kulturchefen i Värnamo berättar att de oftast har ett överskott i kulturförvaltningen på 
200 000 kronor motsvarande ca 1% av budget och att dessa pengar placeras i en fond 
som kulturförvaltningen disponerar, istället för att gå tillbaka till kommunens kassa74. 
Att få förfoga över eventuellt överskott innebär ytterligare ett incitament att nogsamt 
sköta budgeten.  
 
Även kommuninvånarna har generellt en förhållandevis god ekonomi om hänsyn tas till 
invånarnas sammanräknade förvärvsinkomst. År 2006 var den genomsnittliga 
förvärvsinkomsten per förvärvsarbetande invånare 20-64 år i landet 246700 kronor75. 
Kommunerna Gnosjö och Värnamo låg dock över genomsnittet (254000 respektive 
250000 kr) medan Gislaved och Vaggeryd låg på drygt 240000. Ändå låg de fyra GGVV-
kommunerna långt före flertalet kommuner i landet, även före större städer som Malmö, 
Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås och Örebro76.  
 

                                                 
73   Stephan Lund intervju 2007-11-07 
74   Monica Lembke intervju 2007-11-07 
75   Förutom Stockholms län som låg långt över denna inkomstnivå (283000 kr) låg de övriga länen under 
genomsnittet. 
76   SCB 2008b. 
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Den kommunala skattesatsen låg under 1980-talet betydligt under riksgenomsnittet. 
Under högkonjunkturen 1988 sänktes den i Gnosjö och Gislaved medan den höjdes under 
lågkonjunkturen 1992. Den låg dock rejält under genomsnittet för riket i alla fyra GGVV-
kommunerna. Vid mitten av 1990-talet hade skattesatsen närmat sig riksgenomsnittet och 
idag 2008, ligger den kommunala skattesatsen över riksgenomsnittet i alla fyra 
kommunerna. Se tabell 2.4. Detta speglar en verklighet där de ekonomiska 
förutsättningarna i Gnosjöregionen blivit mindre gynnsamma under trycket av den 
tilltagande globala konkurrensen och befolkningsförändringar. 
 
 
Tabell 2.4  Kommunalskatt (exkl landstingsskatt) 
 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 

Gislaved 16.00 15.50 17.50 20.39 20.58 21.08 21.08 

Gnosjö 15.50 15.00 18.00 19.64 19.83 21.28 21.28 

Vaggeryd 15.75 15.75 18.00 20.14 20.33 20.33 20.83 

Värnamo 16.50 16.50 18.50 21.14 21.33 21.08 21.08 

Riket 17,22 17,11 19,38 21,15 20,57 20,80 20,71 

Källa: SCB 2008j 
 
 
Skattekraften i kommunerna jämfört med riket visar på en tillväxt sedan 1996. 
Framförallt i Gnosjö som ligger på genomsnittet för riket men i själva verket långt över 
de flesta kommuner eftersom Stockholm drar upp medelvärdet. Lägst ligger Vaggeryd på 
92 % av genomsnittet för riket. Se tabell 2.5. 
 
 
Tabell 2.5  Skattekraft i kommunen som andel av riket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SCB 2008k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1996 2000 2004 2008 

Gislaved 94 96 96 94 

Gnosjö 96 97 100 100 

Vaggeryd 89 92 91 92 

Värnamo 97 97 97 98 
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2.8 Gnosjöandan – det sociala kapitalet 
 
Begreppet Gnosjöandan är välkänt i Sverige. Denna entreprenöranda har varit en stark 
tillväxtmotor för regionen. Gnosjöandan är dock inte ett begrepp som förknippas endast 
med Gnosjö kommun utan även inkluderar Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. På 
Gnosjö kommuns webbplats beskrivs näringslivet så här:  
 
Den företagsamhet och initiativkraft som finns här idag, har under många år grundats på 
samarbete och gemenskap människor emellan. Den traditionen är vi noga med att slå vakt om.77 
 
Vidare nämns följande egenskaper inom begreppet Gnosjöandan: 

- Stort yrkeskunnande 
- Hårt arbete - arbetssamhet 
- Sparsamhet, ej att förväxla med snålhet 
- Ödmjukhet och respekt 
- Nätverk 
- Samarbete - samverkan 
- Entreprenörskap - avknoppning 
- Inga pampar - svagt klasstänkande 
- Korta avstånd, mentalt och geografiskt 
- Flexibilitet 
- Småländsk "klurighet" 
- Totalindustriellt tänkande inom kommunen 78. 
 
Som framgår ovan tilldelas Gnosjöandan endast positiva egenskaper. Är det verkligen så? 
Finns det inga kritiska synpunkter mot den här andan? Flera invändningar från våra 
intervjupersoner har gällt en överdriven nästan besatthet av arbete och i viss utsträckning 
låga löner i industrin. Som nämndes tidigare kan starka lokala nätverk och stark social 
kontroll också verka exkluderande gentemot nyinflyttade och särskilt invandrare. 
 
Socialt kapital betecknar de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors 
samverkan grundas på tillit. Dessa handlingar kan utgöras av en stödjande struktur, ett 
gränsöverskridande arbetssätt och nätverkande. Berggren et al beskriver Gnosjöandan så 
här: 
 
Undan för undan har olika mönster för samarbete byggts upp i Gnosjöregionen; mellan 
företagare och anställda (som startar eget); mellan företagare och tidigare arbetskamrater 
(som går in som kompanjoner); mellan man och hustru (som, alltför ofta utan att synas och få 
ett erkännande, ställt upp med stöd och hjälp med allt från bokföring till direkta arbetsinsatser); 
mellan företagare och släktingar (som bidrar finansiellt) o.s.v. Djupet och betydelsen av 
nätverken i Gnosjöregionen brukar illustreras med frikyrkans starka ställning, man träffas i 
kyrkan, lär av varandra, delar med sig affärsmöjligheter mm79. 
 
Brulin liknar Gnosjöandan vid den anda som finns i nordöstra Italien där det finns en rik 
småföretagskultur med kluster av många småföretag och kanske Europas mest 

                                                 
77   Gnosjö kommuns webb 2007a (www.gnosjo.se/naringsliv).  
78   Gnosjö kommuns webb 2007b (www.gnosjo.se/toppmenyn.gnosjoandan). 
79   Berggren et al 1998. 
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dynamiska småföretagsregion. Trots höga produktionskostnader och en krånglig 
byråkrati lyckas företagen väl. Förklaringen söker Brulin i företagens aktiva samarbete 
med varandra samt i nätverksbildandet och drar slutsatsen att företagen i 
Gnosjöregionen behöver socialt kapital (nätverk) snarare än riskkapital80.  
 
Putnams undersökning av regionerna i Italien visade att både statens och marknadens 
funktion är bättre i regioner där stark medborgaranda råder. De frivilliga aktiviteterna i 
föreningsverksamheter skapar ett socialt kapital som gör att medborgarnas utbyten kan 
bygga på förtroende. Det sociala kapitalet minskar därmed transaktionskostnaderna. 
Putnam hävdar att vissa traditioner/värderingar hos befolkningen påverkar hur samhället 
och ekonomin fungerar. Han visar med historisk statistik betydelsen av medborgerligt 
engagemang och socialt kapital för den ekonomiska utvecklingen. Många regioner i 
Norditalien, var lika fattiga som de södra regionerna i början av 1900-talet. Men med 
tiden har de regioner som varit rikast utrustade med socialt kapital entydigt utvecklats 
snabbare än regioner fattiga på medborgaranda och medborgarengagemang. Normer för 
ömsesidig hjälp och nätverk för medborgerligt inflytande är av betydelse för ett 
framgångsrikt företagande. Nätverken bidrar till att information om tekniska nyheter 
lättare sprids81.  
 
När däckfabriken i Gislaved las ner år 2003 blev 800 anställda arbetslösa, men de 
återanställdes snart av andra företag i regionen82. Detta är ett uttryck för 
entreprenörandan, ett blomstrande näringsliv med många småföretag och starkt 
nätverkande. 
 
Som en förklaring till den starka entreprenörandan just här är de hårda natur-
förutsättningarna och särskilt det magra jordbruket under forna tider som tvingade var 
och en att tänka i nya banor om man ville överleva. Tillsammans med den protestantiska 
frikyrkorörelsen gav det grund till entreprenörskapsanda. Det har historiskt funnits 
samarbete mellan företagen. I en artikel om Gnosjöandan söker Johannisson rötterna till 
regionens industriella traditioner i 1600-talet. Bruken levererade bl a värjor och 
bajonetter till gevärsfaktoriet i Huskvarna. På 1700-talet tillverkades bjällror och golvur. 
Efter krigsindustrins avveckling i Huskvarna omstrukturerades den lokala industrin till 
tråddragerier. Detta blev ett komplement för många som levde på ett magert jordbruk. Så 
småningom lade tråddrageri även grund till andra närliggande industrier som t ex hakar, 
hyskor, nålar och krinoliner. På 1800-talet då järnvägen kom till regionen var 
företagsamheten redan välorganiserad. På 1950-talet kom plasten till Sverige och 
plastindustrin etablerade sig också i Gnosjöregionen. På 1970-talet fanns det ca 300 
industriföretag i Gnosjö kommun. Johannisson bedömer Gnosjöregionen som Sveriges 
enda genuina industriella distrikt där företagsamheten är inbäddad i ett aktivt lokalt 
socialt liv särskilt i den frikyrkliga rörelsen. Detta samspel ser han som motorn bakom 
den historiska utvecklingen i regionen och den ständigt positiva tillväxttakten av 
ekonomin83. 
 

                                                 
80   Brulin 2003. 
81   Putnam 1993. De empiriska studierna i Italien visar historiska skillnader mellan Syd- och Norditalien 
beträffande tätheten i föreningslivet, vilket också tydligt påverkar utfallet i ekonomisk utveckling. 
82   Lars Berlin intervju 2007-11-21. 
83   Johannisson 2004. Se även Wigren 2003, kapitel 4.  
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I sin studie av Gnosjöfenomenet som byggde på intervjuer med ett antal företagare i 
Gnosjöregionen visade Karlsson et al att företagen inte utsattes för hårt konkurrenstryck 
från varandra. Detta berodde dels på att företag gör en snäv definition av konkurrens som 
enbart avser marknadsandelar. Detta innebär att konkurrent är den som tillverkar samma 
produkt till samma kund, dels att nischstrategier uppfattades av företagen som 
överlevnads- och expansionsstrategi, t ex att tillverka det som inte tillverkas i övriga 
landet. De stora industrierna i landet som var Gnosjöföretagens kunder ställde hårda men 
ändå lättförståeliga och konkreta krav på dem, vilket i sig var en viktig drivkraft för 
företagen. Studien visade också att företagen hade lite samarbete med andra företag i 
regionen. Det var kunderna som var de viktigaste samarbetsparterna. Förklaringen var att 
företagen strävade efter att internationalisera förädlingsvärdet och bygga upp kompetens 
inom den egna verksamheten, dels att investeringar i intern produktutveckling mellan 
företagen var liten. Slutligen anlitades inte kvalificerade lokala leverantörer i särskild stor 
utsträckning eftersom företagen ville ha full kontroll över produktionsprocessen. Något 
som forskarna pekade på var att företagen var starka på den arbetsintensiva 
industrisektorn medan de var svaga inom den kunskapsintensiva sektorn och särskilt 
forskning och utveckling. Lösningen ansågs vara satsning på ökad kompetens och 
framförallt ökad utbildningsnivå för den lokala arbetskraften, samt rekrytering av 
nyckelpersoner från andra regioner84. 
 
 
 

2.9   Regional samverkan 
 
GGVV-kommunerna samverkar sedan 1997 i ett kommunalförbund som behandlar frågor 
som är gränsöverskridande. Politiker och tjänstemän från de fyra kommunerna möts en 
gång varannan månad på GGVV-möte i någon av kommunerna. De fyra GGVV-
kommunerna ingår dessutom i en större region kallad entreprenörsregionen som består av 
13 kommuner i Småland, Halland och Västra Götaland.  
Ett exempel på ett område kommunerna behöver stärka sin samverkan är samordning av 
turismsatsningar.  
 
Småland West turism är ett exempel på tidiga försök att samordna turismsatsningar. 
Samarbetet inleddes på 1980-talet men föll med tiden sönder (1988) pga oenighet. 
Småland West har levt vidare därefter men på sparlåga85. Verksamheten består idag av 
produktion av en gemensam turistkarta som ges ut årligen och marknadsföring av 
regionen på den årliga turistmässan i Köpenhamn. Nytt liv har börjat blåsas in i Småland 
West i och med att alla fyra kommuner tillsatt turismsamordnare och de börjat träffas 
regelbundet för att dryfta gemensamma frågor över kommungränserna som gäller 
turismens utveckling86. 
 
 
 

                                                 
84   Karlsson et al 1992. 
85   Stephan Lund intervju 2007-11-07. 
86   Ingalill Ebbesson intervju 2007-11-06, Inga-Lill Josephsson intervju 2007-12-06, Siw Johansson-
Björk intervju 2007-11-21, Eva Törn intervju 2007-11-06. 
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2.10    IUC Gnosjöregionen 
 
IUC, Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB (nedlagt sedan december 
2007) har haft stor betydelse för regionens utveckling under ett decennium. Det startade 
1997 som ett av nio liknande utvecklingscentrum i landet (senare blev det 18 IUC i 
landet). 90 lokala företag och 4 fackliga avdelningar ägde bolaget fram till december 
2007.  
 
Syftet med bildandet av IUC var att på ett effektivare sätt nå ut till små- och medelstora 
företag med utvecklingsinsatser. 1999 startade IUC i Gnosjöregionen två dotterbolag, 
Skärteknikcentrum i Gnosjöregionen AB samt Polymercentrum AB. Under 2006 pågick 
försök att utveckla dessa verksamheter. IUC var projektledare till den regionala 
klustersatsningen GnoHow som tillsammans med de ovan nämnda dotterbolagen 
utvecklat olika former för samarbete och kompetens. 
 
