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Förord
Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för en treårig forsknings- och
utvecklingssatsning 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. FoUprogrammet 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 påverka attityden i regionen, så att jobb och företag inom
andra näringar än den dominerande tillverkningsindustrin betraktas som ’riktiga’ jobb
och företag. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt av företag och
arbetstillfällen inom nya kompletterande näringar.
Tack till alla er som medverkat i intervjuer och samtal!
Jönköping i december 2009
Saeid Abbasian

David Rylander
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Sammanfattning
Genomgång av intervjumaterialet visar att det finns skillnader mellan politikers och
företagsledares attityder. Den första gruppen har generellt sett en positiv attityd till
upplevelseindustrin och särskilt till turism och design. Företagsledarna däremot har en
mer avvaktande attityd när det gäller dessa näringars roll i regionens framtida utveckling.
Politikerna i undersökningen har mer kunskap om upplevelseindustrin än de intervjuade
företagsledarna. Båda grupperna betonar dock en ökad betydelse för design i regionens
näringsliv. Här finns viss kunskap om att både estetisk och funktionell design är
nödvändig för en slutprodukts attraktivitet.
Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring finns hos
en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna. Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri i framtiden.
Utmaningen är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som främjar
utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket kan resultera i kunderbjudanden som
genererar nya företag och arbetstillfällen.
För att utveckla upplevelseindustrin i regionen behövs skräddarsydd kompetensutveckling tillsammans med regional samverkan mellan tillverkningsindustrin,
tjänstesektorn, entreprenörer inom områdena kultur, turism och design samt lokala
myndigheter.
De företagsledare inom tillverkningsindustrin som idag är nyfikna på upplevelsenäring
skulle kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter och med en öppen attityd finna
samarbeten med entreprenörer inom områdena kultur, turism och design.
Framgångsrika entreprenörer inom upplevelseindustrin som Isaberg och High Chaparral
kan fungera som förebilder.
Politiskt finns mycket att vinna med att GGVV-kommunerna tillsammans arbetar fram en
gemensam vision och strategi för upplevelseindustrins utveckling i regionen. I denna kan
upplevelseindustrins infrastruktur i form av motorer, mötesplatser, leverantörsnätverk,
paketkombinationer, kompetensutvecklingscentra och samarbetsorganisationer tydliggöras. Detta skulle kunna bli den karta aktörerna behöver för att identifiera och skapa
synergier.
Samarbeten med större branschorganisationer som Smålands Turism och Stiftelsen
Svensk Industridesign liksom med Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet kan
främja en gemensam kraftsamling i Småland. Samarbetet inom Entreprenörsregionen är
ännu av liten betydelse men potentialen inför framtiden ska inte underskattas.
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1. Inledning
Rapporten bygger på individuella semi-strukturerade intervjuer med politiker och
företagsledare i kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo samt uppföljningsintervjuer med dem. Syftet är att undersöka attityder till upplevelseindustri.
Detta kapitel innehåller bakgrund, begreppsanalys, problembeskrivning och metoddiskussion.

1.1 Bakgrund
Gnosjöregionen är ett av Sveriges mest renodlade industridistrikt. Tillverkningsindustrin har präglat regionen och dominerar fortfarande näringslivet i alla fyra
kommunerna. Till följd av globaliseringen, som resulterat i en hårdnande konkurrens
har även Gnosjöregionen drabbats av utflyttning av tillverkning till låglöneländer.
Utflyttning har gett effekter på sysselsättning och tillväxt i regionen. Automatisering av
tillverkning gör att behovet av arbetskraft blir mindre och andelen sysselsatta inom
industrin minskar. Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin ligger fortfarande på
en hög nivå, 42 % jämfört med 17 % för riket.1 Men under perioden 2001-2008
minskade andelen anställda inom tillverkningsindustrin med 14 % i Gnosjöregionen
jämfört med 9 % för riket.2
Medan det råder en positiv attityd till tillverkningsindustrin i regionen, finns det å andra
sidan en mer avvaktande attityd till nya näringar såsom upplevelseindustri. Dessa
näringar ses inte som ”riktiga” jobb och företag. Tillverkningsindustrin har i sekler stått
för merparten av ekonomi och välstånd i regionen. Dess framgångar har skapat starkt
självförtroende bland företagarna. En utbredd uppfattning är att tillverkningsindustrin
kan fortsätta att återskapa jobb och tillväxt i regionen. I viss mån har detta varit fallet
men antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin krymper och kompletterande
näringar behöver därför utvecklas. De cementerade attityderna försvårar
utvecklingsarbetet mot nya näringar och varje ny satsning riskerar att misslyckas.
Tillverkningsindustrin har en stor tyngd i regionen och bör ha en viktig roll i
utvecklingsarbetet om detta ska ge bra skörd.3
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1.2 Attityder
Attityd definieras enligt Granfors Wellemet som en kombination av tanke, handling och
känsla.4 Angelöw och Jonsson utvecklar dessa tre begrepp på följande sätt:
En tanke- eller kunskapskomponent som handlar om de förställningar och idéer som vi har om
ett speciellt objekt, situation eller individ. En känslokomponent som avser vilka känslor vi hyser
mot objektet ifråga. En handlingskomponent som syftar på vår benägenhet att handla på ett
visst sätt i förhållande till den aktuella situationen eller personen.5

Allport definierar attityd som ”a state of mind of the individual toward a value”, dvs ett
tillstånd av individens uppfattning av ett värde.6 McDouglas och Munro definierar
attityd som en bestående predisposition mot en speciell aspekt av ens omgivning.7
Attityder enligt Getz är understödda av uppfattningar och föreställningar av verkligheten, men är också kopplade till djupt anskaffade värderingar och till personligheten.
De kan därför inte förändras så snabbt.8
Attityder förenklar hanteringen av information från den sociala omvärlden och blir en
slags mall för förståelsen av likartade situationer. Likväl kan de också vara ett hinder för
oss att se och ta tillvara på faktiska möjligheter. Inom socialpsykologin och andra
vetenskaper används begreppet attityd för en varaktig inställning som har byggts upp
genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något.
Attityder är en negativ eller positiv värdering av företeelser, människor, objekt eller
åsikter. De är strukturerade förväntningar eller förutfattade meningar. Attityder består
av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller
vad en person tror eller vet om något. Den affektiva komponenten svarar för hur starkt
man tar ställning för eller emot objektets olika egenskaper. Den intentionella komponenten är beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet. En förändring i någon
komponent leder till förändringar i de övriga.9
I projektet Drivkrafter för nya näringar i Gnosjöregionen arbetar forskare och utvecklare
tillsammans med praktiker och finansiärer för att underlätta en attitydförändring inom
framför allt näringsliv och politik gentemot upplevelseindustri. Utgångspunkten är att
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.10
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1.3 Upplevelseindustri
I våra tidigare undersökningar framkom att tre områden inom upplevelseindustrin har
de största utvecklingspotentialerna i Gnosjöregionen: (1) Turism och besöksnäring, (2)
Design och (3) Marknadskommunikation.11 Fokus i denna rapport ligger på turism. I
rapporten används turism och besöksnäring synonymt.

1.3.1 Turism och besöksnäring
Turism och besöksnäring är en samling av olika branscher, vilka i huvudsak får sina
inkomster från övernattande gäster eller gäster som kommer till platsen bara över
dagen.12
Våra tidigare undersökningar pekar på turismens potential att skapa nya jobb och
generera tillväxt i regionen. År 2006 omsatte näringen drygt 1,1 miljarder kr för
samtliga kommuner i regionen och antal årsanställda inom näringen uppgick till ca
950.13
Utveckling av en plats till en destination och ett besöksmål kan ge positiva effekter för
lokal ekonomi och sysselsättning.14 Destination är den plats där turisten avser att
tillbringa sin tid när han/hon är hemifrån. Destinationen är även ett geografiskt centrum
som kan inrymma flera olika destinationer.
Ibland kan en destination tydligt avgränsas genom naturliga förutsättningar såsom en ö
som t ex Gotland eller mindre tydligt genom ett bergsmassiv, t ex Åre. Ibland kan
klimat (exempelvis Ice Hotel) och tidszon (gräns mellan Sverige och Finland) skilja en
destination från en annan. Det finns även konstruerade destinationer såsom nöjesparker
(Liseberg), arkitektur (pyramiderna i Egypten) eller en kultur och tradition (exempelvis
Samiska landskap), som blir avgörande för en destinations attraktionskraft.
Destinationer kan bli tillgängliga på olika sätt eller tillgängliggöra olika syften.
Destinationer indelas med avseende på om de är: centrala eller perifera, kustnära eller
lokaliserade i inlandet, uppbyggda för ett särskilt syfte eller naturliga, historiska eller
moderna, eller att de varierar i avseende på säsong såsom vinter och sommar.15
Dessa aspekter utgör således även grunden för hur Gnosjöregionen gestaltas genom de
produkter, symboler och människor som finns där. Dessa förutsättningar behöver lyftas
fram för att forma den framtida Gnosjöregionen.
Turismutveckling kan levandegöra kultur och historia genom att berättelser och
traditioner överförs till besökare.
11
12
13
14
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Rylander & Abbasian 2008, Abbasian, Pesämaa & Rylander 2008.
Nutek 2008.
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Traditionellt har fritidsresande (övernattande turister) betraktats som det starkaste
strategiska utvecklingsområdet16, men i takt med att servicens betydelse i produkter ökat
har även den ekonomiska betydelsen av affärsresor (dagliga besökare) stärkt sin
utvecklingspotential.17 Alla företag har affärskontakter och dessa formar även
destinationsutvecklingen.
Personal åker till sitt företags kunder eller leverantörer och möts av taxichaufförer,
receptionister på hotell, bartenders i restauranger, naturguider, värdar för museum och
andra människor som på olika sätt blir ambassadörer för deras besök. Med en lokal
ekonomi som perspektiv har en destination, med dess invånare, ett gemensamt ansvar
för dess gäster och omsorgen för företagens kunder. Ett sådant perspektiv av ett gott
värdskap får även konsekvenser för hur olika strategier för utveckling av destinationen
formas.
Svensk Handel och SHR gör varje år en mätning som resulterar i en ranking av Sveriges
kommuner med avseende på turism. Rankingen utgår från mätningar av nio variabler:
• Antalet gästnätter per invånare
• Andelen utländska gästnätter
• Antalet fritidshus per invånare
• Antalet campinggästnätter per invånare
• Antalet båtnätter per invånare
• Restaurangnäringens omsättning
• Hotell- & Campingnäringens omsättning
• Drivmedelsomsättningen
• Detaljhandelns omsättning
Mätningen mäter framför allt besöksnäringens storlek i förhållande till kommunens
folkmängd.
I 2008 års rankning av Sveriges turistkommuner placerade sig Vaggeryd och Gislaved
på 80:e plats medan Värnamo och Gnosjö rankades 149 respektive 254. I förhållande
till sin storlek i folkmängd låg Vaggeryd och Gislaved över genomsnittet i riket.18
Vid en jämförelse med de tio högst rankade turistkommunerna finner man för det första
att det är typiska vinterdestinationer i inlandet med fjällnatur som dominerar. Se tabell
1.1. Vid sidan av sju fjällkommuner finns tre skärgårdskommuner på västkusten med
sommarsäsong. De fyra GGVV-kommunerna är inlandskommuner vars natur domineras
av skog och sjölandskap. Ingen av dessa kommuner ligger i direkt närhet till storstadsområden. Istället kännetecknas de alla av relativt orörd natur och landsbygd. Gnosjöregionens största besöksattraktion är Isaberg, ett måttliga 300 meter högt berg som har
ett antal skidbackar utrustade med liftar och kringliggande stugor. Jämfört med
exempelvis Åre är Isaberg en liten skidort avseende fallhöjd, antal pister och liftar, men
16
17
18