Sedan år 2000 har IUC drivit ett flertal nätverk och utbildningar i vilka över 300 företag 
samt 500 befattningshavare i regionen deltagit. IUC har fungerat som en resurs i 
Gnosjöregionen och bidragit till att utveckla nya jobb med kapitalstöd, 
kompetensutveckling och utbildning, utveckling genom nätverk samt projektledar-
kapacitet. IUC har också verkat för att få igång tanken på att en strukturomvandling av 
näringslivet inom regionen är nödvändig. Det har även på uppdrag av de fyra GGVV-
kommunerna haft samordningsansvaret för tillväxtarbetet i regionen. I uppdraget ingick 
att utveckla verksamheten och hålla kontakt med nationella och regionala organisationer, 
som till exempel Länsstyrelsen och Regionförbundet87. Hösten 2007 försattes IUC 
Gnosjöregionen i konkurs. Efter konkursen köptes det upp av IUC Olofström och verkar 
under namnet GnoHow88. 
 
 
 

2.11  Kommunal näringspolitik 
 
Vid 1990-talets ingång upplevdes inte kommunal näringspolitik som tillräcklig för att 
skapa lokal utveckling. Det var istället de lokala aktörerna i samverkan som skulle 
skapa livskraftiga regioner som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Därför 
har lokala aktörer förordat samarbete i ett regionalt sammanhang. I Gnosjöregionen 
började de fyra kommunerna samarbeta i kommunalförbund. Lokal och regional 
utveckling främjas om kommuner, företag och andra lokala aktörer utvecklar en effektiv 
samverkan och medverkar till en tydlig rollfördelning mellan sig. För att främja 
kommunens konkurrenskraft är det viktigt med bred kompetensutveckling och 
främjande av företagsverksamhet. En framgångsrik näringspolitik har en helhetssyn på 
den lokala utvecklingen snarare än den traditionella sektorssynen där arbetsmarknad, 
utbildning, skatter, kommunikationer, bostäder ses som separata "problemområden".  
 
EU:s programpolitik och statliga program liksom arbetet med regionala tillväxtprogram 
och regionala utvecklingsprogram har fungerat som draghjälp för att stärka 

                                                 
87   IUC Gnosjöregionen 2007. 
88   Bo Willermark intervju 2008-02-04. 
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kommunernas aktivitet. Att näringspolitiken fått större betydelse syns i ökade anslag för 
näringspolitiska ändamål och mer personal. Verksamheten har i allt större utsträckning 
organiserats i form av regionala bolag och sammanslutningar. Redan under 1980-talet 
inleddes trenden med att inrätta näringslivskontor eller bilda näringslivsbolag i Sveriges 
kommuner89.  
 
Kommunerna i Gnosjöregionen kännetecknas av ett blomstrande näringsliv och dröjde 
längre än de flesta kommuner i Sverige med att inrätta kommunala näringskontor eller 
näringslivsbolag. Idag är det bara Gnosjö som inte har bildat ett näringslivsbolag. Se 
tabell 2.6.  
 
Det fanns länge inte tillräckliga behov av en aktiv kommunal näringspolitik i någon av 
de fyra GGVV-kommunerna90. Några försök att i dialog mellan kommun och näringsliv 
starta ett näringslivsbolag gjordes i Gislaved under 1990-talet men det var först när 
Gislaveds däckfabrik köptes av Intercontinental och senare lades ner 2003 som 
kommunen och företagen kom överens. Krisen som följde av gummifabrikens 
nedläggning och friställning av 800 personer blev en katalysator91. I Gnosjö inrättades 
ett kommunalt näringskontor med en näringslivschef år 2002. Först 2003 skapades ett 
näringslivsråd i Vaggeryd. Betydligt tidigare än i övriga tre kommuner skapades 
Värnamo Näringslivs AB 1998. 
 
 
 

2.12   Företagarföreningar 
 
I kommunerna finns starka företagarföreningar som organiserar företagen efter orter 
(som i Gislaved) eller verksamhetsområden. I Gislaveds kommun finns sex 
näringslivsföreningar som på lokal nivå i första hand arbetar med näringslivsfrågor. 
Näringslivsföreningarna finns i Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar/Skeppshult, 
Hestra, Reftele samt Burseryd/Broaryd. De sex föreningarna samarbetar genom 
Gislavedsregionens Näringslivsråd92. Gnosjö industriförening har idag 220 medlemmar 
och är en viktig part i kommunens näringslivsutveckling93. Gnosjö handel och 
Hillerstorps köpmannaförening har idag 80-talet medlemmar. I Vaggeryds kommun är 
Näringslivsrådet den enda företagarföreningen. Därutöver finns två samhällsföreningar i 
Skillingaryd och Vaggeryd94. I Värnamo kommun finns sex företagarföreningar: 
Värnamo City AB är ett centrumutvecklingsbolag ägt av fastighetsägare, rörelseidkare 
och kommunen. Värnamo Företagarförening, Värnamo Köpmannaförening, Värnamo 
Turism samlar företag i hela kommunen medan Forsheda Näringsliv och Näringsliv i 
Bredaryd/Lanna samlar företagen lokalt på respektive ort95. 
 
 

                                                 
89   Se SIND 1984:1, 1984:3, 1984:5, 1984:6, 1984:8 
90   Eddie Davidsson 2008-02-04. 
91   Lars Berlin intervju 2007-11-21. 
92   Gislaveds Kommun 2008b. 
93   Gnosjö Industriförening 2008. 
94   Carl-Gunnar Karlsson intervju 2007-12-06. 
95   Sanne Fandrup intervju 2008-03-04.  
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Tabell 2.6   Näringspolitik och näringsbolag i GGVV-kommunerna 
 

Kommun 
 

 
Företagarföreningar 

 
Näringsbolag/kontor 

 
Gislaved 
 

Sex företagarföreningar som på lokal 
nivå arbetar med näringslivsfrågor: 
 

• Anderstorp Industriförening 
• Burseryd/Broaryds 

Näringslivsförening 
• Gislaveds 

Näringslivsförening 
• Hestra Näringslivsförening 
• Reftele Näringslivsförening 
• Smålandsstenar/Skeppshult 

Industriförening 
• Smålandsstenars 

Köpmannaföreing 
• Svensk Handel Anderstorp 
• Svensk Handel Gislaved 

 

Gislaveds Näringslivsbolag AB 
Näringslivsbolag bildades 2004. Ägs av 
kommunen till häften och det lokala 
näringslivet (450 samverkande företag) till 
hälften. 
Bolaget driver frågor inom: 
Näringslivsutveckling 
Utbildning & Kompetensutveckling  
Infrastruktur & Tillgänglighet  
Attraktivitet & Livsmiljö 

 
Gnosjö 
 

Tre företagarföreningar 
 

• Gnosjö Industriförening 
• Gnosjö Handelsförening 
• Hillerstorps 

Köpmannaförening 

Kommunalt näringskontor 
Näringskontor med en anställd 
näringslivschef. 
 
 
 
 

 
Vaggeryd 
 

 
Det finns inga företagarföreningar i 
kommunen. Företagen är samlade i 
Vaggeryds Näringslivsråd KB, via 
Vaggeryds Näringslivsråd Ideell 
förening. 

Vaggeryds Näringslivsråd KB 
Näringslivsbolag som bildades 1996 och 
ägs av kommunen (50%) och ett 70-tal 
företag i det lokala näringslivet (50%). 
Jobbar med gemensamma frågor bl.a. inom 
utbildning, miljö, kvalitet, export, mässor, 
EU-program, nyetablering-ar mm. 

 
Värnamo 
 

Sex företagarföreningar: 
 

• Forshedabygdens Näringsliv 
• Näringsliv i Lanna/Bredaryd 
• Värnamo City AB 
• Värnamo Företagarförening 
• Värnamo Köpmannaförening 
• Värnamo Turism 

Värnamo Näringsliv AB 
Näringslivsbolag som bildades 1998. Det är 
en ideell medlemsorganisation som ägs till 
90 % av företagen i Värnamo, resterande 10 
% ägs av Värnamo kommun. Samtliga 
företag i kommunen erbjuds att bli 
medlemmar. 

Källa: Bearbetning av intervjuer och informationsmaterial från kommunerna: Vaggeryds Kommun 2008, 
Värnamo Näringsliv 2008, Gislaveds Kommun 2008b, Gnosjö Kommun 2008 b.  
 
 
GGVV-kommunerna har utvecklat framtidsvisioner och handlingsplaner för att arbeta 
kring näringsfrågor. Av Gnosjö kommuns kommunalekonomiska långtidsplan framgår 
strategin att skapa förutsättningar för entreprenörer att starta nya verksamheter inom 
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service, handel, turism, och upplevelseindustri96. Värnamo började för några år sedan 
satsa på ett varumärkesprojekt97 och liknande varumärkesprojekt har även initierats av 
Gislaveds kommun98. Vaggeryds kommun har sedan några år en satsning på 
egenföretagarutbildning och Kreativ Arena99. Efter IUC Gnosjöregionens konkurs i 
december 2007 bildade de fyra kommunerna en ekonomisk förening - Smålandsriket -
som tagit över projektägarskapet för utvecklingsinsatserna i FoU-programmet Drivkrafter 
för nya näringar i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
 
 
 
 
  

                                                 
96   KELP 2007-2011, Kommunalekonomisk Långtidsplan. 
97   Gromark & Sinclair 2004. 
98   Ekman 2007. 
99   Intervju med Göran Svensson, CG Karlsson, PO Toftgård och Inga-Lill Josephsson 2007-12-06. 
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3. Kartläggning av upplevelseindustrin i Gnosjöregionen 
 
Kapitlet beskriver förekomsten av verksamhet inom upplevelseindustrins 15 delområden. 
Data har samlats in genom sökningar i företagsdatabaserna www.gnosjoregionen.se, 
Gula sidorna och Affärsdata samt genom intervjuer med kommunala företrädare och 
entreprenörer. En fördjupad studie gjordes av delområdet turism/besöksnäring genom 
ytterligare intervjuer och analys. 
 
 

3.1 Design 
 
Inom design ryms delområdena grafik, konsthantverk och produkt. Typiska yrkesgrupper 
är industridesigner, designer (men inte mode) och webbdesigner. 
 
Ett av de största delområdena i upplevelseindustrin är design. Här finns både 
industridesign i olika material som metall, trä, plast, textil och övrig hantverksmässig 
design. Samtliga GGVV-kommunerna har design som ett prioriterat område. I Värnamo 
är design starkare än de övriga tre kommunerna till följd av starka varumärken i design 
av inredning och möbler och designmuseer.  
 
Under 2000-talet har industridesignen utvecklats i regionen, en handfull sommar-
designkontor har hållits, varav tre i Anderstorp. Två sommardesignkontor planeras 2008, 
ett i Värnamo och ett i Anderstorp. Designstudenter från designprogrammen på Växjö 
Universitet och Jönköpings Tekniska Högskola kommer med jämna mellanrum till 
regionens företag på studiebesök och praktik, framförallt till Möbelriket. Åren framöver 
förväntas designen få ännu större betydelse i och med fler satsningar på industridesign 
som t ex plast, trä och metalldesign. När man i Gnosjöregionens företagsdatabas letar 
efter registrerade företag inom design får man 99 träffar. Dock bör tilläggas att det inte är 
hela antalet av verksamma företag, utan det är många företagare som inte lägger uppgifter 
om sina företag på nätet. 
 
Det finns, enligt de kommunala näringslivsaktörerna, många industriföretag som sysslar 
med olika typer av industridesign i regionen. Allt ifrån enmansföretaget JTH 
metalldesign i Värnamo som jobbar med kontors- och butiksmöbler till ETAC AB i 
Gislaved som designar och tillverkar hjälpmedel för handikappade. Företaget har 480 
anställda på fyra orter varav de flesta i Anderstorp. En mängd material ingår i 
produkterna: metall, textil, gummi och plast. 
 
Plast- och gummiindustrin har en lång historia i regionen och särskilt i Gislaved med sin 
stora däckfabrik som las ner för fem år sedan. Ytterligare en gummifabrik fanns i 
Värnamo. Idag planeras den gamla gummifabriken byggas om till ett kunskaps- och 
kompetenscentrum. Här planeras sommardesignkontor hållas 2008100. I samtliga 
kommuner finns företag som sysslar med plasttillverkning av olika slag eller design av 
plastprodukter. Plastic Form Sweden AB i Gnosjö med 50 anställda tillverkar egna 
designade platsförpackningar. Ett annat exempel är Plastprint i Bredaryd AB i Värnamo 

                                                 
100   Intervju Christer Larsson 2008-03-19. 
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med 34 anställda. Ett tredje exempel är Plastunion AB i Gislaved med 152 anställda som 
tillverkar plasthalvfabrikat101.  
 
Möbelriket är en samlad verksamhet bestående av företag och kommuner. Regionen är 
baserad i Småland där flertalet sedan länge etablerade möbel-, belysnings- och 
textilföretag samt underleverantörer samverkar i en handelsregion och nätverk. 
Möbelriket startades år 2000 för att skapa affärskontakter, lyfta fram design och 
möbelhistoria i Småland102. Möbelriket som nu är ett etablerat begrepp har rötter från 
1800-talet. Redan på senare delen av 1800-talet tillverkades möbler i regionen. Bruno 
Mathsson slog igenom internationellt på 1930-talet med flera egendesignade möbler. 
Yngve Ekström designade och tillverkade den kända fåtöljen Lamino103. I Vaggeryd och 
Värnamo finns flera permanenta museer och utställningar (Hagafors, Svenarum, Bruno 
Mathsson Center, Källemo Möbler) där den gamla möbeldesignen möter den nya 
postmodernistiska104.  
 
Dagens möbeltillverkning och design är erkänd inte bara i Sverige utan även 
internationellt. De flesta företag exporterar merparten av sina produkter. Själva 
Möbelriket är i ständigt behov av nya unga förmågor. De mest betydande 
möbeldesignföretagen är Källemo (möbler), Bruno Matthsson (möbler), Kathea (mattor, 
textil) alla tre i Värnamo. Möbelriket omfattar även orten Lammhult med företagen 
Abstracta (kontorsinteriör) och Lammhults Möbel samt Lidhults Kök & Interiör i Lidhult.  
 
Det finns även många småföretag (designers) som indirekt är del av möbelriket och 
jobbar med möbelindustrin. Än så länge utanför Möbelrikets avgränsning finns Stolab i 
Gislaved (Smålandstenar) med 41 anställda105. Ytterligare exempel är Kinnarps i 
Vaggeryd som designar och tillverkar kontorsmöbler och exporterar till hela världen. 
Företaget är den tredje största kontorsmöbeltillverkaren i Europa med ca 2000 anställda 
runt om i landet varav 94 i Skillingaryd106. Ett annat företag är Swedstyle AB i Vaggeryd 
med 46 anställda som designar och tillverkar kontors- och butiksmöbler. Ett tredje 
exempel i Vaggeryd är David Design AB med fem anställda som också jobbar med 
kontorsmöbeltillverkning107.  
 
Sommaren 2007 inrättade Möbelrikets projektorganisation begreppet ”Designregion”. 
Det står för ett utökat samarbete för att skapa en mer konkurrenskraftig region. Genom att 
kalla regionen för Designregionen vidgas samarbete från att tidigare mest varit 
förknippad med möbler till att omfatta nya forum och satsningar kring design108.  
 
 
 
 

                                                 
101   Gnosjöregionen.se 2007. 
102   Trakowski 2008. 
103    Etnologiska Institutionen Lunds Universitet 2002, Sköna Hem 2004, 2005. 
104    Blixth 2003. 
105   Gnosjöregionen.se 2007. 
106   Kinnarps 2007. 
107   Gnosjöregionen.se 2007. 
108   Trakowski 2008. 
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3.2    Turism/Besöksnäring 
 
Utveckling av en plats till en destination, ett besöksmål, kan ge positiva effekter för lokal 
ekonomi och sysselsättning. Inom turism har fokus ofta legat på fritidsresande medan 
affärsresor också har en utvecklingspotential. Alla företag har affärskontakter. Man åker 
till kunder och man tar emot besök. Att ta emot folk är en del av kundvården.  
 
Turism/besöksnäring har växt i betydelse för Jönköpings län och GGVV-kommunerna 
under de senaste decennierna. På 1980-talet gjorde varje kommun sina egna satsningar. 
De fyra GGVV-kommunerna gjorde med tiden även en ansats till gemensamma 
satsningar i och med bildandet av Småland West 1984. Samarbetet lades dock på is 1988 
till följd av oenighet om vilka besöksmål som det skulle satsas på för marknadsföring och 
stödinsatser. En av de få aktiviteter som genomförs av Småland West idag är en 
gemensam besökskarta för Gnosjöregionen som utkommer varje år109.  
 
Det har varit svårt för de fyra kommunerna att dra åt samma håll när det gäller satsningar 
på turism och andra upplevelsenäringar. Detta är ett problem då besökare och kreatörer 
inte bryr sig om kommungränser. Det behövs inom Gnosjöregionen ett vitaliserat 
samarbete mellan de fyra kommunerna för att skapa goda förutsättningar för tillväxt inom 
upplevelseindustri där bland annat turism och besöksnäring ingår110. 
 
Turismen bedömdes vara det starkaste delområdet inom upplevelseindustrin i Gnosjö och 
Vaggeryd följd av PR och design111.  
 
Som framgår av tabell 3.1 nedan har kommunerna i förhållande till sin storlek en bra 
gästkapacitet i form av antal logianläggningar, antal bäddar och konferensmöjligheter att 
erbjuda. Uppemot 90 olika anläggningar plus en del privata stuguthyrningar finns i 
regionen som erbjuder drygt 4500 bäddar. Antal konferenslokaler uppgår till ett 40-tal 
större och mindre lokaler.  
 
Intressant att notera är att de mindre kommunerna Gnosjö och Vaggeryd har 
förhållandevis bättre möjligheter att erbjuda övernattningar jämfört med de större 
kommunerna Gislaved och Värnamo. Särskilt Vaggeryd har förvånansvärt nog bättre 
möjligheter än de övriga kommunerna vilket troligen förklaras av dess närhet till 
Jönköping som gör kommunen indirekt till en kranskommun till Jönköping. Detta kan få 
sin betydelse i samband med mässor och större evenemang i Jönköping. 
 
I 2007 års rankning av Sveriges hetaste turistkommuner låg Vaggeryd och Gislaved på 
80:e plats medan Värnamo och Gnosjö låg på plats 149 respektive 254112. I förhållande 
till sin storlek i folkmängd ligger Vaggeryd och Gislaved över genomsnittet i riket. Detta 
kan förklaras av besöksmagneter som Isaberg och Hapimag.  
 
 
 
                                                 
109   Stephan Lund intervju 2007-11-07. 
110   Se Abbasian, Pesämaa & Rylander 2008. 
111   KK-stiftelsen 2003. 
112   Dagens Nyheter 2007-11-29, Svensk Handel & SHR 2008. 
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Tabell 3.1   Gästkapaciteten och konferensmöjligheter i Gnosjöregionen 
 
Kommun 
 

Antal hotell och pensionat, 
vandrarhem, stugbyar, bed &  
breakfeast, camping (antal bäddar). 

 
Konferenslokaler 

 
Gislaved 
 

Sju hotell (318 bäddar), tre vandrarhem 
(143 bäddar), en Bed & Breakfast (11 
bäddar), tre stugbyar (382 bäddar). Alla 
utom ett vandrarhem är året runt.  
Totalt 854 bäddar. 

Nio konferenslokaler inklusive sex 
hotell+ Folkets hus och 
Medborgarhus. 

 
Gnosjö 
 

Hotell: High Chaparral och Haga 
Värdshus, Vandrarhem : Töllstorp och 
Kittlakul.  
Bed & Breakfast: Mo Marieholm.  
Stugby i High Chaparral och stugor vid 
Flatens camping, Svänö (Store Mosse) 
plus privat stuguthyrning samt grupplogi 
och campingstugor. Totalt 981 bäddar.  

High Chaparral, Haga Värdshus, 
Hjärnbruket i Marieholm. Även GKC 
(Gymnasiet) har en stor aula plus 
klassrum och grupprum. 
 

 
Vaggeryd 
 

Totalt finns det 4 hotell, 3 vandrarhem, 1 
stugby, 2 campingplatser samt ett antal 
mindre logifaciliteter. 90 % av dem har 
öppet året runt. Totalt 1744 bäddar.  

13 konferenslokaler. 

 
Värnamo 
 

Sju hotell och Värdshus, fem 
vandrarhem och Bed & Breakfast, och en 
Camping.  
Totalt 672  bäddar. 

10 stora konferenslokaler med 100-
550 platser, flera mindre med 
uppemot 80 platser. 

Källa: Statistik från turistsamordnarna i Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö, februari 2008. 
 
 
Omsättningen inom hotell och annan logi var högst i Vaggeryd följt av Gislaved. 
Förklaringen är att det finns mer stugbyar och campingkapacitet där jämfört med 
regionens största kommun Värnamo. De branscher som brukar knytas till 
turism/besöksnäring är restaurang, detaljhandel och drivmedel. När det gäller 
detaljhandel och restaurang är Värnamo störst medan omsättningen på drivmedel är störst 
i Gislaved. Se tabell 3.2. 
 
 
Tabell 3.2   Omsättning inom turism/besöksnäring i regionen 
Kommun Detaljhandel 

Mkr 
Restaurang 

Mkr 
Hotell/Camping 

Mkr 
Drivmedel 

Mkr 
Totalt 
Mkr 

Gislaved 1148 114 90 336 1688 
Gnosjö 228 13 5 80 326 
Vaggeryd 312 59 92 135 598 
Värnamo 1751 151 44 289 2235 
Regionen 3439 337 231 840 4847 
Källa: Bearbetning av data från Svensk Handel & SHR 2008. 
 
 
I förhållande till folkmängden är omsättningen inom hotell/camping och försäljning av 
drivmedel hög i Gislaved. Gnosjö ligger under förväntade värden i alla delbranscher i 
relation till sin folkmängd. I synnerhet omsättningen i restaurang respektive 
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hotell/camping är långt under vad som kunde förväntas i förhållande till folkmängden. 
Den största andelen av omsättning inom hotell/camping finns i Vaggeryd (40%) att 
jämföra med kommunens andel av befolkningen i Gnosjöregionen (15%). Värnamo har 
drygt hälften av omsättningen inom detaljhandel och 45% av omsättningen i 
restaurangbranschen, vilket är högre än befolkningens andel i regionen (39%). Det råder 
ingen tvekan om att Värnamo har störst centralitet och är regionens främsta centralort när 
det gäller dessa serviceområden. Det är dock anmärkningsvärt att Värnamo endast har 
19% av omsättningen inom hotell/camping.  
 
 
Tabell 3.3   Omsättning inom turism/besöksnäring i regionen 
Kommun Detaljhandel 

% av 
regionen 

Restaurang 
% av 

regionen 

Hotell/ 
camping % 
av regionen

Drivmedel 
% av 

regionen 

Totalt 
% av 

regionen

Befolkning 
% av 

regionen 
Gislaved 33 34 39 40 35 35 
Gnosjö 7 4 2 10 7 11 
Vaggeryd 9 17 40 16 12 15 
Värnamo 51 45 19 34 46 39 
Källa: Bearbetning av data från Svensk Handel & SHR 2008. 
 
 
I NUTEKS rapport om besöksnäringen (2007) nämns de främsta besöksmålen i 
Jönköpings län. En av dem är Isabergs skidanläggning i Gislaved. Ett annat är de många 
högklassiga herrgårdarna som ligger i länet. I Vaggeryd finns Hooks Herrgård. När det 
gäller de stora hotellanläggningarna med mer än 100 gästrum finns flera av de största i 
länet i GGVV-kommunerna: High Chaparral i Gnosjö, Isabergs konferens och 
Hestravikens Värdshus i Gislaved, Hooks Herrgård i Vaggeryd samt Designhotellet i 
Värnamo113. Gnosjö har ett stort antal besökare med besöksmål som High Chaparral och 
industrimuseer. Turism/besöksnäring är prioriterat i Vaggeryd med stugbyar, hästtravet, 
Hooks Herrgård med konferensanläggning och golfbanor. 
 
 
Isaberg 
 
Skidanläggningen Isaberg är en av regionens större attraktioner. Den är utgångspunkt för 
naturupplevelser i skog och mark, inte långt från Nissans strand. Isaberg är beläget 18 
kilometer norr om Gislaved vid riksväg 26 mot Jönköping. Det tar cirka 45 minuter med 
bil från Jönköping och knappt två timmar från Göteborg att ta sig till Isaberg.  Den 310 
meter höga skidbacken är en populär turistattraktion för framför allt danskar, holländare 
och tyskar som återkommer till Isaberg. Årligen besöks Isaberg av uppemot 400 000 
turister varav hälften är danskar.114 Till Isaberg går det dagsturer med buss från 
Köpenhamn.  I en omfattande enkätundersökning i Danmark 2007, kom Isaberg på andra 
plats (efter Åre) bland de bästa svenska vintersportsorterna.115  Isabergs popularitet i 
Danmark kan möjligen förklaras av närheten till anläggningen, kvaliteten på 
anläggningen med moderna snökanoner liksom variation av andra upplevelser.  I stort 
                                                 
113   NUTEK 2007. 
114   Lars Berlin intervju 2007-11-21. 
115   Kjell-Åke Gustavsson föredrag 2007-11-22. 
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sett saknar Danmark och Holland egna skidorter.  Majoriteten av weekendresenärer till 
Isaberg kommer av förklarliga skäl från Holland och Danmark. Priset för en resa till 
Isaberg är lägre jämfört med andra europeiska skidsorter. Därtill kan tilläggas att det inte 
tar mer än 5-6 timmar att ta sig till Isaberg från dessa två länder.  Isaberg är ett 
konkurrenskraftigt alternativ för skidåkare som av olika skäl inte har möjlighet att åka till 
de svenska fjällen.  
 
Isaberg är ett året-runt turistmål som tar emot besökare under alla säsonger och för olika 
ändamål. Det finns de som kommer hit för att åka skidor, njuta av naturen och få 
avkoppling, få vinterfiska och gå på skidslektioner.  Det anordnas även konferenser och 
seminariedagar som kombineras med naturupplevelser. Isaberg är mest känd för att vara 
en vinterturistort men det finns många olika aktiviteter under sommaren, såsom 
golfbana, paddla kanot, fiska, klättra, stugby, konferensanläggning och restaurang. 
Isaberg ligger nära de olika lokala turistattraktionerna såsom Anderstorps motorbana 
och motorcykelbanan, Hestras ponnyridning, men också de övriga stora regionala 
attraktionerna High Chaparral och Möbelriket, samt Smålands Konstarkiv och det 
planerade Vandalorum i Värnamo.116 
 
 
High Chaparral 
 
Om Isaberg representerar en naturbaserad attraktion så är High Chaparral regionens 
största konstruerade attraktion. High Chaparral är en nöjespark med olika komponenter 
samlade på en och samma plats. Parken har omkring 350 000 besökare per år. Den 
grundades 1966 av Bengt Erlandsson. Idén kommer troligen från den amerikanska TV- 
serien ”High Chaparel” som handlade om en familj som drev en farm i 1800-talets vilda 
västern i USA.  I nöjesparken finns ett utbud av god mat, konserter och andra evenemang. 
Inspirerad av den amerikanska serien präglas kvällarna på High Caparral av aktiviteter 
som shower med trappers, mexikaner, indianer, cowboys, banditer, sheriffer. 
Nöjesparken har ett rikligt utbud av allehanda hantverk inspirerade av vilda västern.  
Likaså finns där en konferensmiljö med inslag av vilda västern. Det finns även hotell och 
camping i parken för de som önskar bo en längre tid där. 
 