Pesämaa 2007.
Gounaris 2005.
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trots det den största i södra Sverige och andelen utländska besökare är stor.19 Totalt har
Isaberg ca 400'000 besökare. Sommarsäsongen betyder mer och mer med ett utbud av
sommaraktiviteter. High Chaparral är den näst största besöksattraktionen med ca
350'000 besökare. Anläggningen har endast har öppet sommartid. Medan Isaberg i
första hand är en naturlig destination så är High Chaparall en Vilda Västern-park och en
helt och hållet konstruerad destination.
Bland hotellanläggningarna med mer än 100 gästrum finns flera av de största i
Jönköpings Län i Gnosjöregionen: Hotel Scandic i Värnamo, Hooks Herrgård i
Vaggeryd, High Chaparral i Gnosjö samt Isabergs Konferens och Hestravikens
Värdshus i Gislaved.20
Regionen har ett rikt kulturarv i form av gamla bruk och industrier. Här finns en
handfull industrimuseer: Gislaved, Hylténs, Töllstorp och Åminne.

1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kommun

Geografi

Strömstad
Malung-Sälen
Tanum
Åre
Härjedalen
Älvdalen
Storuman
Sotenäs
Arjeplog
Arvidsjaur

Kust
Inland
Kust
Inland
Inland
Inland
Inland
Kust
Inland
Inland

Natur

Skärgård
Fjäll
Skärgård
Fjäll
Fjäll
Fjäll
Fjäll
Skärgård
Fjäll
Fjäll

Dominerande
säsong

Sommar
Vinter
Sommar
Vinter
Vinter
Vinter
Vinter
Sommar
Vinter
Vinter

Antalet
gästnätter
per inv (2008) **

58,9
109,3
35,5
63,6
33,4
115,8
20,8
36,8
46
10

Tabell 1.1 De 10 högst rankade turistkommunerna enligt Svensk Handels och SHR:s mätning
2009. ** Gästnätter per invånare är en summering av gästnätter på hotell och camping (per
invånare) plus båtnätter och nätter i fritidshus (per 1000 invånare).

1.3.2 Design
Inom design ryms delområdena grafik, konsthantverk och produkt. Typiska
yrkesgrupper inom design är industridesigner, designer och webbdesigner.
Tillverkningsindustrin i Gnosjöregionen utmärker sig både för legoproduktion och
industridesign av egna produkter av trä, plast, gummi och metallvaror. Det finns också
textil och hantverksmässig design i regionen.

19
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Det finns många industriföretag som sysslar med olika typer av industridesign i regionen.
När man i Gnosjöregionens företagsdatabas letar efter registrerade företag inom design
får man 99 träffar. Allt från enmansföretaget JTH metalldesign i Värnamo som jobbar
med kontors- och butiksmöbler till ETAC AB i Gislaved som designar och tillverkar
hjälpmedel för handikappade. ETAC har 480 anställda på fyra orter varav de flesta i
Anderstorp. En mängd material ingår i produkterna: metall, textil, gummi och plast.
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 med 32 anställda. Ett tredje exempel är Plastunion AB i Gislaved med 148
anställda som tillverkar plasthalvfabrikat21.
Designstudenter från designprogrammen vid Växjö Universitet och Jönköpings
Tekniska Högskola har med jämna mellanrum kommit till regionens företag på
studiebesök och praktik.
En förstärkning på designområdet i regionen är Vandalorum med inriktning konst, foto
och design. Samtidslaboratoriet Vandalorum har efter flera års diskussion och
tveksamhet börjat byggas under 2009. Anläggningen tros ge en permanent plats åt
konstverk från regionens konstnärer och designers, vid sidan av att fungera som ett
samtidslaboratorium och utbildningscentrum inom konst och design. Sedan hösten 2007
har flera workshops kring design hållits på Vandalorum som än så länge huserar i
Smålands konstarkivs lokaler. Bland annat i samarbete med designprogrammet på
Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) och Konstfack i Stockholm.
I ett samarbete mellan JTH, projektet Drivkrafter för nya näringar och de fyra
kommunerna har sommardesignkontor med temat destinationsdesign genomförts 2009.
Idén väcktes vid en workshop i Anderstorp i november 2007 och gavs förnyad kraft
under en designworkshop på Kreativ Arena i Vaggeryd i april 2008. Genom att låta ett
antal studenter från olika utbildningsområden, exempelvis design, arkitektur och teknik
jobba med design som både produkt och process samt som destinationsprocess har flera
förslag arbetats fram kring Miliseum i Vaggeryd, Arenum i Gislaved, Race City i
Anderstorp och Gummifabriken i Värnamo.22
Inom möbelindustrin har regionen en stark designprofil genom samarbetet i Möbelriket.
Här finns internationellt kända möbeldesignföretag som Källemo och Bruno Mathsson i
Värnamo samt Kinnarps i Vaggeryd. Ytterligare exempel på möbeldesign är Stolab i
Gislaved (Smålandsstenar). I Vaggeryd och Värnamo finns dessutom flera permanenta
museer och utställningar (Hagafors, Svenarum, Bruno Mathsson Center, Källemo
Möbler) där den gamla möbeldesignen möter den nya postmodernistiska.
Från kommunalt håll finns idéer om att utveckla besöksnäringen kring design, bl a i
Möbelriket. Designföretagen har en restriktiv hållning till att utveckla besöksnäring
kring deras företag. Man anser att detta kan störa deras verksamhet. Undantagsvis sker

21
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www.Gnosjoregionen.se 2009.
Holmgren 2009.
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öppet hus vid företagen i samband med Designer’s Saturday (ett veckoslut per år) i
Värnamo och industrimässorna i Gislaved och Gnosjö.23

1.3.3 Marknadskommunikation
Även marknadskommunikation (PR och Reklam) är ett starkt delområde inom
upplevelseindustrin i Gnosjöregionen.
I regionen finns sammanlagt ett trettiotal reklamföretag. Reklambyråerna XXL och Boggi,
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 verkar. Det finns även ett par tryckerier och
reklambyråer i Vaggeryd.24
För marknadskommunikation har lokala mässor betydelse. En årlig mässa är Made in
Gnosjö med ett drygt 100-tal företag som ställer ut. 2008 flyttades mässan från
centralorten Gnosjö till nyetablerade Marieholm Arena i det gamla bruket i Marieholm.
Liknande mässor hålls i grannkommunerna, bl a på Motorbanan i Anderstorp.

1.4 Regional samverkan
Av betydelse för upplevelseindustrins utveckling är hur väl regionens aktörer
samverkar. En effektiv regional samverkan mellan kommunerna, näring och kultur
främjar upplevelseindustrins utveckling i regionen och kan generera nya företag och
arbetstillfällen.25
Samtliga kommuner har ambitionen att stärka sina positioner inom turism. Att uppnå
denna ambition är svårt om var och en av kommunerna jobbar oberoende av varandra.
Egennyttiga motiv att ensidigt gynna något särskilt hämmar gemensamma strategiska
intressen. I hög utsträckning har kommunerna tidigare bedrivit utvecklingsarbetet utan
samarbete med sina grannkommuner.
Bristande koordination hämmar turismutvecklingen i kommunerna och även arbetet
mellan kommunerna. Det finns en etablerad idé att samtliga kommuner gynnas av en

23
24
25

Rylander & Abbasian 2008. Se även Holmgren, Rylander & Törn 2010.
Rylander & Abbasian 2008.
Rylander & Abbasian 2008, Abbasian & Pesämaa & Rylander 2008.
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mer strategisk turismutveckling. I den idén ingår att samverkan bedrivs långsiktigt och
systematiskt. Det ger en ökad effektivitet. 26
Kommunerna har nu lagt bakom sig den tid som präglats av svårigheter att etablera en
effektiv samverkan inom turismen. I och med att alla fyra kommunerna tillsatt turismsamordnare och kommunerna samverkar i projektet Drivkrafter för nya näringar, har de
första stegen tagits mot en långsiktig samverkan för främjande av upplevelseindustrins
utveckling i regionen.