Parken ligger i Gnosjö Kommun, en timmes bilresa från Jönköping samt drygt två 
timmars bilfärd från Göteborg och Malmö. High Chaparral är inte ett året-runt turistmål, 
utan har sin verksamhet under sommarsäsongen som börjar i maj. Under november-
december anordnar parken dock julbord under knappt fyra veckor.117 
 
 
Store Mosse  
 
Vid sidan om Isaberg finns i regionen en annan attraktion, Store Mosse, som lockar till 
sig gäster med olika förväntningar på en naturupplevelse. Store Mosse är Sveriges största 
myrområde söder om Lappland.  Det avsattes 1982 till nationalpark och omfattar 7740 
hektar.  Det är den enda nationalparken i Jönköpings län.  Store Mosse erbjuder rikt 

                                                 
116   Isaberg 2008. 
117   High Chaparral 2008. 
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fågelliv, olika växtarter och vandringsmöjligheter. Det finns boende och övernattnings-
möjligheter öppet året runt.118  Store Mosse har årligen cirka 100 000 besökare. Naturum 
är en informationskälla och port till naturen i Store Mosse.  Det är samtidigt en 
inspirationskälla och mötesplats för naturnyfikna. I Naturum presenteras Store Mosses 
utveckling från tiden när den senaste landisen började smälta för 15 000 år sedan.  
Naturum visar hur landskapet har förändrats genom årtusenden. I Naturum blir det tydligt 
hur klimatsvängningar påverkat växt och djurliv. Den andra fredagen varje månad 
inbjuds allmänheten till ett varierat program; det kan vara en berättare eller ett 
seminarium. Bakom detta ligger ett nytt samarbete mellan turismsamordnarna i de fyra 
GGVV-kommunerna.119 
 
 
Nissans Dalgång 
 
Ytterligare en naturupplevelse i regionen är floden Nissan, som har sin källa i Jönköping. 
Den flyter genom en dalgång, fortsätter hela vägen söderut och rinner slutligen ut i 
Halmstad.  Längs älvens sträckning finns turistanläggningar som ombesörjer utrustning 
för kanotpaddling och fiske.  Längs en sträcka av 10 mil paddlar turister.  Sträckan börjar 
från Hestra i norr och sträcker sig ända till Smålandsstenar i söder där det finns en stor 
camping som drivs av en arrendator.  Planer finns att utveckla Nissan till en kanotled.120  
 
 
Evenemang 
 
Scandinavian Raceway i Anderstorp etablerades på 1970-talet. Motorbanan ägs av 
Gislaveds Kommun men verksamheten är utarrenderad. Arrendatorn Kari Lehtimäki har 
på eget initiativ startat motorsportsgymnasiet med elever från hela landet.  Motorbanan 
med biltävlingar som Formel 1 är en av de stora besöksattraktionerna i regionen och 
lockar många entusiaster. Vissa helger besöks evenemanget av 25000 sportturister 
medan anläggningen till vardags besöks av upp till 50 personer.121 Det finns idag ett 
datorspel med varumärket Anderstorp. Hos FIA - den internationella bilsports-
organisationen finns Anderstorp med som ett av få svenska varumärken. I juni 2008 
hålls en Formel 1 tävling till minnet av Ronny Pettersson. Även motorcykeltävlingar 
som körs på samma bana attraherar många besökare.  
 
På sportsidan finns det flera potentiella verksamheter som kan utvecklas. En anläggning 
är Gislaveds simhall med tre bassänger, som kan passa för olika slags tävlingar och 
träningsläger.122 Ett annat exempel är speedway i Gislaved som håller på att utvecklas 
som ett nystartat projekt av föreningen Lejonen. Ambitionen är att detta ska pågå varje 
år under perioden april-oktober.123 
 

                                                 
118   Länsstyrelsen i Jönköpings Län 2008a. 
119   Ingalill Ebbesson intervju 2007-11-06, Eva Törn intervju 2007-08-07. 
120   Kent Kruse intervju 2007-11-22. 
121   Kari Lehtimäki föredrag 2007-11-29. 
122   Kent Kruse intervju 2007-11-22. 
123   Kent Kruse intervju 2007-11-22. 
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Vaggerydstravet ligger vid E4an och anlades 1995. Banan har permanent tototillstånd 
med allmänna trav- och totospeldagar. Inom utvecklingsområdet travbanor finns en 
träningscamp för travhästar, klubblokal med servering, affär för hästartiklar, stallar och 
utställningsplatser. I övrigt anordnas klubbtävlingar av Jönköping-Vaggeryds 
Travsällskap. Här finns även en anlagd ridmanege och klubbstuga med särskilda 
ridtävlingssarrangemang.  
 
Till de ovan nämnda verksamheterna läggs också kategorin engångsevenemang. Värt att 
nämna är orienteringstävlingen i Hestra, som pågår i två dagar under 2008. Tävlingen 
lockar 3500 personer från hela Norden till samhället Hestra med 1300 invånare. Vidare 
kan omnämnas Friskvårdsförbundets Riksläger i Hestra - åtta dagar under sommaren 
2008, som är ett annat evenemang som beräknas dra 1500-2000 besökare.  
 
Under de senaste två decennierna har sk konferensbondgårdar blivit vanligare. I takt 
med att jordbruk och djurhållning minskar som verksamheter på landsbygden letar 
befolkningen alternativa näringsverksamheter. Detta gäller t ex kräftfiske, laxodling och 
konferens. Ett exempel är Trehörnahult som sedan 1989 anordnar konferenser för 
företagare med bl a femkamp på programmet (jaktpilbåge, lerduveskytte, yxkastning, 
grill och laxfiske).124  
 
 
Kulturarv 
 
En kulturattraktion genererar många goda ekonomiska kedjeeffekter.  Flera faktorer 
avgör om en kultursatsning kan lyckas.  Cars (2003) menar att kultur ska vara attraktiv i 
förhållande till andra lokala aktiviteter och likartade aktiviteter i övriga landet.  Kultur 
ska kompletteras med en bra service i anslutning till aktiviteten, t ex mat och logi.  
Likaså kan en kulturell attraktion stärkas av att besökare får möjlighet att besöka 
närbesläktade kulturaktiviteter samt shopping och rekreation.  Detta är även tydligt i en 
artikel som studerat avgörande förväntade och upplevda kriterier för en destination och 
dess samband för tillfredsställelse.125 Kulturella events och shopping hade i den senare 
studien en avgörande betydelse.  Därefter är det viktigt med transport till den aktuella 
platsen som t ex goda tåg- och flygförbindelser samt goda bilvägar. Undermåliga 
transportmöjligheter försämrar förutsättningarna för en destination att attrahera 
besökare. Likaså bidrar den omgivande miljön till att förstärka upplevelsen runt en 
kulturell attraktion.126 
 
De numera nedlagda industribruken i regionen utgör en viktig del av regionens 
kulturarv och tillhör därmed utvecklingsområdet potentiella besöksmagneter. 
 
Kulturarv Marieholm i Gnosjö är ett samarbetsprojekt mellan Gnosjö Kommun, 
Länsstyrelsen och Jönköpings läns museum som sträcker sig under perioden 2003-2010 
i ett gammalt nedlagt bruksområde.  Det är ovanligt att kulturarvet lyfts fram utifrån ett 
så tydligt lokalt engagemang.  Bygdens invånare kan själva föreslå och genomföra egna 
delprojekt, medan Länsstyrelsen, Länsmuseet och kommunen står för professionell 
                                                 
124   Rüno Runesson intervju 2008-04-10. 
125   Pesämaa, Hair och Fredman 2008. 
126   Cars 2003. 
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kompetens och finansiering.127  Projektet handlar om samspelet mellan människa, natur 
och kultur. Centralt är människors ökade delaktighet, ökad kunskap och förståelse samt 
frågor om attityder och värderingar kring kulturarvet.128 Huvudaktivitet är ett museum 
medan andra aktiviteter, som t ex naturupplevelserna i Marieholmskanalen och 
Lindestubbeleden, pågår vid sidan av denna huvudaktivitet.129 Projekt Kulturarv 
Marieholm har genom röjning och muddring gjort Marieholmskanalen farbar igen. 
Kanalen sträcker sig mellan Marieholm och Hillerstorp och är en knapp mil lång. Den 
grävdes ursprungligen ut för brukets transporter i början av 1900-talet. En pråm 
trafikerade kanalen med råvaror och produkter fram till en bit in på 1940-talet. 
Sommaren 2007 inleddes organiserade båtturer för besökare som vill uppleva en rofylld 
stund i naturen med brukets historia som inramning.130 År 2006 tillkom Hjärnbruket - 
ett hus för teater och evenemang som tidigare varit lagerbyggnad på Marieholms Bruk. 
Som ett led i satsningen i Marieholm av samhällsföreningen och Jim Blom har en 
restaurang med plats för 500 gäster och en teater- och evenemangslokal som rymmer 
400 personer iordningställts.131 Besöksnäringen i Marieholm har utvecklats genom 
dessa insatser. År 2004 hade Marieholm 1500 besökare jämfört med 11000 besökare 
2007.132  
 
Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö är annat exempel på industriellt kulturarv.  Här visas 
hur tillverkning av en mängd industriprodukter, bl a klockor och änglar såg ut under 
tidigare sekel. Fabriken hade fram till nedläggningsåret 1975 fem olika byggnader. Här 
fanns en smedja, gjuteri, maskinverkstad, kolbod och lager som idag är ett levande och 
välbesökt industrimuseum.133  
 
Ytterligare exempel på kulturarv är Åminne Bruksmuseum i Värnamo.  Det ägs av en 
stiftelse. Åminne bruk har aktiviteter under bestämda dagar under den långa 
sommarperioden april-oktober. Bruket är det sista som blåste sjömalm i Sverige och 
lades ner 1934.134 
 
Inom området finns även Bölaryd, Skeppshult med såg- och spikbruk och 
flottningsrännor i Gislaved. I Vaggeryd finns Kvarnabergs vagnshjulsmakeri och Byarum 
med äldre sågmiljöer.135 
 
Ett samlat grepp kring industriella kulturarv togs av de fyra kommunerna under 2003-
2005 då ett utvecklingsprojekt för industrimuseer i Gnosjöregionen genomfördes. Syftet 
var att främja samarbete och utveckla verksamheterna vid museerna. Organisationen 
Företagarna kom att intressera sig för möjligheten att skapa ett Småföretagens 
kulturarvscentrum. En förstudie genomfördes 2006 och arbete har sedan dess pågått att få 
en centrumbildning till stånd. Målet är bl a att främja företagsutveckling och 

                                                 
127   Gnosjö Kommun 2005, Samtal med Ingalill Ebbesson, Ingmar Svensson, Jim Blom, Jakob S Jonsson 
2006-05-16. 
128   Jonsson 2008. 
129   Kulturarv Marieholm 2008. 
130   Gnosjö Kommun 2007b. 
131   Gnosjö Kommun 2007a, Jim Blom intervju 2006-05-16. 
132   Jonsson 2008. 
133   Länsstyrelsen i Jönköpings Län 2008b. 
134   Åminne Bruk 2008, Blixth 2003. 
135   Blixth 2003. 
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nyföretagande genom att ge företag och andra hjälp att använda småföretagens kulturarv i 
arbetet med identitet, varumärke och attraktivitet. 136 
 
Till utvecklingsområdet kulturarv tillhör även kyrkbyar, kloster och gamla välbevarade 
träbyggnader.  Nydala klosterträdgård i Värnamo drivs av en förening med samma namn.  
Den invigdes mars 2007 och målet är att skapa en trädgård med tydlig historisk 
förankring.  Den bidrar till att sprida kunskap om cisterciensernas medeltida odlingskonst 
och verksamhet. Dessutom genomför föreningen olika arrangemang (t ex studieresor och 
cirklar med medeltid som tema).137  Ytterligare exempel i Värnamo och Vaggeryd är den 
välbevarade Rydaholmskyrkan från 1100-talet samt Hagshults kyrka och Byarums kyrka 
från 11-1200-talet.138  Därtill kan läggas Moens gård i Värnamo där det finns välbevarade 
träbyggnader från tiden före 1800-talet.139  
 
Attraktiva historiska slott och herrgårdar är också besöksmål med möjlighet till 
övernattning i herrgårdsmiljö. Två exempel är Hooks Herrgård i Vaggeryd med sin 1700-
talsmiljö samt Hestravikens Wärdshus.140 
 
I Vaggeryd finns Skillingaryds läger som årligen besöks av tiotusentals människor.  
Tidigare var Skillingaryd en militär mötesplats och ett övningsfält. I slutet av 1800-talet 
stod det första skjutfältet klart och så småningom startades även en skjutskola.141 I lägret 
finns gamla byggnader från 1600-talet som fortfarande är i gott skick.  Det finns även 
andra militäranläggningar och flygfält som användes fram till 1950-talet.  I lägret öppnas 
ett försvarsmuseum 2009 som är ett av 20 militärhistoriska museer runt om i landet.142  
 
 
 

3.3  Måltid  
 
De delområden som räknas in i Måltid är dryckeskunskap, kokkonst och restauration. 
 
Måltid har kommit att räknas som ett eget delområde inom upplevelseindustrin. 
Tidigare ingick området som en del av turism/besöksnäring. Medvetet och omedvetet 
ställer människor allt högre krav på att maten förutom att den ska smaka bra, ska se 
aptitlig ut och serveras i en trivsam atmosfär, att den även är säker, hälsosam och 
produceras med hänsyn till miljö och etik. Kunskaper om mat och måltider är viktiga i 
flera yrken. Det gäller yrkesgrupper som arbetar i hela livsmedelskedjan, inom allt ifrån 
råvaruproduktion och tillverkning till servering, försäljning och upplevelser. Under 
2000-talet utvecklades ett Måltidens Hus och Måltidhögskola i Grythyttan/Hällefors. En 
drivande person bakom detta är Carl-Jan Granqvist. Som för övrigt medverkade i en 
workshop som hölls i Hestraviken på initiativ av IUC Gnosjöregionen hösten 2006.  
 

                                                 
136   Storck 2008, Lindahl intervju 2007-09-26, Företagarna 2006. 
137   Nydala Klosterträdgård 2008. 
138   Blixth 2003, Albertson 2005, Wikipedia 2008. 
139   Länsstyrelsen 2008c, Blixth 2003. 
140   Hooks Herrgård 2008, Hestraviken 2008. 
141   Föreningen Skillingaryds Militärmuseum 2008. 
142   Göran Svensson intervju 2007-12-06. 
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Restaurangbranschen i Gnosjöregionen omsatte 337 Mkr år 2007. Årsomsättningen var 
i Värnamo 151 Mkr, Gislaved 114 Mkr, Vaggeryd 59 Mkr och i Gnosjö blygsamma 13 
Mkr. Detta kan jämföras med omsättningen på Gotland som var 417 Mkr och i Åre som 
var 186 Mkr143. 
 
79 restauranger finns listade i gula sidorna för Gnosjöregionen144. I Gislaved förknippas 
ett antal restauranger med en större matupplevelse: Hestravikens Värdshus, Restaurang 
Höganloft på Isaberg och Hotell Åsen i Anderstorp drivs av Team Lexö som också 
driver restauranger i Idrefjällen, Reftele Wärdshus, Smålandsstenars Hotell och Hotell 
Nissanstigen. I Gnosjö gäller samma sak främst Haga Värdshus, High Chaparral och 
Köket. I Vaggeryd är det främst Hooks Herrgård, Hotell Småland Rasta i Bredaryd samt 
Götaströms Wärdshus. I Värnamo förknippas de större matupplevelserna främst med 
Gästgivargården, Designhotellet, Lilla Krogen, Bredaryds Wärdshus, Hotell Tre Liljor 
och Rydaholms Wärdshus145. 
 
 
 

3.4  Scenkonst 
 
Flera verksamheter ryms inom scenkonst: dans, estradmusik, opera, nycirkus och teater.  
 
I Gnosjö verkar Gnosjö Teaterförening och Teaterandan i Gnosjö. Teaterandan bildades 
1995 i samband med förberedelser för uppsättningen En helig ande som spelades 1996-
97 och uppföljaren Andans barn som hade premiär 1999. Syftet med teater-
uppsättningarna var att levandegöra Gnosjöandan i ett samarbete mellan Länsteatern 
och 100 amatörer. Det blev 33 föreställningar och sedan uppföljare. I teaterföreningen 
verkar människor från hela lokalsamhället146. Sommaren 2008 spelas Oj, nu faller 
änglarna ur himmelen! producerad av Teaterandan. Sammanlagt 15 föreställningar 
spelas vid Hylténs industrimuseum147. 
 
I Gislaved startades 2002 på initiativ av Jakob S Jonsson ett projekt bestående av en serie 
kortare teaterföreställningar som spelades upp som simultanteater på skilda ställen i 
kommunen. Samtliga pjäser byggde på händelser ur Gislaveds historia och spelades i 
autentisk miljö av folk från bygden148. I samband med teaterspelet Teaterresan - en resa i 
Västbo tider bildades flera teaterföreningar på olika orter: Teaterstöparna i Valdshult, 
Burseryds Teateramatörer, Gislaveds Amatörteatersällskap, Ölmestad Reftele Amatör-
teaterförening, Anderstorps Teaterförening och Smålandsstenars Teatersällskap. Flera 
teateruppsättningar har gjorts under åren, bl.a. Romeo&Julia i Anderstorp 2007 och 
sommaren 2008 sätts Ja vi elsker upp i Öreryd, den handlar om norska flyktingar under 
andra världskriget149.  
 

                                                 
143   Svensk Handel & SHR 2008. 
144   Gula sidorna 2008. 
145   Ingalill Ebbesson, Siw Johansson-Björk, Inga-Lill Josephsson, Eva Törn intervjuer 2008-03-04. 
146   Wigren 2003, Stefan Larsson intervju 2008-02-04. 
147   Teaterandan 2008. 
148   Jakob S Jonsson intervju 2006-05-16. 
149   Gislaveds Kommun 2008c, Magnus Jonsson intervju 2008-04-10. 
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I juni 2006 satte Smålands Musik och Teater upp Molières Den Girige på Hjärnbruket i 
Marieholm på initiativ av entreprenören Jim Blom. Hjärnbruket är ett hus för teater och 
evenemang som tidigare varit lagerbyggnad på Marieholms Bruk. I mitten av sjuttiotalet 
köpte Jim Blom det tomma bruket av Bengt Erlandsson (grundare till High Chaparral). 
Lokalerna har sedan dess använts som lager. Som ett led i en omfattande och långsiktig 
satsning i Marieholm av samhällsföreningen och Jim Blom har en restaurang med plats 
för 500 gäster och en teater- och evenemangslokal som rymmer 400 personer 
iordningställts150. 
 
Kulturskolan i Vaggeryd är ett exempel på framgångsrik teaterverksamhet med 
ungdomar som målgrupp. Här har man både teaterscen, teaterförening, lokal revy och 
nyårsrevyer. Mycket av arbetet görs i form av föreningsarbete151. 
 
Gislaved-Värnamo Teaterförening producerar ingen egen teater men arrangerar 
föreställningar av teatergrupper från Smålands Teater och Musik eller Stadsteatern. Den 
gemensamma teaterscenen är i Värnamos kulturhus Kupolen152. I Värnamo finns även 
konceptet soppteater på Designhotellet. 
 
Under de senaste somrarna har Cirkus Cirkör hållet cirkuskurser i Värnamo. 
 
 
 

3.5   Musik 
 
I delområdet musik ryms artisteri, komposition och producentskap. 
 
I kartläggningen 2002 var musiken det starkaste och mest prioriterade delområdet i 
Gislaved, följt av scenkonst och design. Dock var den inte bland de tre första 
prioriterade områdena i övriga tre kommuner153.  
 
Styrkan på musikområdet i Gislaved omtalas i intervjuer med aktörer och den höga 
ambitionen bekräftas i den kommunala översiktsplanen som har titeln Gislaved – Den 
kulturella industrikommunen154. I Gislaved finns ett starkt engagemang från eldsjälar i 
orkesterförening, symfoniorkester, musikkårer och körer. Framträdanden görs både i 
regionen, i Stockholm och i Frankrike. Musikskolans 32 lärare har en nyckelroll för 
musikundervisning och arrangemang. På gymnasieskolan finns sedan början av 90-talet 
ett estetiskt program med musikinriktning som attraherar elever även från 
grannkommunerna155. Gisleparken har ett 60-tal anställda de flesta säsongs- och 
deltidsanställda motsvarande 16 årsarbetstider (oms 16,5 Mkr). Gisleparkens 
musiksäsong är under september t o m april. Verksamheten innefattar konserter, 
nattklubb och dans såväl som konferenser och events. Skälet till att Gisleparken har 

                                                 
150   Gnosjö Kommun 2007a, Jim Blom intervju 2006-05-16.  
151   Göran Svensson intervju 2007-12-06. 
152   Monica Lembke intervju 2008-04-11. 
153   KK-stiftelsen 2003. 
154   Gislaveds Kommun 2006, Arne Annerhult intervju 2008-04-15, Magnus Jonsson intervju 2008-04-
10. 
155   Jan Eurén intervju 2008-04-10. 
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sommarstängt är att Gislaved avfolkas på sommaren. Folk ger sig iväg till bl a 
sommarstugor längs Hallandskusten och omnejd. Försök har gjorts med verksamhet på 
sommaren men det är alldeles för få besökare156. 
 
I Trehörnahult anordnas sedan 2005 en årlig jazz- och bluesfestival. Förebilden är 
Stockholms Jazzfestival på Skeppsholmen. Initiativet togs av Rüno Runesson, jazz- och 
bluespianist boendes på en bondgård söder om Gislaved. En scen om 120 kvm byggs upp 
varje sommar under två veckor.157  
 
På musik får vi 6 träffar i Gnosjöregionens företagsregister och i Gula sidorna. Musikia 
AB i Gislaved (2 anst, 3,1 Mkr oms) erbjuder installationer, uthyrning av ljudutrustning 
och ljudbearbetning. Musikcentralen AB i Skillingaryd (1 ans, 2,1 Mkr oms) och 
Värnamo Musik erbjuder musikinstrument, uthyrning av ljud och ljusutrustning. Studio 
Gul i Värnamo har verksamhet inom artistförmedling. 
 
Earmedia i Värnamo är ett nätverk mellan fyra enmansföretagare inom 
musikproduktion, ljuddesign, interaktivitet och film. Utgångspunkten är att musik och 
ljud i kombination med rörliga bilder är oslagbart för att förmedla känslor och 
stämningar, och därigenom skapa en upplevelse. Earmedia erbjuder teknik och 
kompetens för att skapa upplevelse på hemsidan, i mässmontern, i tv- och radioreklam, 
eller på en dvd.158  
 
Viktiga musikscener i Gislaveds kommun är Konserthuset, Ungdomens Kulturhus, 
Gisleparken, Torget och Trehörnahult. I Gnosjö kommun finns Hjärnbruket i Marieholm 
och på sommaren har en dans- och musikscen kommit till genom Sigges Loge. 
Musikscenerna i Värnamo kommun är bl a Kulturhuset Kupolen, Designhotellet, 
Folkparken, Nydala Kloster och Apladalen. I Vaggeryd kommun finns bl a Hooks 
Herrgård, Tofteby Hembygdsförening och Fridhäll. 
 
 
 

3.6   Konst 
 
Inom konst finns områden som bild, performance och skulptur. 
 
Smålands Konstarkiv invigdes 1964 i Värnamo av dåvarande chefen för National-
museum. I Konstarkivet samlade man konstverk av Småländska konstnärer. Konstarkivet 
har expanderat sin verksamhet och arrangerar även fotoutställningar och 
modeutställningar159. Ägare är en stiftelse som styrs av Smålandslänens tre landsting. 
Smålands Konstarkiv blir en del av Vandalorum om det blir verklighet160. 
 

                                                 
156   Peter Brun intervju 2008-04-15. 
157   Rüno Runesson intervju 2008-04-10. 
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I regionen finns flera konstföreningar och gallerier. Större utställningslokaler finns 
förutom i Smålands Konstarkiv i kulturhuset Kupolen i Värnamo och kulturhuset Borgen 
i Gislaved. 
 
Vandalorum är ett initiativ av Sven Lundh, tidigare intendent på Smålands Konstarkiv 
och lokal möbelproducent, för att skapa en mötesplats för kulturen, forskare, studenter, 
designer och företagare. Projektet bygger på att förena konst med utbildning och grundar 
sig på ett koncept av den italienska arkitekten Renzo Piano. Idén är att bygga 10 
byggnader på totalt 10000 kvadratmeter kring ett trädgårdsrum med en raffinerad 
arkitektur och vällösta detaljer, med inspiration av de typiska lokala byggnaderna161. 
Visionen är ett internationellt design- och konstcentrum med ett nationellt uppdrag och 
stark regional förankring162. Projektet Vandalorum påbörjades 1997 med både privat och 
kommunal finansiering. Mark finns avsatt intill E4:an men det är oklart om och när 
Vandalorum kan börja byggas. Flera gånger de senaste åren har startdatum passerats utan 
att spaden satts i jorden. Under 2008 görs ett nytt försök att få ihop den finansiering som 
behövs för att byggnationen och verksamheten ska förverkligas163. På utbildningssidan 
pågår verksamheter som seminarier/workshops och Materialresan som är ett samarbete 
med Designutbildningen på Jönköpings Tekniska Högskola164. 
 
 
 

3.7  Media 
 
Delområden media rymmer digitala medier, radio/tv och tryckta medier. 
 
Media var inte något prioriterar delområde i kartläggningen 2002165. I Gnosjöregionens 
företagsdatabas får vi 23 träffar på Media. Ett antal nischade ljud&bild-företag jobbar för 
reklambyråer. En del företag ligger under vissa specifika delbranscher men sysslar med 
produktion som kan ligga i andra branscher. Ett exempel är Graphite Media Production i 
Vaggeryd som sysslar med produktion av videofilm och hemsidor, mässfilmer och 
interaktivt mässmaterial, videoinspelning och redigering, digitalfoto & bildbehandling.  
 
Bland de större tidningarna finns Värnamo Nyheter – med en daglig upplaga på 21000 
exemplar. Finnveden - gratistidning som levereras varje vecka till 42000 hushåll i 
regionen. Västboandan – gratistidning som delas ut varje vecka till hushållen i Gislaved 
och Gnosjö. I Värnamo finns även Sveriges minsta lokalradiostation.  
 
Bland 12 tryckerier är det största boktryckeriet Fält & Hässler i Värnamo (65 anst, oms 
125 Mkr). Verksamhetsområdet är produktion av illustrerade böcker och reklam- 
trycksaker. Tryckeriet arbetar för förlag, grafiska formgivare, fotografer, industriföretag 
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 45

och reklamproducenter i hela landet. De främsta konkurrenterna finns bland tryckerier i 
Sydeuropa och Asien166.  
 
 
 

3.8  Film 
 
Här avses film- och videoproduktion i olika former, detta inkluderar även 
manusförfattarskap och skådespeleri för film. 
 