1.5 Utbildning och kompetensutveckling
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. 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.27
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
pionjären i ett länstäckande arbete med att skapa ett system av noder för
företagsutveckling i Jönköpings Län. Systemet utgår från Science Park i Jönköping.28
Ett regionalt samarbete är Högskolan på hemmaplan (Hph). Verksamhetens syfte är att
medverka till kompetensutveckling för kommuninvånare och anställda i Gnosjöregionens 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".29
26
27
28
29

Abbasian & Pesämaa & Rylander 2008.
Rylander & Abbasian 2008.
Wigren 2007. Kreativ Arena.
Högskolan på hemmaplan 2007. http://www.hph.se
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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 30.
Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd hyser både gymnasium, Komvux och KYutbildningar. 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. Det är 200 sökande/år till 16 platser.
Utbildningen är unik i Europa och flera sökanden kommer från Tyskland och
Danmark31.
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 tvåårig hästentreprenörutbildning med
nationell intagning32. Det har på senare tid gjorts förberedelser för en YH-utbilning i
turism.
Värnamo Folkhögskola är den enda folkhögskolan i Gnosjöregionen. Här finns bland
annat ettåriga utbildningar i turism och evenemang, fri konst och form och textilakademin.
Det har skapats bättre förutsättningar för serviceintensiva industrier genom att stimulera
forskning och utbildning. Ansatser görs för att främja andra näringar och på så sätt
kompensera för den krympande tillverkningsindustrin. Ett exempel är initiativ riktade
mot upplevelseindustrin och framförallt turism/besöksnäringen. Turism är en del av
upplevelseindustrin som visat hög tillväxt. Nya jobb och företag skapas även i utsatta
regioner och kommuner dominerade av en ensidig näringslivsstruktur. Förhoppningar
knyts därför till turism/besöksnäring.

30
31
32

Gislaveds kommun 2002. En bra bit av Småland.
Föredrag av Kari Lähtemäki i Anderstorp 2007-11-29.
KY-utbildning i Sverige 2008.
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1.6 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka attityder till upplevelseindustri bland
företagsledare inom tillverkningsindustri och politiker i Gnosjöregionen.
Valet av dessa två grupper motiveras av att de är viktiga aktörer för framväxten av nya
näringar. Ett grundläggande antagande är att en effektiv samverkan mellan aktörer inom
tillverkningsindustri, upplevelseindustri och de fyra kommunerna är avgörande för en
framgångsrik utveckling av nya företag och arbetstillfällen i regionen.
Företagsledarna i tillverkningsindustrin har ett stort inflytande i denna industridominerade region. Vad de har för kunskap om och attityder till andra näringar är därför
av betydelse för upplevelseindustrins utveckling. Det är viktigt att politikerna som
kommunrepresentanter är med och främjar denna process. Det är de som fattar politiska
beslut som avgör kommunernas framtida utveckling och välstånd. Vad de har för
kunskap om och attityder till upplevelseindustri är därför av stor betydelse för
upplevelseindustrins utveckling.

1.7 Frågeställning
De övergripande frågeställningarna i rapporten är:
-

Vad har politiker och företagsledare i Gnosjöregionen för attityder när det
gäller upplevelseindustrin och dess roll för tillväxt av nya jobb och företag?

-

Vad säger de här attityderna oss om möjligheter och hinder för vidareutveckling
av upplevelseindustrin i regionen?

1.8 Metoddiskussion
I en attitydundersökning kan man använda antingen intervjuer eller enkätundersökningar eller en kombination av de båda. Antingen ställs strukturerade frågor i
den bemärkelse att frågorna har fasta svarsalternativ, eller frågorna är öppna och
ostrukturerade vilket innebär att de intervjuade svarar i den mån de vill.33
Enkätundersökningar genomförs oftast som kvantitativ undersökning, dvs med fasta
svarsalternativ framför varje fråga där undersökningssubjektet sätter kryss på sitt svar.
Repstad menar att när man ska undersöka teman eller problem som är av relevans för
flera olika miljöer är det bäst att använda informella kvalitativa intervjuer som metod.34
De som ska intervjuas är då personer som har viktig och relevant information att ge; det
33
34

Trost 2005.
Repstad 2007.
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kan vara attityder, åsikter, kunskap, erfarenhet och annat. Forskningens frågeställning
avgör med andra ord vilka ska intervjuas och intervjupersonerna ska vara så olika som
möjligt.
Vidare talar Repstad om mättnadsnivå, dvs när forskaren erfar att nya intervjuer inte
tillför ny information är det dags att sluta intervjua. 20-30 intervjuer är normalt
tillräckligt för att ge mycket forskningsmaterial. Detta med tanke på att det också är
mycket tidskrävande att analysera hela materialet noggrant. Risken med för många
intervjuer är att analysen blir ytlig.35
Trost presenterar två sätt att ställa attitydfrågor. Det ena sättet är att i frågeformuläret be
den svarande ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning
hon/han instämmer i påståendena. Det andra sättet är att ställa frågor som besvaras
jakande eller nekande. Han varnar dock för att alltför stort bruk av sådana
sammanställningar tröttar ut den svarande. Han rekommenderar inte öppna frågor.
Anledningen är att många varken har lust eller är vana vid att skriva ner sina tankar som
svar, en del skriver alltför mycket, några skriver lite, några inte alls.36
I valet mellan att göra kvalitativ eller kvantitativ undersökning, menar Trost att valet av
kvalitativ metod är att föredra om syftet med undersökningen är att försöka förstå
människors sätt att resonera eller reagera eller av att särskilja eller urskilja varierande
handlingsmönster. När kvalitativa intervjuer görs, ska det inte ställas alltför många
frågor till intervjupersonerna. Valet av metod ska ske i anslutning till val av teoretiskt
perspektiv och till den aktuella frågeställningen. Vid triangulering används två eller
flera mätmetoder för att säkerställa studiens giltighet. Det innebär att man inom ett och
samma projekt använder flera kvalitativa eller kvantitativa delmetoder för att få fram
data.37
Samhällsvetare använder ett flertal kvalitativa metoder: Deltagande observation,
ostrukturerade intervjuer, surveyundersökningar som är en kombination av enkäter och
uppföljningsintervjuer, gruppintervjuer och levnadsberättelser.
Bryman pekar på flera utmärkande drag i kvalitativ forskning:

35
36
37

-

Det första är att man ser eller utrycker händelser, handlingar, normer och värden
utifrån de studerade personernas eget perspektiv.

-

Ytterligare drag är att forskaren tillhandhåller detaljerade beskrivningar av de
sociala miljöer denne studerar.

-

Kvalitativ forskning har också en tendens av kontextualism, dvs en vilja att
förstå händelser, personer och handlingar i deras sammanhang.

Repstad 2007.
Trost 2001.
Trost 2005.
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-

Ett fjärde utmärkande drag för kvalitativ forskning är förståelsen för
tidsperspektivet och att socialt liv betraktas som en process och inte som en
statisk term.

-

Flexibilitet är ett femte drag och med detta menas att forskaren har möjlighet att
slippa tillämpa förhandsbestämda felaktiga referensramar på de människor som
studeras. Detta möjliggör för forskaren att komma till spännande och oväntade
ämnesområden som annars vore omöjligt att nå om man hade följt en
strukturerad referensram från början.

-

Slutligen har kvalitativ forskning fördelen att forskaren i början av sitt fältarbete
slipper vara bunden till i förhand bestämda teorier och begrepp. Däremot
möjliggör kvalitativ forskning överlag att teoriformulering och teoriprövning
sker samtidigt med insamling av information. 38

1.9 Val av metod och intervjupersoner
I denna studie undersöks attityder hos två målgrupper; företagsledare i industriföretag,
och kommunpolitiker. Efter genomgång av metoddiskussioner och olika metodalternativ har vi valt en kombinationsmetod som består av (1) e-postenkät med dels
öppna intervjufrågor dels fasta svarsalternativ och (2) uppföljning med personliga
intervjuer. Detta är en kombination av kvalitativa delmetoder med ett litet inslag av
kvantitativa enkätfrågor (frågor med svarsalternativ). Metoden ligger närmast det som
diskuterades ovan av Trost och speciellt hans diskussion om triangulära kombinerade
delmetoder samt Brymans surveyundersökning.39
Personlig uppföljning görs för att fördjupa vår kunskap och för att validera våra resultat.
Vi har valt denna kombination därför att den bäst matchar vårt syfte och våra
frågeställningar samt att vi velat utveckla denna metod. Valet motiveras också av att vi
inte är ute efter att kvantitativt mäta åsikter och attityder. Vi använder kvalitativ metod i
vår undersökning för att vi inte är intresserade av att veta hur många, hur ofta och
liknande. Vi är intresserade av att förstå ett fenomen och åskådliggöra eventuella
mönster. Vår ambition är att få förståelse kring de rådande attityderna och inte mäta
dem kvantitativt. Därför har vi tolkat resultatet på ett kvalitativt sätt.
E-postintervjuer med både öppna och slutna svarsalternativ har valts eftersom det sparar
tid. Respondenten får god tid på sig att svara på frågor. Detta minskar risken att få
hastiga och ogenomtänkta svar. I vår undersökning använder vi mest öppna men också
några strukturerade frågor. Raka strukturerade frågor ger förhoppningsvis raka svar och
risken för missuppfattning minskar. Utöver det har vi tidigare gjort undersökningar som
bygger på e-postintervjuer vilka varit tillfredsställande. Till skillnad från Trost 40 har vi

38
39
40
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varken upplevt ointresse eller ovilja hos de intervjuade att skriva ner sina åsikter i en epostintervju.
Studien har också en interaktiv ansats. Generellt är interaktiv forskning handlingsinriktad och utvecklingsstödjande och vill få till stånd förändring. Forskningen bedrivs i
samspel mellan forskare och berörda praktiker.41 Forskaren hjälper praktikerna i ett
pågående utvecklingsprojekt i förbättringssyfte, genom att agera tillsammans med
dem.42 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, forskaren utgår från sitt intresse för dennes arbetssituation. Forskaren
förutsätts ha ett kritiskt förhållningssätt till praktikerns arbetssätt.43
Det som utmärker vår interaktivitet i denna undersökning är att utöver e-postintervjuerna har vi dels haft personliga möten och uppföljningsintervjuer med 22
kommunpolitiker samt att vi besökt åtta tillverkningsföretag i regionen och haft
uppföljningsintervjuer med deras företagsledare. Till interaktiviteten läggs även
telefonkontakter som vi haft med dessa aktörer. Utöver det och i samband med ett
tilltänkt delprojekt i kultur- och industriarvet telefonintervjuade vi fem företagsledare
och besökte två industrimuseer i Gnosjö. En av företagsledarna ställde upp på personlig
intervju samtidigt som vi berörde frågan i uppföljningsintervju med en av politikerna
som är insatt i det. Resultatet av dessa intervjuer diskuteras i avsnitt 3.3.