Film hade ingen styrka alls i de fyra kommunerna i kartläggningen 2002167. Vi får 11 
träffar för film i Gnosjöregionens företagsdatabas. Bland dem finns Graphite Media 
Production som är verksam med produktion av videofilm, mässfilmer och interaktivt 
mässmaterial. Det har blivit vanligare med presentationsmaterial på DVD där även 
filmsnuttar ingår. I regionen finns enstaka naturfilmare. I filmbranschen finns inte så 
mycket konkurrens. Det finns istället plats för fler aktörer. Skälet är att möjligheterna 
med film inte existerar i de flesta företagarnas medvetanden. Därför är filmutbudet litet 
idag. Earmedia i Värnamo är ett nätverk mellan fyra företagare inom musikproduktion, 
ljuddesign, interaktivitet och film. Utgångspunkten är att musik och ljud i kombination 
med rörliga bilder är oslagbart för att förmedla känslor och stämningar, och därigenom 
skapa en upplevelse. Earmedia erbjuder teknik och kompetens för att skapa upplevelse på 
hemsidan, i mässmontern, i tv- och radioreklam, eller på en dvd. 168 
 
År 2005 färdigställdes filmen Miraklet i Småland vars mål var att med fiktiv 
folklivsskildring gestalta människorna bakom småföretagsamhetens kulturmönster i 
sydvästra Småland mellan åren 1945 och 1990. Det handlar om tre generationer 
småföretagare, i folkmun kallade "Förvärvaren, förvaltaren och fördärvaren", under 45 år. 
Filmen bygger på teateruppsättningarna ”En helig anda” och ”Andans barn” och vill 
levandegöra Gnosjöandan. 
 
 
 

3.9  Foto 
 
Inom delområdet foto finns bl.a. naturfoto, produktfoto och reklamfoto. 
 
Foto tillsammans med bild och animation utgjorde området Konst i kartläggningen 2002. 
När det gäller de enskilda fyra kommunerna fanns denna bransch inte bland de 
prioriterade områdena169.  
 
På foto får vi 21 träffar i företagsdatabasen. Efter rensing från andra branscher finns 8 
fotoföretag kvar.  
                                                 
166   Åza Rydén intervju 2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-
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169   Åza Rydén intervju 2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-
11, Carl-Gunnar Karlsson intervju 2008-04-11. 
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Kamerahuset i Gislaved arbetar med foto för webb och reklam ofta i samarbete med 
tryckerier och reklambyrårer, vid sidan av porträttfoto och butik. Fotograf Stephan Bozic 
i Värnamo ägnar sig åt reklam- och industrifotografering och vänder sig främst till 
företag. Studiofotograferna i Värnamo är nystartade (två fotografer) och har inriktningen 
produktfotografering men ägnar sig även åt porträttfotografering i sin ataljé170. Be-Pe 
Foto i Värnamo fokuserar på butik och ataljé (2 ans, oms 3,3 Mkr).  
 
En trend de senaste åren är sammangåenden och uppköp eftersom marknaden på 
ataljésidan krymt med 80 %. Skälet är digital teknik som blivit allt bättre och billigare. 
Personal inom företag och organisationer tar själva i högre utsträckning produktbilderna. 
Hobbyfotograferna blir allt fler och marknaden för porträttfotografering, bröllopsfoto 
minskar eftersom en god vän eller släkting kan göra jobbet. För att adaptera till denna 
situation arbetar Be-Pe Foto efter ledorden ”Du tar fotot vi gör bilderna”. Fokus har 
flyttats från ataljéverksamhet till butik och lab.171 En annan strategi är att föra ansvaret 
längre, att som fotograf ta bilden ända till tryck. Detta innebär bl a att erbjuda en 
bildkvalité avpassad för kundens programvaror så att bildresultatet i tryck blir det som 
ses på bildskärmen. Det innebär även att ta över lite av bildredaktörens omsorg om 
resultatet.172  
 
 
 

3.10  Dator- och tv-spel 
 
Tidigare räknades dator- och tv-spel in under delområdet upplevelsebaserat lärande men 
utgör numera ett eget delområde. Tillväxten i branschen har varit hög i Sverige de senaste 
åren, både i försäljning på hemmamarknaden och i form av export av datorspel. Det 
ökande intresset märks också i de utbildningar som tillkommit inom området, bl.a. i 
Karlshamn. 
 
Dator- och tv-spel visade ingen styrka alls i kommunerna i kartläggningen 2002. Det var 
den svagast utvecklade delområdet inom upplevelseindustrin173. På datorspel får vi idag 
inga träffar i Gnosjöregionens företagsdatabas. Ingen av våra intervjupersoner känner 
heller till att någon utveckling av datorspel sker i regionen. Det kan dock inte uteslutas att 
embryon till sådan verksamhet finns lokalt eftersom LAN-spel är mycket utbrett bland 
ungdomarna också här. Den internationellt erkända datorspelsmässan Dreamhack som 
hålls på Elmia i Jönköping varje år bör nämnas här. Dreamhack är ett LAN-partyt där 
datorer kopplas ihop i samma nätverk för nätverksspel. Det anordnas två gånger om året 
med ca 8000 deltagare och lika många besökare. De som inte spelar själva kan titta på 
tävlingar och undersöka spelnyheter. Dreamhack är även en mässa där IT-företag 
presenterar sina produkter. Dessutom finns ett antal strategiska partners. Telia ansvarar 
för bredbands-uppkopplingen, Symantec står för datasäkerheten och Cisco bistår med 
utrustning för 40 miljoner kronor. Om detta har spridningseffekter till Gnosjöregionen är 
oklart.  
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3.11  Arkitektur 
 
Här ingår delområdena hus, inredning, landskap, planering och stad. 
 
Bland de fyra GGVV-kommunerna var endast Värnamo angiven i kartläggningen 2002 
som stark inom arkitektur174. I Värnamo finns en tradition efter Bruno Mathsson som 
förutom att designa möbler också ritade hus. I kommunen finns idag 6 arkitektföretag. 
Inga arkitektföretag finns i de övriga tre kommunerna. Största företaget i regionen är 
BSV Arkitekter & ingenjörer AB i Värnamo (31 anst, oms 26,5 Mkr). BSV är 
verksamma med konsultverksamhet inom områdena bygg, anläggning, samhälls-
planering och miljö. Kunderna finns i södra Sverige. BSV har även haft uppdrag i 
Kina175. Det finns även flera mindre ingenjörsfirmor med arkitekter som ritar 
industribyggnader, bl a Byggkonsult AB som är en byrå för tillverkningsföretag som 
sysslar med färgsättning och design. Prima Arkitekt i Värnamo (4 anst, oms 8,8 Mkr) är 
inriktade på villor, butiker, kontor, industrier. Arkitektur & Design, Stille Konsulting, 
Hyldebrandt Arkitektkontor är ytterligare exempel176. 
 
 
 

3.12  Litteratur 
 
Här ingår områdena författarskap och publicering. 
 
Konkurrensen på förlagsmarknaden blir allt hårdare i och med att kostnaderna för att ge 
ut böcker har minskat. Flera mindre bokförlag har kommit till. Möjligheterna att ge ut 
bok på eget förlag är genom den digitala tekniken och prispressen nedåt större idag. 
Samtidigt behövs förlaget för att genom upparbetade kanaler effektivt distribuera ut 
böckerna till bokhandlare och läsare.177 
 
Litteratur och författarskap hade en neutral styrka i Jönköpings Län i kartläggningen 
2002. I rapporten fanns ingen detaljerad uppgift om hur prioriterad branschen var i de 
fyra kommunerna. 178  
 
Idag finns ett flertal författare verksamma i regionen liksom några få förlag; Isabergs 
Förlag i Hestra (5 anst, oms 4,6 Mkr) ger ut ett tiotal titlar per år inom skönlitteratur 
såväl som facklitteratur. Isabergs Förlag inledde sin verksamhet på 1950-talet med att ge 
ut musikläromedel i samarbete med Bengt Eurén, eldsjäl på Musikskolan i Gislaved. 
Semnos Förlag i Värnamo (1 anst, oms 2,1 Mkr) ger årligen ut ca 15 boktitlar inom 

                                                 
174   KK-stiftelsen 2003. 
175   Johnny Grauensgaard intervju 2008-05-19. 
176   Monica Lembke intervju 2008-04-11, Magnus Jonsson intervju 2008-04-10, Åza Rydén intervju 
2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-11, Carl-Gunnar 
Karlsson intervju 2008-04-11. 
177   Eva Månsson intervju 2008-04-28. 
178   KK-stiftelsen 2003. 
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kristen litteratur. Bokförlaget Arena har fokus på konst och design och ägs av tryckeriet 
Fälth & Hässler i Värnamo179.  
 
 
 

3.13  Marknadskommunikation 
 
Området omfattar event, PR och reklam. 
 
Marknadskommunikation var ett starkt område i kartläggningen 2002. För Värnamo 
angavs marknadskommunikation som det mest betydande delområdet i 
upplevelseindustrin och ett 10-tal företag var verksamma i kommunen. I Gnosjö och 
Vaggeryd kom marknadskommunikation på andra plats och flertal företag var etablerade 
i kommunerna. I Gnosjöregionen finns sammanlagt ett trettiotal reklamföretag. 
Reklambyråerna XXL (7 anställda) och Boggi (4 anställda), båda i Värnamo, är störst och 
verksamma i södra och mellersta Sverige. Ungefär hälften av kundkretsen finns i 
Värnamo och Jönköping Län, resten i övriga Syd- och Mellansverige. Kundkretsen har 
vuxit genom att kunder har flyttat och fortsätter att ringa och anlita sina gamla 
leverantörer. XXL och Boggi är konkurrenter men betraktar sig främst som kollegor och 
deltar i branschmöten tillsammans, fr a MIF-Finnvedens möten i Värnamo. Cordovan 
och SixID är ytterligare två reklambyråer. De främsta kunderna är tillverkande företag 
lokalt. Tills för några år sedan anlitade företag från Gislaved och Gnosjö frekvent Boggi 
och XXL, men sedan det uppstått små reklambyråer i dessa kommuner vänder sig 
företagen till den lokala kompetens som byggts upp. De nyttjar således de lokala 
nätverken där de verkar180. Det finns även ett par tryckerier och reklambyråer i Vaggeryd. 
På reklam får vi idag 45 träffar i företagsdatabasen, och en träff på 
marknadskommunikation. 
 
För marknadskommunikation har lokala mässor betydelse. En årlig mässa är Made in 
Gnosjö med ett drygt 100-tal företag som ställer ut. 2008 flyttas mässan från centralorten 
Gnosjö till nyetablerade Marieholm Arena i det gamla bruket i Marieholm. Liknande 
mässor hålls i grannkommunerna, bl a på Motorbanan i Anderstorp181. 
 
 
 

3.14  Mode 
 
Här ingår Modedesign och styling. 
 
I kartläggningen 2002 fanns ingen detaljerad uppgift om hur prioriterad delområdet var i 
de fyra kommunerna. I företagsdatabasen ger mode 31 träffar. Efter rensning visade det 
sig röra sig om butiker och annan verksamhet än modedesign eller styling. I Värnamo 
                                                 
179   Monica Lembke intervju 2007-11-07, Arne Annerhult intervju 2008-04-15, Göran Svensson intervju 
2007-12-06, Magnus Jonsson intervju 2008-04-10, Kerstin Karlsson intervju 2008-04-14, Eva Månsson 
intervju 2008-04-28. 
180   Camilla Berglund 2008-04-14, Lars Sahlin 2008-04-14. 
181   Åza Rydén intervju 2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-
11, Carl-Gunnar Karlsson intervju 2008-04-11. 
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finns ett företag som arbetar med design och sömnad av företrädesvis bröllopsklänningar. 
Hestrahandsken är exempel på lyckad design av skidhandskar som säljs både i Sverige 
och på export. Kläddesignern Nina Jarebrink of Sweden har på bara tre år blivit ett 
etablerat världsnamn inom modeindustrin. Hennes kläder har visats på modeshower i 
Paris, Berlin, Tokyo, Köpenhamn och Oslo. De bärs av artister i videos och på scen. 182 
 
 
 

3.15  Upplevelsebaserat lärande 
 
Området omfattar e-lärande, science center, leksaker och spel. Typiska yrkesgrupper är 
pedagoger och spelutvecklare.  
 
Detta delområde hade en neutral styrka i kartläggningen 2002. Ingen av de fyra 
kommunerna hade den som ett prioriterat område. Hur många av de 33 
utbildningsföretagen i Gnosjöregionen som sysslar med upplevelsebaserat lärande finns i 
nuläget ingen uppgift om183. Här behövs en särskild studie. 
 
 
 

3.16  Analys av intervjuer med entreprenörer inom turism 
 
I rapporten har sju entreprenörer inom turism/besöksnäring intervjuats. Detta är ett 
första steg inför vidare intervjuundersökningar och enkätstudier. Genom register hos de 
fyra kommunerna gjorde vi ett urval bland företagare i kommunen vars verksamheter 
ryms inom turism. Nio småföretagare kontaktades per telefon. De visade intresse för att 
bli intervjuade men bara sju av dem skickade sina svar via e-post. De intervjuade är två 
män och fyra kvinnor och i ett fall har en man och en kvinna svarat tillsammans. 
Intervjupersonerna representerar alla fyra kommunerna. Företagen sysslar med design, 
turridning, turism och bondegård, turism och kafé, bed & breakfast, och 
kulturevenemang. De fick 10 allmänna frågor plus några följdfrågor (se bilagan). 
 
Samtliga företag är små och har högst ett par anställda. Sex av företagen är rena 
familjeföretag där makar driver verksamheten tillsammans, även om företaget står på 
den enas namn och huvudaktiviteten drivs av den ena. En del av företagen är mer eller 
mindre året runt aktiviteter, medan andra är säsongsbaserade och företagsledarna har 
andra jobb eller aktiviteter under resten av året. Företagarna jobbar med andra 
företagare i närheten som antingen är deras underleverantörer eller har med deras 
verksamhet att göra. Exempel på det senare är företag som är internt beroende av 
varandra för att producera sina produkter och tjänster. Utöver det har företagen 
samarbete med varandra i form av t ex gemensam tryckning av reklamblad. 
 

                                                 
182   Åza Rydén intervju 2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-
11, Carl-Gunnar Karlsson intervju 2008-04-11. 
183   Monica Lembke intervju 2008-04-11, Magnus Jonsson intervju 2008-04-10, Åza Rydén intervju 
2008-04-11, Eddie Davidsson intervju 2008-04-11, Lars Berlin intervju 2008-04-11, Carl-Gunnar 
Karlsson intervju 2008-04-11. 
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Problem som framkommer är vad som upplevs som myndigheternas godtyckliga 
tolkningar av t ex skyltningar och livsmedelslag, bristande tid att kombinera 
verksamheten med ett deltidsjobb och samtidigt ta hand om hem och familjen. 
 
På frågan om vad kommunen kan ge för stöd för att förbättra förutsättningarna för att 
verksamheten ska ske året runt svarar fem personer. De nämner bättre och effektivare 
marknadsföring och professionella broschyrer, reducerat pris på kommunala beslut om 
bygg och avlopp, erbjuda nätverk, och slutligen hjälp med ridvägar för att förlänga 
säsongen. 
 
Samtliga företagare utom en visar sig villiga att expandera verksamheten och behöver 
olika typer av stöd för att kunna göra det. En säger att säsongsförlängning hjälper 
expansionen, medan en annan behöver ekonomisk hjälp för att marknadsföra sin 
verksamhet bättre. Den tredje personen nämner förutom ekonomiskt stöd även 
smidigare kontakter med Länsstyrelsen, t ex att inte behöva skicka ansökan och betala 
pengar för att få rådgivning. Den fjärde behöver bara egen tid, fantasi och tålamod. Den 
femte behöver främst bli bättre på marknadsföring och nätverk för att hitta lämpliga 
samarbetspartner som på sikt leder till fler kunder. Slutligen säger den sjätte att 
företaget redan håller på att expandera och de har sökt lämpligt stöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

4.  Analys - Upplevelseindustrins utveckling 
 
I kapitlen analyseras upplevelseindustrins förutsättningar och möjligheter i 
Gnosjöregionen. Därav kommer vi fram till att design, upplevelser, kulturarv, det goda 
värdskapet och regional samverkan erbjuder utvecklingskraft för framväxten av nya 
näringar. Genom kompetensutveckling kan upplevelseindustri förstås som komplett-
erande näring till tillverkningsindustrin. En attitydförändring kan leda till andra 
beteenden och öppna upp för förmågan att se möjligheter och utnyttja potentialer i 
gränslandet mellan gamla och nya näringar. Därmed öppnas vägen för djupgående 
lärprocesser som främjar framväxten av ny affärsverksamhet. 
 
 
 

4.1   Förutsättningar 
 
I gamla industriregioner kan en föråldrad infrastruktur och starka politiska och 
industriella traditioner skapa en ogynnsam miljö för utveckling av nya näringar. Med 
tiden tenderar dock motstånd mot nödvändiga förändringar övergå i samarbete kring att 
skapa lokala lösningar på de problem som företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och 
utflyttning för med sig. Ibland består lösningen av investeringar i nya branscher där 
innovationer ligger till grund för produktionen av varor och tjänster. Ibland kan 
avsaknad av alltför starka industriella traditioner vara en styrka när näringslivets struk-
tur behöver förnyas. Entreprenörsandan och det sociala kapitalet är värdefulla tillgångar 
i Gnosjöregionen. Men det behövs ett vitaliserat samarbete mellan de fyra kommunerna 
för att främja tillväxt inom upplevelseindustrin. Kreativitet kan inte planeras fram. Men 
en framsynt och i myllan rotad näringspolitik tillsammans med lokala och regionala 
initiativ kan bidra till bra förutsättningar för att främja kreativa processer.  
 
 
Attitydförändring 
 
I regionen finns en tradition av entreprenörskap inom främst tillverkningsindustri. 
Attityden till jobb och företag inom upplevelseindustrin har varit avvaktande. Företag 
inom dessa näringar upplever att de inte ses som ”riktiga” företag med ”riktiga” jobb. 
Denna attityd hämmar upplevelseindustrins utveckling i regionen. Den allmänna attityden 
hos många företagare i regionen är att upplevelseindustrin är en bisyssla och en 
kvinnosektor vilket verkar hämmande för män att träda in på marknaden och etablera sig 
som upplevelseföretagare. Attityden behöver förändras. Genom kompetensutveckling kan 
nya näringar förstås som något kreativt och framtidsinriktat. En attitydförändring kan 
leda till andra beteenden och öppna upp för förmågan att se möjligheter och utnyttja 
potentialer i gränslandet mellan gamla och nya näringar. Därmed öppnas vägen för 
djupgående lärprocesser som främjar framväxten av ny affärsverksamhet.  
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Befolkningsförändringar  
 
Befolkningen har minskat under 2000-talet i Gislaved och Gnosjö, medan den ökat i 
Värnamo och varit oförändrad i Vaggeryd. Icke desto mindre flyttar unga och särskilt 
unga kvinnor till större städer. Det finns behov av att attrahera unga människor samt att 
locka tillbaka regionens utflyttare. Det behövs kvalificerad arbetskraft och de 
kommunala aktörerna önskar särskilt att unga barnfamiljer flyttar hit. Hur detta ska 
lösas är frågor som kommunerna sedan länge brottas med. Flera insatser görs bl a 
gentemot Danmark och Nederländerna, bl a annonsering och deltagande på mässor. 
Småland är redan ett känt turistmål i dessa länder. Flera danskar, holländare och tyskar 
har sommarbostäder i Gnosjöregionen och några har bosatt sig permanent. En del av 
dem driver företag inom turism. 
 
 
Kompetens och utbildning  
 
I regionen finns god kompetens inom affärsutveckling. Men två hinder för tillväxt är 
den relativt låga utbildningsnivån och små satsningar på forskningsrelaterade 
verksamheter i kommunerna. GGVV-kommunerna är medvetna om den första faktorn 
och ska satsa på åtgärdsprogram som höjer kompetensnivån bland företagens personal. 
Den regionala satsningen Högskolan på Hemmaplan är ett led i att förbättra detta 
förhållande. När det gäller forskning visar denna förstudie att kommunerna har tagit ett 
steg framåt dels genom samarbetet mellan Vaggeryd och Högskolan i 
Vaggerydsprojektet dels genom det regionala samarbetet mellan de fyra kommunerna 
och Högskolan i FoU-programmet Drivkrafter för nya näringar. FoU-programmet har 
en regional styrgrupp bestående av ledamöter från de fyra kommunerna och 
Internationella Handelshögskolan. Ledamöterna representerar olika kompetenser och 
erfarenheter i form av entreprenörer, turismsamordnare, samhällsutvecklare, 
näringslivsutvecklare, politiker och forskare. 
 
 
Oenighet 
 
Det har varit svårt för de fyra kommunerna att dra åt samma håll när det gäller satsningar 
på turism och andra upplevelsenäringar. Detta är ett problem då besökare och kreatörer 
inte bryr sig om kommungränser. Oenighet mellan kommunerna kan leda till att 
potentialer inom nya näringar inte tas till vara. Oenighet kan uppstå på lokal nivå (t ex 
Smålands West som lades på is 1988) eller kan vara på regional nivå då kommunerna inte 
kommer överens om sakfrågorna (t ex oenighet mellan Smålands turistråd och 
Höglandsturism). Oenighet uppstår fr a när aktörerna har olika uppfattningar om vad som 
ska prioriteras.  
 
 
”Byråkratiskt krångel” 
 
Ett annat hinder är vad som upplevs som byråkratisk krångel skapat av myndigheter 
såsom Vägverket och Länsstyrelsen. Detta tillsammans med lokalbefolkningens bristande 
stöd gör de enskilda näringsidkarna omotiverade eller trötta på att satsa hårt på sin 
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upplevelseverksamhet eller att expandera. Konkreta exempel är Vägverket som inte 
tillåter att skyltar sätts upp invid en väg och Länsstyrelsen som inte ger tillstånd till 
Scandinavian Raceway att utöka sin verksamhet p g a att privatpersoner överklagat. 
 
 
 

4.2   Möjligheter 
 
De starkaste delområdena inom upplevelseindustrin i Gnosjöregionen är 
Turism/besöksnäring och Design. Även i delområdena Marknadskommunikation, Musik, 
Teater och Konst finns goda förutsättningar och möjligheter att utveckla verksamheter. 
 
 
Design som utvecklingskraft 
 
Möjligheten att genom industridesign utveckla nya spännande produkter har delvis 
tagits tillvara av tillverkande företag, men det finns utrymme att använda 
industridesigners i större utsträckning i produktutveckling. Genom ansatsen att skapa en 
designregion utifrån det tioåriga samarbetet i Möbelriket vidgas samarbetet från att 
tidigare mest varit förknippat med möbeldesign till att omfatta nya forum och satsningar 
kring design. Än så länge är medlemsföretagen i Möbelriket från Värnamo, Växjö och 
Sävsjö. Frågan är om detta är en permanent avgränsning eller om designföretag i 
Gislaved och andra kommuner också kan bli medlemmar. Hur kommer en designregion 
med bredare inriktning att avgränsas geografiskt? Är det dessutom en bra strategi att 
marknadsföra regionen som ”Sveriges Designregion”? 
 
Från kommunalt håll finns idéer om att utveckla besöksnäring kring design – bl a 
Möbelriket. Det är givetvis på näraliggande Glasrikets turism man sneglat. Tanken är att 
företagen organiserar en ny affärsverksamhet som går ut på att allmänheten kan komma 
på guidade turer i fabriken. Det skulle kunna vara ETACs fabrik i Anderstorp med en 
bred tillverkning av formgivna handikapphjälpmedel. Här finns en restriktiv hållning från 
designföretagen som inte ser detta som något självklart bra, istället kan det allvarligt störa 
verksamheten. Företagen i Möbelriket är nöjda med att arrangera en helg om året som är 
öppet för besökare kallad Designers Saturday. Här kan vi skönja en motsättning mellan 
det kommunala utvecklingsperspektivet visavi företagens självbevarelsedrift. Företagen 
vill värna om sin identitet som producerande och formgivande. De har svårt att se sig som 
besöksföretag.  
 
Om de privata aktörerna tillsammans med Värnamo kommun lyckas med att förverkliga 
det konst-, bild- och designcentra – Vandalorum – som pågått som projekt i snart ett 
decennium kan det verka sammanhållande för kultur som en motor som genererar 
utveckling. Intresset från allmänheten finns – det märktes inte minst på det fullsatta 
öppna seminariet som hölls om Vandalorum på Smålands Konstarkiv i november 2007.  
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Kulturarv som utvecklingskraft 
 
Det participatoriska tillvägagångssättet i satsningar som Teaterresan och Kulturarv 
Marieholm banar väg för långtgående förändringar. Dels gestaltas bygdens historia av 
människor från bygden dels formas framtidsvisioner utifrån det engagemang som väckts. 
När dessutom finansiering finns för ett långsiktigt projekt som innebär en varsam 
omdaning av bruket i Marieholm finns möjligheter till ringar på vattnet. Besöksnäring 
kring kulturarv kan utvecklas genom kompetensutveckling i flera avseenden. Större 
satsning på det goda värdskapet, dvs ett gott mottagande av besökare kan ske i form av 
kurser i berättarkonst och guideteknik.  
 
 
Det goda värdskapet som utvecklingskraft 
 
Ett värdskap med gott mottagande av besökare är en grundförutsättning för att en 
besökare i regionen överhuvudtaget överväger att återvända. Värdskap är konsten att få 
människor att känna sig välkomna. Ett gott värdskap utövas av människor som kan och 
vill bidra. Det ger besökare ett mervärde om de möts av personer som kan berätta 
historier om orten där de vistas. Kan de dessutom få en professionell guidning är de oftast 
villiga att betala för det. En god infrastruktur för besökare finns i alla fyra kommuner: 
Aktiva turistbyråer, bra och uppdaterad information med tryckta broschyrer, goda 
boendemöjligheter för besökande. Det finns också ett brett utbud av herrgårdar och 
värdshus, stugbyar, vandrarhem, hotell och Bed & breakfast. De allra flesta har egna 
webbplatser med utförlig information om olika servicemöjligheter.  
 
 
Samverkan som utvecklingskraft 
 
De fyra kommunerna har sedan ett decennium använt Gnosjöregionen som gemensamt 
namn för kommunalförbundet och regionen. Trots detta hänger den gamla beteckningen 
GGVV med. Både uttalat och outtalat finns en ovilja att förknippas med en annan ort än 
sin egen (Gnosjö) även om man säkert inser att Gnosjöandan och Gnosjöregionen är 
välkända begrepp och ett starkt varumärke för regionen. Här verkar finnas en fruktbar 
dynamik: det gemensamma varumärket är ifrågasatt men också omhuldat. Den lokala 
identiteten är stark på de olika orterna i kommunerna. Ortsidentiteterna är som öar i 
kommunerna, detta ger dynamik men stjäl också energi. En regional identitet behöver 
utvecklas. Sådant tar tid. För detta behövs samlande visioner och participatoriska 
processer. Det kan nämnas att den nystartade utvecklingsgruppen i Anderstorp är positiv 
till Gnosjöregionen som namn. Beteckningen GGVV gillar ingen.  
 