Genomförda intervjuer i undersökningen
E-postintervjuer med kommunpolitiker
Uppföljningsintervjuer med samma kommunpolitiker
E-postintervjuer med industriföretagsledare
Uppföljningsintervjuer med ett urval av företagsledarna
Personlig intervju om kulturarv med företagsledare
Telefonintervjuer med företagsledare om kulturarv
Totalt genomförda intervjuer

Antal
22
22
22
8
1
5
80

Tabell 1.2 Genomförda intervjuer i undersökningen.

Avrundar vi detta avsnitt inbegriper forskargruppens metodik både interaktiv metod
samt traditionella kvantitativa och kvalitativa metoder. Interaktiviteten ger 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.

41
42
43
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1.10 Hur gick vi tillväga?
Den första gruppen av intervjupersoner är företagsledare. Oftast är detta VD och i en del
fall är företagsledaren också (del)ägare.
För att hitta våra intervjupersoner använde vi regionens gemensamma portal
(www.gnosjoregionen.se) där det finns detaljerade uppgifter om företag inom
tillverkningsindustrin, deras omsättning per år, antal anställda och juridisk form. Vår
genomgång visade att de flesta företagen är små: Det finns en mindre andel företag med
över 50 anställda, en större andel företag med färre än 50 anställda samt många med
färre än 10 anställda. Bland de sistnämnda finns många enskilda firmor samt andra
företagsformer utan anställda.
I flera omgångar kontaktade vi ett 70-tal företagsledare och berättade för dem om vårt
projekt och dess syfte. Sedan frågade vi om de ville ställa upp på intervju och eventuellt
ett besök av oss. Vissa av dem var positiva till intervjun men av olika skäl förhindrade
att göra det. Några av företagen höll på att flytta verksamheten till andra orter/länder.
Några andra företag hade nyligen bytt ägare eller bransch eller hade gått i konkurs och
företagsledarna hade därför inte tid. Andra företagsledare menade att deras företag var
en filial eller ett dotterbolag till ett huvudföretag på en annan ort/i ett annat land och
därför inte kunde tillföra något. Det fanns även några företag som inte var intresserade
av att bli intervjuade. De resonerade att de inte visste något om upplevelseindustrin och
att den inte hade något med deras verksamhet att göra. Av de återstående var det många
som var positiva att låta sig intervjuas men frågade oss vad upplevelseindustrin var för
något. De var tveksamma om de kunde hjälpa oss på något sätt, de påstod att de saknade
kunskap om upplevelseindustrin, att deras företag var för litet eller var ett familjeföretag
som kanske inte var tillräckligt intressant för vår undersökning.
Till slut accepterade den sist nämnda gruppen (på 47 personer) att ställa upp på
intervjun. Vi skickade intervjufrågorna per e-post till dem och gav dem tre veckor att
svara på frågorna. De företagsledare som vi varit i kontakt med var i de allra flesta fall
män. Efter upprepade påminnelser och telefonsamtal med företagsledare fick vi svar
från 22 av dem. De 22 ingående företagen varierar i storlek men är representativa för
regionen. Bland dem finns flera företag med upp till nio anställda, en större andel med
10-40 anställda och två medelstora företag med 50-100 anställda. Några av företagen är
också rena familjeföretag.
Av de 22 företagsledarna som intervjuades per e-post ställde åtta även upp på
uppföljande personliga intervjuer. Av de åtta företagsledarna finns sju män och en
kvinna. Intervjuerna genomfördes på deras företag och tog för det mesta knappt en
timme och mötet avslutades med en timmes guidad rundvandring i företagets
produktionsanläggning. Vi utgick dels ifrån e-postfrågorna (se bilaga) som de tidigare
besvarat och dels ställde även nya spontana men relevanta frågor. Mötena ägde rum
efter finanskrisen och lågkonjunkturen inträdande, varför det kändes relevant att även
beröra denna fråga i våra samtal.
Den andra gruppen av intervjupersonerna är politiker i de fyra kommunerna. Vi valde
att göra intervjuer med de högsta representanterna för de sju största partierna S, M, C,
14

KD, FP, MP, V.44 Först skickade vi vårt frågeformulär till intervjupersonerna och bad
dem att svara på våra frågor. Efter att vi hade genomfört e-postintervjuer med
politikerna, avtalade vi tid med dem för personliga uppföljningsintervjuer. I mötena
utgick vi dels ifrån e-postfrågorna (se bilaga) som de tidigare besvarat, dels ifrån en
frågeguide (se bilaga). Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på vederbörandets
arbetsplats och tog i genomsnitt ca 1 - 1½ timme i anspråk.
När det gäller de fem företagsledare som kontaktades angående kultur- och industriarv
fick vi deras namnuppgifter av Gnosjö kommun. Vi intervjuade dem per telefon och en
av de som startade ett litet industrimuseum i sitt företag ställde upp på personlig
intervju. Vi spelade in samtliga personliga intervjuer, som sedan transkriberades och
analyserades. Vi har valt att avidentifiera de 22 företagsledarna men presentera våra
politiker eftersom de är offentliga personer. Också vi har valt att presentera de
företagsledare som vi varit i kontakt med i samband med kultur- och industriarvet.

44

Representanter från MP finns dock inte med i denna studie.

15

16

2. Attitydundersökningar
2.1 Inledning
Attitydundersökning är en undersökning av människors attityder och värderingar kring
olika företeelser och hjälper oss att förstå vad de tycker om olika saker och ting.
Angelöw hävdar att ett första syfte med attitydundersökning kan vara förändringsarbete. 45
Enligt Granfors-Wellemet görs attitydundersökning för att skaffa sig ett bra utgångsläge
inför ett förändringsarbete; man vill veta vad människor i en organisation har för
attityder. När en attitydundersökning påbörjas i en organisation behöver man stämma av
resultaten mot uppsatta mål, och skapa åtgärdsprogram innan man sätter igång med
förändringsarbetet. Vidare anser hon att innan en attitydundersökning genomförs ska
avsikten/avsikterna med denna undersökning vara helt klara. Attitydundersökningar kan
metodiskt sett huvudsakligen göras på tre olika sätt: med enkäter, med intervjuer eller
med en kombination av båda, samt att det görs både kvalitativt som kvantitativt.
Tolkning och presentation av resultaten kan göras kvantitativt, dvs att med hjälp av bl a
procentsatser, diagram och figurer visa resultaten, eller kvalitativt, dvs beskrivningen
görs i löpande text. 46
Det kan finnas följande avsikter med att genomföra en attitydundersökning:
-

Att skapa gemensam bedömning av verkligheten,
Att initiera utveckling,
Att mäta och kartlägga,
Att utvärdera effekten av förändringar,
Att identifiera problem,
Att göra en avstämning mot upplagda mål,
Att i ett förändringsarbete ta fram ett beslutsunderlag för resursplanering av
svaga och starka områden,
Att utgöra en del i ledningens informationssystem. 47