Nytt liv har börjat blåsas in i Gnosjöregionens turismbolag Småland West. Alla fyra 
kommuner har under de senaste åren tillsatt turismsamordnare och de träffas 
regelbundet för att dryfta gemensamma frågor över kommungränserna som gäller 
turismens utveckling. En satsning som kommit ur detta är Träffpunkt Store Mosse. 
Varje månad genomförs ett seminarium eller annan aktivitet som attraherar ett femtiotal 
företagare inom turism. Träffpunkt Store Mosse har under våren 2008 utvecklats till en 
mötesplats för regionens turismentreprenörer. I årets program finns berättare, seminarier 
och studieresa.  
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Men det krävs också samverkan mellan besöksmålen, entreprenörerna och de fyra 
kommunerna. För att tillmötesgå olika preferenser samlas olika upplevelsekomponenter 
på en viss plats. Människor väljer helst en rad olika enheter och moduler efter eget 
behag i stället för en standardiserad produkt184. Detta kan utvecklas vidare. 
Gnosjöregionen kan ses som en enda upplevelseregion där olika upplevelse-
komponenter ligger på kort avstånd från varandra. Besökare kan njuta av olika 
aktiviteter samlade i ett paket (konst, artisteri, sport, natur, shopping, etc) under en 
bestämd tid (t ex en weekend eller en vecka). Komponenter som High Chaparral och 
Skillingaryds läger kan kombineras med biltävling i Anderstorp. Sedan kan andra mål 
läggas till som t ex Kulturarv Marieholm och Store mosse m.fl. Se tabell 4.1 nedan. 
 
 
Tabell 4.1   Större upplevelseproducenter i Gnosjöregionens fyra kommuner 

 
Kommun 

 
Upplevelseproducent 

 
Inriktning 

 
Gislaved Hestravikens Wärdshus  Turism/besöksnäring 

Isaberg Fritid och Konferens Skidsport, naturturism 
Scandinavian Raceway Motorsportbana 
Scandinavian Raceway Nostalgia Motorsportmuseum 
Smålandsstenar Kanotpaddling Turism 

Gnosjö High Chaparral Nöjespark 
Hylténs Industrimuseum Industriellt kulturarv 
Kulturarv Marieholm Industriellt kulturarv 
Store Mosse Nationalpark, natur 
Töllstorp Industrimuseum Industriellt kulturarv 

Vaggeryd HapiMag stugbyar Turism 
Hooks Herrgård Turism/besöksnäring 
Skillingaryds läger Kulturarv, Militärmuseum 
Vaggerydstravet Hästsport 

Värnamo Designhotellet  Design, besöksnäring 
Möbelriket Design av möbler, inredningar, 

belysning 
Nydala Klosterträdgård Kulturarv 
Store Mosse Nationalpark, natur 
Vandalorum/Smålands Konstarkiv Konst, foto, design 
Åminne Industriellt kulturarv 

 
 
I regionen har genomförts större evenemang. Några av dem är årligt återkommande som 
Skogsmässan Elmia i Vaggeryd. Normalt behövs stora arenor för att ordna evenemang. 
Kommunernas resurser är begränsade och en regional samordning kan öka 
möjligheterna att attrahera större evenemang. 
 
 

                                                 
184   O’Dell 2001. 
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Kompetensutveckling inom upplevelseindustri 
 
När människor med olika kompetenser och bakgrunder möts för att lösa praktiska 
problem genom att göra, lära och utveckla, främjas kreativiteten och möjligheterna till 
nya innovativa grepp ökar. Mål för kompetensutvecklingen är ökad dialog om 
förutsättningar, lärande och kunskapsöverföring. Det kan t ex röra sig om 
kompetensutvecklingsinsatser som: 
- skapar ökad förståelse för kultur- och naturvärden som resurs för företagsutveckling. 
- stimulerar och inspirerar till produktutveckling av lokala varor och tjänster. 
- skapar kunskap om hur nya marknader öppnas upp eller tillgång till befintliga 
marknader uppnås. 
- inspirerar fler företag till att arbeta i gränslandet mellan tillverkningsindustri, 
traditionell tjänstesektor och upplevelseindustri. 
- fokuserar på kvalitetshöjande åtgärder i företaget. 
- betraktar den ekologiska och sociala dimensionen i hållbar utveckling som 
utvecklingsresurser. 
 
Kompetens är ett relativt begrepp. Användbarheten av en viss kompetens varierar med 
tiden och i relation till omgivningen. Den yttersta kompetensfronten rör sig 
kontinuerligt framåt. Vardagskunskap i ett världsledande företag kan vara avancerad 
kompetens i ett annat företag.  
 
Genom kompetensutveckling kan upplevelseindustri förstås som kompletterande näring 
till den dominerande tillverkningsindustrin i regionen. En attitydförändring kan leda till 
andra beteenden och öppna upp för förmågan att se möjligheter och utnyttja potentialer i 
gränslandet mellan gamla och nya näringar. Därmed öppnas vägen för djupgående 
lärprocesser som främjar framväxten av ny affärsverksamhet.  
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5.  Slutsatser och rekommendationer 
 
Det avslutande kapitlet sammanfattar några reflektioner vi tagit med oss efter att ha 
studerat förutsättningar och möjligheter för upplevelseindustrins utveckling i regionen. 
Dessa reflektioner återspeglar våra frågor och vårt syfte, som nu mynnar ut i slutsatser, 
några förslag på åtgärder samt rekommendationer. 
 
 
 
Samverkan och gemensamt varumärke för hela regionen 
 
Ortsidentiteterna är som öar i kommunerna, detta ger dynamik men stjäl också energi. 
En regional identitet behöver utvecklas. För detta behövs samlande visioner och 
participatoriska processer som omfattar människor från regionens alla orter. Hittills har 
de visioner och participatoriska processer som genomförts (och pågår) gällt den egna 
orten och den egna kommunen. Tiden är mogen för att en gemensam vision för 
Gnosjöregionen tas fram. En genomtänkt destinationsdesign där regionen som helhet 
marknadsförs tillsammans med orternas starka profilering ger större möjligheter att 
attrahera besökare och nya invånare.  
 
 
Kompetensutveckling inom upplevelseindustri 
 
Genom kompetensutveckling kan upplevelseindustri förstås som kompletterande näring 
till den dominerande tillverkningsindustrin i regionen. En attitydförändring kan leda till 
andra beteenden och öppna upp för förmågan att se möjligheter och utnyttja potentialer i 
gränslandet mellan gamla och nya näringar. Därmed öppnas vägen för djupgående 
lärprocesser som främjar framväxten av ny affärsverksamhet.  
 
 
Kompetensutveckling inom design  
 
Generellt behövs ett större grepp på designområdet. Initiativet att skapa en designregion 
kan vara ett sådant. Men då är det också viktigt att tänka inkluderande snarare än 
exkluderande. Genom ansatsen att skapa en designregion vidgas samarbetet inom 
Möbelriket. Än så länge är medlemsföretagen i Möbelriket från Värnamo, Växjö och 
Sävsjö. Kan designkompetensen höjas i företagen i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd är 
det en tillgång att dessa inkluderas i designregionen. En vision för en långsiktig 
samverkan mellan industridesignutbildningarna i Jönköping och Växjö och företagen i 
regionen behövs. Ett initiativ från Möbelriket inom området Design och 
Entreprenörskap kan vara en grundplatta för ett större samarbete mellan högskolan, 
näringslivet och kommunerna för att utveckla designkompetensen i regionen samtidigt 
som unga designers får bättre möjlighet att komma ut och använda sina färdigheter i 
företagen.  
 
En ansats är sommardesignkontor med temat destinationsdesign som planerades i de 
fyra kommunerna inför sommaren 2008. Samarbetspartners var de fyra kommunerna, 



 58

ett antal företag och designprogrammet på högskolan. Här föll konceptet då några 
samarbetspartners av olika anledningar drog sig ur i sista stund. Vid en designworkshop 
under våren konstaterades att processen behöver mer tid för att aktörer i fyra kommuner 
ska lyckas samverka kring en samordnad satsning på designområdet. Mötet föreslog att 
en designworkshop anordnas i varje kommun under hösten 2008 och att en gemensam 
workshop hålls våren 2009. På så sätt kan energi tillföras processen och ett långsiktigt 
samarbete byggas upp. 
 
 
Kompetensutveckling inom turism/besöksnäring 
 
Ett värdskap med gott mottagande av besökare är en grundförutsättning för att en 
besökare i regionen överhuvudtaget överväger att återvända. Värdskap är konsten att få 
människor att känna sig välkomna. Ett gott värdskap utövas av människor som kan och 
vill bidra. Det ger besökare ett mervärde om de möts av personer som kan berätta 
historier om orten där de vistas. Kan de dessutom få en professionell guidning är de 
oftast villiga att betala för det. En större satsning på det goda värdskapet kan ske i form 
av kompetensutveckling på flera områden: bemötande, marknadsföring, berättarkonst 
och guideteknik. Det finns en efterfrågan bland företagare, kommunala tjänstemän och 
hembygdsföreningar att utveckla sin kompetens på området. Under våren hölls två 
öppna seminarier (i Hestra och Klevshult) med Jan Gunnarsson från Värdskapet 
Utveckling AB. Båda seminarierna var välbesökta185. Några möjliga vägar att gå vidare 
inom området är: 
 

• Skräddarsydda kurser i marknadsföring 
• Berättarnätverket Kronoberg tillsammans med Högskolecentrum i Ljungby ger 

workshops i storytelling.  
• Skapa evenemang kring Världsberättardagen den 20 mars kommande år.  
• Fabula Berättarnätverk erbjuder skräddarsydda workshops i berättarteknik.  
• Berättarfestivalen i Ljungby i juni varje år. 
• Fabula Storytellingfestival i Stockholm i 2008 och 2010. 
• Skapa evenemang kring internationella turismdagen i september varje år. 
• Utveckla innehållet i Träffpunkt Store Mosse som stärker entreprenörskapet 

inom områdena design, upplevelser, kulturarv. 
 
Grupper kan gå kurser med lärare från Berättarnätverket Kronoberg eller Fabula. En 
annan möjlighet är att nyttja kompetensen i Grythyttan/Hällefors som använt sig mycket 
av detta under strukturomvandlingen i Hällefors. Deltagande i Berättarfestivalen i 
Ljungby liksom den internationella Storytelling-festivalen i Stockholm kan inspirera. I 
samband med internationella turismdagen i september och Världsberättardagen i mars 
kan evenemang utvecklas på någon plats i regionen. Detta för att höja medvetenheten 
om det goda värdskapet och inbjuda till kompetensutveckling. Plats och innehåll kan 
variera från år till år. 
 

                                                 
185   Seminarierna genomfördes som kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för projektet Drivkrafter 
för nya näringar – design, upplevelser, kulturarv. Ca 90 personer deltog vid varje seminarium. 
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Bilaga I      Karta Gnosjöregionen 
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Bilaga II    Intervjuguide kommunala representanter 
 
1. Vilka satsningar har tidigare gjorts inom upplevelsenäringar i Gnosjöregionen? 
 
2. Vad har gjorts i form av kommunala utredningar, konsultrapporter och 
studentuppsatser som behandlar upplevelseindustrin? 
 
3. Hur arbetar man i kommunen idag för att främja utveckling av turism/besöksnäring? 

- Från fritidsförvaltningen 
- Från kulturförvaltningen 
- Sedan när finns turismsamordnare tillsatt i kommunen? 
- Hur ser turismorganisationen ut i kommunen? 
- Vilka är de främsta besöksmålen i kommunen? 
- Vilka kulturarv finns i kommunen? 

 
4. Vad kan göras för att de fyra kommunerna ska dra åt samma håll när det gäller 
satsningar på turism och andra upplevelsenäringar?  
 
5. Vilka är de främsta entreprenörerna inom turism/besöksnäring i kommunen? 
 
6. Vilka är de främsta entreprenörerna inom andra upplevelsenäringar i kommunen? 

- T ex design? 
- Övriga delområden? (se definition ovan) 

 
7. Hur arbetar kommunen för att främja dessa övriga branscher inom upplevelsenäringar? 
(T ex designföretag etc)  
 
 
Kvinnligt entreprenörskap 
Hur ser kvinnors företagande ut i kommunerna? 
Hur många företag ägs och drivs av kvinnor här? 
Hur många av dem är baserade på upplevelsenäringar? 
Inom vilka upplevelsenäringar finns dom? 
Hur stora är de med avseende på antal anställda? 
 
 
Integration 
Hur integrerade är invandrarna på arbetsmarknaden? 
Hur många företag ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund? 
Inom vilka näringar driver de företag? 
Om de också är aktiva inom upplevelseindustrin, vilka näringar gäller det? 
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Bilaga III   Intervjuguide entreprenörer inom turism/besöksnäring 
 

1. Vad heter ditt företag och vad arbetar du med?  
2. Är du ensam ägare? 
3. Hur många anställda har företaget?  
4. Hur många besökare har du per år? 
5. Är det året om aktivitet du har i ditt företag?  
6. Om inte, vad gör du under resten av året? Vad behövs för att det ska bli 

året om? 
7. Vad kan kommunen hjälpa dig med för att du ska ha verksamhet under 

hela året? 
8. Upplever du några problem i din verksamhet? 
9. Har du några underleverantörer? Finns det några kringliggande aktiviteter 

drivna av andra företagare, runt din aktivitet? 
10. Vill du expandera företaget och i så fall vad behöver du för stöd för att 

kunna göra det? 
 
 
 
Bilaga IV   Intervjuguide entreprenörer inom annan upplevelseindustri 
 

1. Vad heter ditt företag och vad arbetar du med?  
2. Är du ensam ägare? 
3. Hur många anställda har företaget?  
4. Vad kännetecknar din bransch? Är den i tillväxt eller ”mogen” på gränsen 

till överetablerad? 
5. Vad kännetecknar din kundkrets? Är den i första hand lokal, regional, 

nationell eller har du även kunder från andra länder? 
6. Är det året om aktivitet du har i ditt företag?  
7. Om inte, vad gör du under resten av året? Vad behövs för att det ska bli 

året om? 
8. Vad kan kommunen hjälpa dig med för att du ska ha verksamhet under 

hela året? 
9. Upplever du några problem i din verksamhet? 
10. Har du några underleverantörer? Finns det några kringliggande aktiviteter 

drivna av andra företagare, runt din aktivitet? 
11. Vill du expandera företaget och i så fall vad behöver du för stöd för att 

kunna göra det? 
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