Attitydundersökningar kan tillämpas på olika områden och i olika avseenden. En
genomgång av ca 160 publikationer om attitydundersökningar i databasen Libris visar
att attitydundersökningar har gjorts i Sverige i samband med bl a boendevillkor,
äldreomsorg, skolan, invandrarfrågor.
Attitydundersökning som görs inom en organisation i t ex offentlig sektor kan ha andra
benämningar: medarbetarundersökning, humankapitalmätning, medarbetarindex. Den
används av organisationen som verktyg i förändringsarbete och förbättring av
verksamheten.48
45
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2.2 Attitydundersökningar inom turism
Sökandet i Libris och andra databaser efter attitydundersökningar om upplevelseindustrin och kreativa näringar gav inte mycket resultat. Däremot finns mycket skrivet
om attitydundersökningar inom turism. Därför har vi valt att i vår litteraturöversikt utgå
ifrån turism som är det största delområdet inom upplevelseindustrin i Sverige såväl som
i övriga världen.
Attitydundersökning kallas ibland marknadsundersökning och görs i förbättringssyfte
och förändringsarbete. I en sådan undersökning tillfrågades såväl turister som
halmstadsbor om turismen.49 Ytterligare ett exempel är rapporten ”Sverige med ryska
ögon- en attitydundersökning av ryssars syn på Sverige”. Här handlar det om vad ryssar
vet och tycker om Sverige och vilka svenska varumärken de känner till.50 Ett tredje
exempel är rapporten ”Attitydundersökning Matregion Skåne” i vilken svenskarnas
semestervanor, deras semestrande i Skåne samt deras associationer till Skåne som
matregion undersökts.51 Regionförbundet i Kalmar Län lät genomföra en
attitydundersökning om omvärldens bild av Kalmar län, hur omvärlden associerar till
regionen, vilka starka varumärken finns, hur nöjda med regionen besökare är.52
Ytterligare en attitydundersökning som indirekt berör turismen är “Profileringsarbete
Ronneby kommun”.53
För några år sedan gjordes en attitydundersökning om svenskarnas fjällbesök och deras
syn på allemansrätten och naturkänsliga områden. Även i internationellt sammanhang
har det gjorts många attitydundersökningar om turism som berör olika målgrupper på
olika nivåer.
Ibland ingår attitydundersökning som ett delprojekt i ett större arbete (t ex i en
utredning) eller att en attitydundersökning indirekt berör turismen i ett
utvecklingsarbete. I en sådan utredning som berörde Oskarhamns kommun frågade
utredaren svenskar om deras olika åsikter om kommunen.54 Av en attitydundersökning
som indirekt berört fjällturismen framgår att hälften av de tillfrågade svenskarna i landet
(och 2/3 av de tillfrågade norrlänningarna) menar att jakt och fisketurism i fjällen kan
skapa många nya jobb.55
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2.2.1 Lokala invånare som målgrupp
Ibland är målgruppen i en attitydundersökning de lokala invånarna och deras åsikter.
Rich Harrill har i sin litteraturöversikt gått igenom många undersökningar som syftar på
att fånga invånarnas attityder mot turismutvecklingen för att bättre planera turismens
utveckling. Han diskuterar olika faktorer som påverkar människors attityder mot turism
och turister samt mot turismutvecklingen. Det gäller socioekonomiska faktorer
(etnicitet, inkomst, vistelsetiden på en ort, kön, ålder), rumsliga faktorer som t ex fysiskt
avstånd mellan turister och invånarna, samt ekonomiskt beroende, dvs att samhällen
som får sin försörjning av turister har positiv attityd mot dem och vice versa.56
I två attitydundersökningar genomförda i Montana (USA) tillfrågades de lokala
invånarna om turismens för- och nackdelar för staden. En majoritet av invånarna ansåg
att turismen har stor betydelse för regionen och en ökning av turism i regionen kan leda
till ökade livskvalitet för invånarna.57
En attitydundersökning i ett landsbygdsområde i Uganda visar att de lokala invånarnas
attityder mot turism med tiden blivit mer positiva. De lokala invånarna fick i början av
1990-talet för första gången ta emot turister genom ett utvecklingsprojekt. De tycker att
turismen ger välstånd, positiv utveckling, förbättrar marknaden för jordbruket, och
genererar ökade inkomster.58 En senare undersökning i samma by genomförd av samma
forskare visar dock att flera år efter starten av projektet var de lokala invånarna
skeptiska till projektets startade events i byn och hade viss rädsla och oro.
Huvudanledningen ansågs vara att de projektansvariga började med events utan att först
ge invånarna en introduktion om turismen och utan att låta turismen utvecklas först.59
Ibland handlar en attitydundersökning kring turism om tillkomsten av näringen, dvs
turismen har ännu inte hunnit utvecklats och få genomslagkraft på platsen. En sådan
undersökning handlar om de lokala invånarnas uppfattning om turismen på den
nordamerikanska landsbygden. Resultatet visar att trots att näringen inte hunnit etablera
sig på platsen, så är de flesta intervjuade positivt inställda och menar att näringen
frambringar personliga vinster för dem.60 En annan undersökning handlar om
lokalinvånarnas attityder mot turism i ett område i Alaska baserat på fisknäring som har
ambitionen att gå över till turism som basnäring. Den visade att invånarnas attityd till
turismens ekonomiska betydelse har förändrats över tiden, men att deras uppfattning om
samhällsutvecklingen och dess turistiska särdrag förblev oförändrat. Forskarna såg en
korrelation mellan ålder och attityd, dvs de yngre var mycket mer öppna och positiva till
turismen än de äldre som fortfarande trodde på fisket.61
Vissa attitydundersökningar om turism har på senare tid berört vikten av hållbar
utveckling, eko-turism, bevarandet av vilt liv och liknade frågor bland lokala invånare.
Sustainable tourism development, Nature conservation och Wildlife tourism är termer
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som normalt används i detta avseende. En sådan attitydundersökning genomfördes i
USA bland företagare, tjänstemän och naturvårdare i sex landsbygdsregioner i Tennesee
och Carolina. Respondenternas attityder tydde på att turismen enligt dem skulle kunna
vara en bra strategi för hållbar landsbygdsutveckling, samt leda till bättre kvalitet på
arbetstillfällen och bättre livskvalitet.62 I en liknande undersökning genomförd i norra
Finland fann man att en majoritet av de lokala invånarna var positiva till hållbar natur
och bevarandet av naturen samt till naturturismen.63 I en annan attitydundersökning om
ekoturism i Israel fann man positiva attityder till hållbar turismutveckling och
bevarandet av naturen i ett av landets ökenområden.64
En attitydundersökning om nationalparken Komodo i Indonesien visade att de lokala
invånarna var både positiva till turismen men också skyddandet av parken. Enligt dem
fanns det ett internt beroende mellan turismen och bevarandet av nationalparken:
turismen genererade inkomster och positiv ekonomisk utveckling för platsen och var
beroende av parkens existens, medan parkens välbevarande var den viktiga
förutsättningen till att dra turisterna till orten.65
En attitydundersökning i Indien som berörde tigerreservat och vikten av naturturismen
visade att merparten av de intervjuade lokala invånarna var positiva till turismen och
bevarandet av reservatet. De tyckte samtidigt att mer inkomster kunde genereras av
turismen om reservatet bevarades i befintligt skick. Forskaren fann med andra ord en
korrelation mellan invånarnas positiva attityd, deras inkomster från turism och deras
starka stöd för bevarandet av naturmiljön.66

2.2.2 Turister som målgrupp
Ibland är målgruppen i attitydundersökningen själva turisterna och deras åsikter. I en
akademisk uppsats från Tekniska högskolan i Luleå har författaren undersökt de
utländska turisternas attityder mot shopping av handknutna iranska mattor från olika
delar av landet. Utifrån undersökningen som genomfördes i turiststaden Isfahan i
centrala Iran drar hon slutsatsen att försäljarnas reklam, kvalitet på mattor, och
mattornas skönhet är faktorer som påverkar turisternas attityder när det gäller shopping
av mattor medan priset inte har någon avgörande effekt på attityden.67
Av en annan attitydundersökning genomförd i Storbritannien framgår att turister sätter
stort värde på skogar och detta påverkar deras turismkonsumtion och beteende.68 I en
annan attitydundersökning baserad på personliga intervjuer i Skottland frågade man 307
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turister om deras attityder till vindkraft i regionen i förhållande till regionens
attraktioner.69
Ett annat exempel finner vi i en undersökning om helgbesökarnas attityder till lokal mat
och dryck i fyra brittiska regioner. Samtliga tillfrågade menade att mat generellt ger ett
positiv bidrag till deras besök och merparten av dem tog tillfället att intressera sig för
lokal mat under sina besök. Vidare ansågs att kvaliteten av mat och dryck är avgörande i
valet av destination liksom att köpet av lokal mat tycktes hjälpa ortens lokala
ekonomi.70
Även kyrkan har varit engagerad i attitydundersökningar rörande turism och särskilt
hållbar turism, miljö och etiska frågor. Den evangeliska organisationen Tearfund med
bas i Storbritannien och på Irland talar i sin rapport om etisk turism. De genomförde en
attitydundersökning om turisternas åsikter om etiska frågor kopplade till turismen.
Resultatet visade att även om väder, stränder och goda faciliteter är viktiga för turisterna
i deras val av destination, så brydde de sig om miljöfrågor och etiska miljöaspekter.
Vidare ansåg de att de brydde sig om sitt beteende som turister och tog ansvar
utomlands, samt att över hälften av de över 2000 tillfrågade var beredda att betala mer
för sina semestrar utomlands om pengarna gick till att bevara den lokala miljön.71 En
annan delvis liknande attitydundersökning i Grekland visade att de tillfrågade var
beredda att betala mer för ekoturismen och för införandet av s.k. eko-certifikation.
Organisationen hittade också ett samband mellan de tillfrågades höga utbildning, deras
kunskap om miljöfrågor och deras positiva attityd till eko-turism.72

2.2.3 Andra målgrupper
Ytterligare en målgrupp i attitydundersökningar om turism kan vara turismstudenter. En
sådan undersökning genomfördes med ca 400 turismstudenter på fyra
utbildningsanstalter i Turkiet . I undersökningen blev studenterna tillfrågade om
turismnäringens möjlighet att skapa karriärmöjligheter för dessa studenter när de blev
färdigutbildade. Resultatet visade att merparten av dem var negativt inställda till det och
hade inte stora förväntningar på turismnäringen i landet. Detta trots att hotellkedjorna
ansågs på ett professionellt sätt kunna hjälpa studenterna träda in i näringen och
utveckla sin karriär där.73
Studier om attityder till turismen kan också göras på överstatlig nivå. En rapport om
turismens vikt i Afrika har berört kontinentens ledare och deras åsikter om turismens
roll i kontinentens ekonomiska utveckling. Ledarna säger sig ha fått ökad kunskap om
turismen, ser positivt på västerlandets investeringar inom turismnäringen och ser inte
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längre detta som nykolonialism. De ser heller inte längre på investerare som potentiella
agenter och spioner.74

2.2.4 Komparativa attitydundersökningar
Attitydundersökningar om turism kan göras komparativt, dvs de kan vara baserade på
jämförelser mellan olika geografiska orter och deras lokala invånare , mellan olika
turistgrupper eller mellan olika samhällsgrupper och människor i olika positioner. De
kan även beröra etniska frågor med en komparativ ansats. En sådan undersökning
gjordes med 107 hushåll på etniskt och geografiskt skilda orter i det afrikanska landet
Belize. Den visade inga skillnader i turismattityder mellan de två undersökta etniska
grupperna. Sambandet mellan etnisk identitet och turismattityder ansågs vara påverkad
av flera politiska och strukturella faktorer.75
I en liknande undersökning i Kenya berördes delvis etniciteten och turismen. Där
studerades attityderna bland lokalbefolkningen på tre skilda orter med olika ekonomiska
förutsättningar, olika utbildningar samt olika etniciteter. Avsikten var att ta reda på
deras åsikter om vilda djur, i synnerhet om elefanter utanför de skyddade
nationalparkerna utgjorde någon riskfaktor för den lokala ekonomin. Resultatet visade
skillnader i attityder mellan de olika orterna. Skillnaderna berodde på den
socioekonomiska faktorn snarare än etnicitet; de som levde på boskap och delvis på
turism var mer positiva och toleranta mot elefanter än jordbrukare som såg sina skördar,
gräs, träd och buskar förstöras av elefanter.76
En annan komparativ attitydundersökning riktad till två etniskt/religiösa grupper
genomfördes i den etniskt/religiöst delade staden Nazareth i Israel. Vid millennieskiftet
utfrågades 254 kristna och muslimska hushåll om vikten av stadens historiska arv för
turisterna och de stora festerna inför millennieskiftet. Resultatet visade att de kristna
trodde mer på att turismen hade stor ekonomisk betydelse för staden än muslimerna, och
den kristna gruppen var mer öppna för expansionen av turismen och dess framgång,
samt menade att firandet av millennieskiftet och stora events skulle generera mer
ekonomisk vinst åt staden. Muslimerna var mer konservativa i samtliga avseenden
vilket enligt forskarna möjligen berodde på att deras historiska arv inte var representerat
i den lokala turismutvecklingen.77
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3. Attitydundersökningens resultat
Detta kapitel behandlar de resultat som framkommit av attitydundersökningen som
genomförts med företagsledare inom tillverkningsindustri och politiker i de fyra
kommunerna samt dem som intervjuades i samband med attityder till kultur och
industriellt arv. Resultat av varje målgrupp redovisas separat och i nästa avsnitt
presenteras våra analyser och tolkningar av hela materialet.

3.1 Företagsledare
I detta avsnitt redogör vi för de resultat som vi fått efter intervjuer med företagsledare
inom tillverkningsindustrin. Resultatet bygger på svar på e-postenkäter från 22
företagsledare samt uppföljningsintervjuer med åtta av dem.

3.1.1 Inledning
Innan vi går till framställning av resultaten ger vi i tabell 3.1 en kort beskrivning av de
intervjuade personerna utifrån några variabler.

Variabel

Fördelning

Kön

En kvinna och 21 män.

Ålder

Varierar mellan 32 och 66 år. Genomsnittsåldern är 50 år.

Högsta utbildning
Antal anställda i
företaget

Sex av de intervjuade har högskoleutbildning, 11 har
gymnasieutbildning, och fem personer kortare än
gymnasieutbildning (realskola, grundskola, folkskola).
Fem företag har 9 eller färre anställda, åtta företag har mellan
10-19 anställda, sju företag har mellan 20-40 anställda, två
företag har mellan 50-100 anställda.

Tabell 3.1 De intervjuade företagsledarna efter några variabler.

Merparten av de intervjuade personerna är både ägare/delägare och VD:ar i företaget,
medan en mindre del är anställda VD:ar. Företagen representerar tre stora branscher;
metall, trä och plast, och ibland en kombination av dem. Som framgår av tabellen ovan
var nästan alla intervjupersoner män. Bland dem fanns endast en kvinna. Vi försökte
inkludera fler kvinnor men det är ett generellt könsmönster i regionen när det gäller
ägarskap och ledarskap. Vår genomgång av Gnosjöportalen före intervjuerna visade
också att med få undantag är det nästan enbart män som äger företagen eller är VD:ar
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medan kvinnor är för det mesta anställda som ekonomichef, försäljningschef,
administratör eller telefonist. Större delen av företagen, som framgår av tabellen, tillhör
mindre företag varav fem är fåmansföretag. Endast två företag som har mellan 50-100
anställda tillhör kategorin medelstora företag.

3.1.2 Resultat från E-postintervjuer
Kännedom om upplevelseindustrin
13 av de intervjuade instämmer helt eller delvis att turism är det största delområdet
inom upplevelseindustrin i Gnosjöregionen. Nio av dem svarar ”vet ej”. Här är ett citat
från en av företagsledarna som har kommenterat sitt svar:
”Tänker då på t.ex High Chaparral, Store Mosse, Scandinavian Raceway, Isaberg,
Tölltorps industrimuseum”.
12 av de intervjuade instämmer helt eller delvis att design och marknadskommunikation är ytterligare starka delområden inom upplevelseindustrin i regionen.
Här är citat från en av dem som motiverat sitt svar.
”Detta är nog ett område där vi i regionen kunde bli ännu starkare”.
Åtta personer anser sig inte veta, medan två personer inte instämmer.
Analys: Det råder oenighet mellan de tillfrågade. En betydande andel av företagsledarna har inte kännedom om upplevelseindustrin och dess starkaste delområden i
regionen.

Kännedom om ekonomisk betydelse
12 av de intervjuade anser att turismen har ganska stor, stor eller mycket stor ekonomisk
betydelse för kommunens och regionens välstånd. Fyra personer anser att den antingen
har liten, ganska liten eller medelmåttlig betydelse. Två svarar att de inte vet, en anser
sig inte ha bra svar på frågan, två svarar inte på frågan och en svarar irrelevant.
Här är ett citat:
”En ganska stor betydelse, då den dels genererar intäkter från turisterna och dels
skapar arbetstillfällen. Turismen hjälper även till att göra regionen känd”.
15 av de intervjuade anser att design har ganska stor, stor eller mycket stor ekonomisk
betydelse för kommunens och regionens välstånd. En person anser att den har mindre
betydelse. De övriga sex personerna svarar antingen inte på frågan eller svarar ”vet ej”.
Här är ett citat:
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”Stor! Tyvärr är design ett slitet ord som en stor del av allmänheten bara tycker är
trams och snobberi”.
11 av de intervjuade anser att marknadskommunikation har ganska stor, stor eller
mycket stor ekonomisk betydelse för kommunens och regionens välstånd. Fyra personer
anser att den har liten eller mindre betydelse, av vilka en menar att den kan utvecklas.
Övriga sju personer svarar antingen att det är irrelevant eller vet ej. Nedan visas
kommentar från en av företagsledarna:
”Marknadskommunikation är viktigt. Många i bygden har levt som ordermottagare,
men för att säkerställa kontinuitet och expansion måste kommunikationen hela tiden
anpassas efter nuet. Världen med dess enorma utbud kommer allt närmare inpå
konsumenter genom nätet och övrig media. Det gäller att kunna urskilja sig på ett så
tydligt och direkt sätt som möjligt. Detta är en kompetens som inte finns hos
småföretagare och kostar enorma summor. Men livsnödvändig som sagt”.

Analys: Fler företagsledare anser att design har ekonomisk betydelse för regionens och
kommunens välstånd jämfört med turismen och marknadskommunikation. Detta kan
förklaras av att särskilt industridesign spelar stor roll här, inte minst i företag som ägs
eller leds av de intervjuade personerna. En stor minoritet av de tillfrågade saknar
kunskap om de olika upplevelseområdenas ekonomiska betydelse eller har svårt att
uttala sig om dem.

Verksamheter att utveckla näring kring
På frågan om verksamheter inom upplevelseindustrin som man kan utveckla näring
kring svarar 12 av de intervjuade antingen inte på frågan eller har ingen åsikt. Bland de
återstående 10 varierar svaren. Naturförutsättningar, kulturarv inklusive industriarv,
Vandalorum, musik och turism, golf och Scandinavian Raceway nämns av de
intervjuade.
Analys: En majoritet avstår från att svara på frågan. Det kan tyda på att det råder
generellt bristande kunskap bland de intervjuade personerna om verksamheter med
förutsättningar för att utveckla näring kring. Detta beror möjligen på att dessa
företagsledare inom tillverkningsindustrin till största delen är involverade i sina egna
arbetsområden och inte engagerar sig i frågor som berör andra näringar.

Åsikten om turismens betydelse
16 personer svarar NEJ på frågan om deras åsikt om turismens betydelse för orten och
regionen förändrats på senare tid. Fem personer svarar inget eller irrelevant medan en
enda person svarar JA på frågan med motiveringen att turismen kan locka folk att flytta
hit och drar pengar till regionen.
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Analys: En slutsats som kan dras här och i koppling till svar på föregående frågor är
att merparten av de intervjuade har haft en någorlunda fast uppfattning om turismens
potential i regionen/kommunen som inte förändrats den senaste tiden.

Samarbete med designföretag
15 personer svarar i olika grad jakande på frågan om det finns möjlighet att samarbeta
med designföretag kring t ex industridesign och produktutveckling. Bland dem menar
några att de redan har samarbete med designföretag eller att designföretag tillhör
kundgruppen, medan en menar att samarbetet inte ligger i företagets nuvarande strategi.
Ytterligare en menar att underleverantörer och kunderna själva sköter designen.
Sex av de återstående personerna svarar ”NEJ” eller ”Tror ej” medan en person svarar
irrelevant.
Analys: Flertalet av företagsledarna välkomnar samarbete med designföretag. Detta är
möjligen en parallell till svaren på en av de föregående frågorna om designens
ekonomiska betydelse för regionens och kommunens välstånd. En sådan positiv attityd
hänger ihop med företagens produktion och att de har direkt nytta av design i sin
tillverkning.

Samarbete med företag inom upplevelseindustrin
19 av de intervjuade företagsledarna svarar att de för tillfället inte samarbetar med några
företag inom upplevelseindustrin och en svarar inte på frågan. Två personer svarar JA.
Den ena har samarbete med upplevelseföretag kring design av möbler. Den andre
svarar:
”Där det finns en garderob att hänga kläderna i, finns det för mig en potentiell kund”.
På följdfrågan om företaget kan dra nytta av samarbete med företag inom upplevelseindustrin svarar personen som redan har ett sådant samarbete kring design av möbler
JA. Ytterligare två andra personer delar uppfattning med honom. En av dem svarar:
”Endast i representationssyfte, man vill ha något att visa när kunder kommer hit”.
Av de återstående personerna svarar 14 NEJ på denna följdfråga. De resterande fem
personerna svarar antingen inte på frågan, vet inte eller ger irrelevanta svar.
Analys: Resultatet tyder på dåligt samarbete mellan tillverkningsföretag och företag
inom upplevelseindustrin och att utsikterna för ett sådant samarbete i framtiden inte
heller är klara.
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Att starta företag inom upplevelseindustrin
17 av intervjupersonerna kan inte tänka sig att starta företag inom upplevelseindustrin.
Flera av dem som motiverat sina svar ger ungefär följande skäl:
-

Bristande tid
Bristande kunskap om branschen samt bristande kompetens
Upplevelseindustrin ligger inte i linje med det nuvarande verksamhetsområdet
Företagsledarens höga ålder.

Tre personer svarar mer eller mindre JA med följande motiveringar (citat):
-

-

”Ja inom turism, där finns möjligheter”,
”Driver ett familjeföretag som tar all uppmärksamhet i anspråk. Bara om man
hittade en klockren synergi med den nuvarande verksamheten skulle göra att
man nappade”,
”Ja, i en framtidsvision”.

En svarar ”Har redan företag. Vet ej” och en svarar inte på frågan.
Analys: Det råder tveksamhet bland intervjupersonerna när det gäller att starta
företag inom upplevelseindustrin. Detta beror bl a på att det nuvarande företaget
kräver mycket tid och energi av personerna i fråga. Det gick dessutom vid denna tid bra
för företaget och företagsledarna vill därför inte starta och driva något som de inte
känner till på samma sätt som sin nuvarande bransch. Möjligen kunde detta förändras
om företagsledarna skaffade sig nödvändig kunskap och kompetens om upplevelsenäringar.

Att driva sitt nuvarande företag med inslag av upplevelseindustrin
Av de intervjuade personerna svarar 11 personer att de inte kan driva sina företag med
inslag av upplevelsenäring. Flera av dem som motiverat sina svar anger följande skäl:
-

Sekretessfrågor i produktionen och affärshemligheter.
Tidsbrist
Ingen affärsnytta med detta.
Företaget är inte intressant för allmänheten eller turister och det finns inget att
visa.
Det är ett litet företag, det är inget turistmål, det är inte vårt område.

Sju personer kan däremot tänka sig driva sitt nuvarande företag med inslag av
upplevelsenäring. De anger följande motiveringar:
-

Det är ett sätt att locka branschintresserade personer.
Ett spännande sätt att presentera sitt företag.
Det skapar mervärde för företaget på lång sikt.
Om det finns koppling och nytta.
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-

Möjligheter till utveckling.

En person som nyligen investerat i en ny maskin kan inte göra det just nu, men utesluter
det inte i framtiden. Tre personer svarar inte på frågan.
Analys: Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna. Detta andas möjligheter
för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri. Utmaningen
är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som främjar utveckling av nya
kombinationer av idéer som resulterar i kunderbjudanden som genererar nya företag
och arbetstillfällen.

Samarbete med Högskolan och KY-utbildning
11 av de intervjuade uppger att de har haft samarbete med Högskolan och olika KYutbildningar och flera av dem skulle gärna vilja utveckla detta. De anger följande
samarbetsområden:
-

Fadderföretag för Högskolan i Jönköping
Utbildningar: 3 D utbildningen, polymerteknisk utbildning
Elever som gör praktik eller studiebesök
Genom ALMI och kring generationsfrågor med Högskolan i Jönköping
Fri form
Företagets utveckling
Gislaveds design

10 personer svarar Nej på frågan medan en sista person inte svarar alls.
Det finns både positiva och negativa erfarenheter av detta:
”Jag kan inte säga att jag var nöjd eftersom vi inte fick ut någonting av det. Men de fick
säkert någon nytta av det. ”
”Det är svårt att ta emot studenter och ge de dem förutsättningar som de egentligen
skulle ha eftersom man har inte tid och inte folk till det som klarar av det. Det är svårt
att bli en ledare i sådana examensarbeten på det sättet man skulle vilja göra. Det är
lättare om man hade haft en konstruktionsavdelning här med 3-4 man, de hade då
kunnat sitta i den högen och se och höra och lära hela tiden. ”

Analys: Ungefär hälften av företagen har haft samarbete med högskolan och KYutbildningar och flera av dem skulle gärna vilja utveckla detta trots att det finns både
positiva och negativa erfarenheter.
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Svar på tilläggsfrågan
På tilläggsfrågan svarade endast två personer med en koppling till upplevelseindustrin i
regionen. Den ena svarade att han inte har erfarenhet av upplevelseindustrin. Den andra
personen har en kritisk syn på Vandalorum enligt följande citat:
”Lägg ner Vandalorum och låt konstnärer sälja sina tavlor som vi får sälja våra
produkter. Tillverkar vi inte produkter med rätt kvalité är det ingen som handlar av oss.
Vi kommer ALDRIG att få bidrag för att visa skräp som ingen vill ha. Det är en skam
att använda skattemedel till vad man kallar konst”.

3.1.3 Resultat från uppföljningsintervjuer
Inriktning på företagande
Företagen är i vissa fall inriktade mot den inhemska marknaden medan de i andra fall
har både den svenska och utländska marknaden. Några har kunder i utlandet som direkt
beställer produkterna medan andra har mellanhänder. Enligt en del av de intervjuade
företagsledarna är deras företag underleverantör till andra stora företag. Många av de
undersökta företagen är rena familjeföretag där makar, syskon, föräldrar och barn och
ibland kusiner och deras barn ingår i ägarstrukturen eller i anställningsstrukturen. En del
av företagen har också just genomgått generationsväxling.

Turism som starkt delområde
De intervjuade anser att turism har stor betydelse för regionen och att dess vikt kommer
att öka i framtiden. En av de företagsledare som under personlig intervju uttryckt sig om
turismens betydelse för orten och regionen anser att det är bra om det finns eldsjälar
som tar tag i frågan. De intervjuade menar att turism kan vara komplement till industrin
för att skapa jobb men de kan inte komma i samma stora skala som tillverkningsindustrin.

Design som starkt delområde
Många av de intervjuade företagsledarna instämmer i att design är ett starkt delområde
inom upplevelseindustrin i regionen och hyser förhoppning att dess betydelse kommer
att öka i framtiden. Detta förklaras bl a av att en del av de här företagen antingen
designar egna produkter eller är underleverantör och legotillverkare till stora företag
som tillverkar färdigdesignade produkter. I det senare fallet bekantar man sig lite grann
med design av industriprodukter och vill gärna ha designers till regionen. I övrigt nämns
regionens kända möbeldesign av många av dem. Däremot menar de som inte har lika
positiv attityd till design att de små industrier som oftast är underleverantörer till stora
företag själva inte har chansen/möjligheten att utveckla egen avancerad design.
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Fixering vid industrin
Den alltför starka fixeringen vid tillverkningsindustrin kan förklaras av att man i
generation efter generation levt på industritillverkning och skaffat sig försörjning
därifrån vilket gör det svårt att tänka sig något annat. Detta framgår av svaren där
respondenterna berättar hur dessa småindustrier i decennier och generationer skaffat
välstånd för bygden och försörjning för familjen, släkten och de övriga invånarna. En av
de företagsledarna som vi träffat och intervjuat beskriver denna fixering på följande sätt:
”Att släppa det gamla är svårt. Man ramlar gärna tillbaka till ruta ett. Det finns många
företag här idag som inte kan anamma det nya tänkesättet. De tillhör den gamla
generationens företag som sakta kommer tyna bort, för man måste ändra sig och
utveckla sig. Det farligaste är ju om man har kvar den gamla ledaren för länge. Även
om man gör ett generationsskifte så sitter den gamla kvar och om den nya vill nytänka
och vill ändra så är den gamla ledaren hindret”.

Marknadskommunikation (PR & Reklam)
På samma sätt som man hyser förhoppning för design och turism gör man inte det för
marknadskommunikation. Detta trots att det finns en del etablerade PR& Reklamföretag
i regionen. Anledningarna som framgår av intervjuerna är flera. Här är man van vid att
marknadsföra sig och sin produkt genom egna kontakter, genom mun till mun metoden,
genom samarbete med sina konkurrenter, och deltagande vid mässor. Att anlita ett
reklamföretag är förekommande när man exempelvis vill trycka reklamblad ibland, men
inte lika flitigt som andra metoder.

Samarbete med designföretag
Attityden till samarbete med designföretag är generellt mer positiv hos företagsledare än
samarbete med övriga upplevelseföretag. Detta förklaras av att dessa företag har någon
form av erfarenhet av att direkt eller indirekt arbeta med design av produkter.

Driva upplevelseföretag eller företag med inslag av upplevelse
Det råder tveksamhet bland företagsledarna om att starta företag inom upplevelseindustrin. Tveksamheten bygger framförallt på att man har varit van vid att i åratal
syssla med något annat och det har gett försörjning. Därför vill man inte satsa på eller
börja med något nytt, särskilt inte vid hög ålder då riskbenägenheten möjligen har
minskat. Respondenterna är också tveksamma till att driva sitt företag med inslag av
upplevelseindustrin. Detta förklaras av att de inte ser någon nytta med det, det hela är
okänt för dem och de vet inte hur det ska gå till. Dessutom kan sådan aktivitet störa
deras huvudverksamhet samt att risken för plagiat och idéstöld ökar.
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Att ha universitetsstudenter på studiebesök eller praktik
(Se avsnitt KY-utb i kap 3)
Två personer utvecklade sina svar i uppföljningsintervjuer. Den ena svarar att han haft
elever på praktik, men han vet inte om han har meningsfulla praktikuppgifter till
universitetsstudenter i sitt företag. Den andra däremot svarar att de har studenter på
studiebesök varje år och haft praktikanter två gånger.
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3.2 Politiker
I detta avsnitt redogör vi för de resultat som vi fått efter genomförandet av
undersökningen med 22 politiker. Resultatet bygger på svar på e-postenkäter samt
uppföljningsintervjuer med samtliga 22 av dem.

3.2.1 Inledning
Som i föregående avsnitt gör vi först en kort beskrivning av de intervjuade personerna
utifrån några variabler (tabell 3.2) innan vi går till framställning av undersökningens
resultat.

Variabel
Kön
Ålder
Högsta
utbildningsnivån
Partitillhörighet

Fördelning
14 av de intervjuade är män, åtta är kvinnor
Genomsnittsåldern är 53. Den yngsta är 33 år gammal, den
äldsta 70 år gammal.
Sex av de intervjuade har en högskoleutbildning. 10 har
gymnasieutbildning, tre har kortare än gymnasieutbildning och
två svarar inte på frågan.
Socialdemokraterna 5, Moderaterna 5, Kristdemokraterna 3,
Centerpartiet 5, Folkpartiet 3, Vänsterpartiet 1.

Tabell 3.2 De intervjuade politikerna efter några variabler.

Merparten av de intervjuade ledande politikerna är män. Majoriteten av dem är i
medelåldern. När det gäller utbildningsnivån har en mindre del akademiska examina.
Bland de som har gymnasieutbildning eller kortare finns det fler som har läst adderade
kurser (yrkesinriktade kurser, kvällskurser, fristående kurser även på högskolenivå).
Som framgår av tabellen finns det representanter från samtliga stora partier, utom
Miljöpartiet, med bland intervjupersonerna.

3.2.2 Resultat av e-postintervjuer
Kännedom om upplevelseindustrin
Alla utom en av de intervjuade personerna instämmer (varav merparten helt) att turism
är det största delområdet inom upplevelseindustrin i Gnosjöregionen. Endast en av de
intervjuade svarar att detta ”Stämmer nog inte”. Lars-Åke Magnusson (Kd) i Gnosjö
kommenterar sitt svar på följande sätt:
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”Med runt 700'000 besökare och turister årligen inom Gnosjöregionen så talar det sin
tydliga bild”.
16 av de intervjuade instämmer (varav merparten delvis) i att design och
marknadskommunikation är ytterligare starka delområden inom upplevelseindustrin i
regionen. Här är en kommentar från Bo Kärreskog (S) i Gislaved:
”Många kända designers har verkat och verkar i regionen”.
Fyra personer svarar antingen ”stämmer nog inte” eller ”stämmer inte” medan två
personer antingen vet ej eller svarar inte på frågan.
Analys: Det råder stor enighet mellan politikerna om huruvida turismen är den största
näringen inom upplevelseindustrin i regionen. Däremot när det gäller design och
marknadskommunikation finns det inte samma enighet. Av svaren kan man också tolka
att det råder viss tveksamhet för dessa näringars betydelse bland en stor andel av
politikerna till följd av bristande kunskap om dessa näringar.

Möjligheter för att utveckla ny näring
Av svar på frågan vilka möjligheter det finns för att utveckla ny näring och ny
affärsverksamhet inom upplevelseindustrin i regionen framgår att alla är eniga om att
det finns goda eller stora möjligheter eller potential att utvinna. I många fall utgår de
från sina egna kommuner snarare än att utgå från regionen. En del ger också konkreta
exempel på möjligheter (exempelvis verksamheter kring redan befintliga aktiviteter
eller naturupplevelser) eller resonerar kring hur man ska ta vara på de möjligheter som
finns genom exempelvis att växla idéer och ta krafttag kring specifika områden.

Kännedom om ekonomisk betydelse
17 av de intervjuade anser att turismen har stor, eller mycket stor ekonomisk betydelse
för kommunens och regionens välstånd. En del menar att betydelsen kan bli ännu större
åren framöver. Tre personer svarar att dess betydelse inte är så stor men kan utvecklas
med tiden. En svarar ”vet inte” medan den sista personen hänvisar till arbetstillfällen
som skapas inom näringen.
18 av de intervjuade anser att design har stor ekonomisk betydelse för kommunens och
regionens välstånd och några menar att betydelsen kan bli ännu större i framtiden.
Ytterligare en menar att den inte har så stor betydelse. Två personer svarar att den har
betydelse för de företag i regionen som har egna produkter alternativt ökar marknaden
för de produkter som produceras i regionen. Den sista personen svarar: vet ej.
12 av de intervjuade anser att Marknadskommunikation har stor ekonomisk betydelse
för kommunens och regionens välstånd och några menar att den kan utvecklas mer. Fem
personer menar att denna i dagsläget har mindre betydelse och behöver därför utvecklas.
Tre personer svarar följande på frågan (citat):
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-

”Den skall vara anpassad, trovärdig och sticka ut.”

-

”Måste vara gemensam med en större tyngd på vad vi har gemensamt här i
regionen för att den ska få genomslag. Då kommer den att betyda mycket för
alla näringar och kommuner.”

-

”Betyder säkert en del men är svår att mäta.”

De två sista personerna svarar: vet ej.
Analys: Majoriteten av de tillfrågade politikerna är eniga om att turism och design har
stor betydelse för både kommunen och regionen. Det råder däremot delade meningar
när det gäller marknadskommunikation. Särskilt förvånande är den positiva attityden
till design, vilket kan förklaras av att många företag i regionen antingen jobbar med
egendesignade produkter eller som underleverantör tillverkar produkter vars design
bestäms utanför regionen och detta känner politikerna väl till.

Verksamheter att utveckla näring kring i hemkommunen
En fråga som ställdes till politikerna handlade om verksamheter inom upplevelseindustrin som man kunde utveckla näring kring i den egna kommunen. En av
respondenterna svarade inte på frågan medan de övriga oftast gav fler svar på frågan.
De utgick från sin lokalkännedom och de förutsättningar som finns i den egna
kommunen. Svaren har vi delat in i olika verksamhetsinriktningar i tabell 3.3 nedan.
Natur- och kulturupplevelser nämndes flest gånger av de intervjuade personerna och i
flera olika former än andra aktiviteter. Därefter nämns aktiviteter i samband med
boende samt djur. Aktiviteter kring temat Hälsa definieras inte men vi antar att de
menar Grön hälsa och friluftsliv. Paketering är ett ord som använts av många av de
intervjuade personerna. Paketering har i många fall ett dominerande tema (främst natur
och kultur) som kombineras med andra aktiviteter för besökare.
Analys: De verksamheter som politikerna anser det kan utvecklas nya näringar kring
uppges i första hand vara natur- och kulturupplevelser (inklusive kulturarv, naturarv
och industriarv). Därefter anges att det finns förutsättningar kring boende och
aktiviteter med djur.
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Verksamhetsinriktning

Typ av aktivitet/näring

Antal intervjuer
den berörts av

Natur och fritid

13

Boende

Naturmål, paketering av guidade
naturupplevelser, upplevelseutflykter i naturen
sommar och vinter, Isaberg, Bolmen, Fångarna
på fortet utmed Nissan, kanalfärd.
Kultur, kulturhistoria, paketerad guidning av
industrihistoria, museer, kulturupplevelser,
militärmuseet, museijärnväg från Landeryd till
Broaryd, museibuss till lanthandeln i Gryteryd,
krigshistoria utmed Tullvägen.
Boende för besökare, bo på lantgård.

Djur

Hästverksamhet, jakt och fiske, viltsafari.

4

Handel

Industriförsäljning, olika servicetjänster och
guidning i olika former.
Design, möbeldesign.

3

2

Sport

Vandalorum och gummifabriken; Filmakademi
i Vandalorum med filmfestival i Värnamo.
Motorsport, Scandinavian Raceway.

Koppling till
industriföretag
Måltid

Koppling mellan upplevelseindustri och små
och stora företag.
Måltid, Småländsk matkultur.

2

Kombinerade
paket

Kombination av paket som passar fler
kategorier.

1

Events

Events och nya arrangemang.

1

Hälsa

Hälsa

1

Kultur/kulturarv

Design
Konst

10

6

2

2

2

Tabell 3.3 Verksamheter med goda förutsättningar att utveckla näring kring inom
upplevelseindustrin och i den egna kommunen, enligt de intervjuade politikerna.

Åsikter om upplevelseindustrins betydelse
Merparten av de intervjuade personerna (14 personer) svarar JA på frågan om deras
åsikt om turismens betydelse för orten och regionen förändrats på senare tid. De menar
bl a att alltfler utländska turister kommer hit, medvetenheten kring näringarna har ökat,
och att medvetenheten ökat om hårdare global konkurrens för tillverkningsindustrin och
att traditionella industrijobb tappat betydelse på senare tid, att både ekonomiska värdet
av turismen ökat liksom att näringen fått alltmer plats i diskussionerna.
Sju personer svarar NEJ på frågan. Några av dem resonerar bl a att de alltid varit
medvetna om dessa näringars värde och sett potentialen i dem. En person svarar inte på
frågan.

35

Analys: Majoriteten av de tillfrågade har på senare år, mycket på grund av
tillverkningsindustrins relativa tillbakagång, blivit allt mer övertygade om att
upplevelseindustrin får en större roll i regionens ekonomiska framtid.

Om lokala partiprogram
Frågan huruvida de lokala partiorganisationerna ser på de nya näringarna och om det
finns en gemensam hållning till de nya näringarna från partiernas sida gav en mängd
intressanta svar. Det stora flertalet svarade att partierna är positiva till de nya näringarna
som bedöms vara viktiga för kommunen, och att de är öppna för samarbete. Däremot
menar merparten av dem att partierna i dagsläget inte har ett riktigt policyprogram som
stöder de nya näringarna. Åtta personer säger att deras lokala partiorganisationer har
riktlinjer eller strategier för hur man stöder de nya näringarna.
En person svarade inte på frågan.

Tilläggsfrågan
På frågan ”Är det något annat du vill tillägga” svarade endast sju personer av vilka tre
svarade relevant. En av dem svarar att flera aktörer behöver hjälpa till i attitydförändringen och ge kunskap om kulturens kraft. Den andra svarar att samarbete
kommunerna emellan är viktigt för att få ett större utbud och mer genomslagskraft. Den
tredje, Eva Nilsson (M) från Värnamo, som svarat mer utförligt berör följande punkter:
”För att snabba på utvecklingen krävs engagerande personer som har stor förmåga att
skapa samverkan. Bra exempel är Smålands turism och Drivkrafter för nya näringar.
Professionella marknadskoncept där befintliga och nya entreprenörer är medspelare är
nödvändiga. Vårt geografiska läge som är i sig en möjlighet att i mitten av Södra
Sverige erbjuda många rekreationsformer inom en radie av 200 km är ett bra säljande
argument som används för lite. Punktinsatser med goda projektledare som sedan gör
koncepten självgående blir viktiga”.

3.2.3 Resultat av uppföljningsintervjuer
Starka samverkansband med grannkommuner
Samtliga av de intervjuade politikerna i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
menar att det starkaste bandet mellan den egna kommunen och grannkommuner är
bandet mellan GGVV-kommunerna. Detta även om Gislaved också har starka band med
Hylte, medan Värnamo samarbetar med Ljungby och Växjö. Det finns uttalade
meningar om intern intressekonflikt mellan GGVV-kommunerna i sakfrågor.
Framförallt är politiker i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd kritiska till Värnamos roll i
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hantering av vissa frågor och särskilt i frågan om Högskolan på hemmaplan (HPH). Här
är ett av flera liknande citat:
”För Vaggeryds del, om Värnamo blir en högskoleort kan inte jag se att det är negativt
för regionen. Det som är problemet är ju om man tror att all KY-utbildning och allt
övrigt livslångt lärande ska ske i Värnamo. Då är det en felsyn på det livslånga
lärandet, där tror jag då konflikten finns”. (Berry Lilja Vaggeryd)
När det gäller samarbetsområden som fungerar bäst mellan GGVV-kommunerna nämns
bl a räddningstjänsten, skolan, infrastruktur, strandskyddsfrågan, Högskolan på
Hemmaplan, Drivkraftsprojektet, flera andra utvecklingsprojekt som pågår,
informationsutbyte, att man inte ser de administrativa gränserna, GIS frågan, gemensam
ansvarig sjuksköterska.
Bland de samarbetsområden som fungerar sämre nämns framför allt konflikten kring
Högskolan på Hemmaplan, dåligt samarbete mellan kommunernas små entreprenörer,
kollektivtrafiken mellan några av kommunerna.
Samtidigt fastslås att kommunerna har viktiga samarbeten med andra kommuner utanför
GGVV. På detta vis går kommunerna åt olika geografiska håll. Medan Gislaved sträcker
sig mot Halland och Västra Götaland, går Vaggeryd mot Jönköping, Mullsjö och Habo.
För Värnamos del gäller det Ljungby samt eventuellt andra kommuner österut. För
Gnosjö som är minst av alla gäller framförallt Värnamo och Gislaved som ligger
närmats när det gäller strategiskt allierade grannar. Sedan nämns att kommunerna har
nätverkssamarbete med kommunerna i entreprenörsregionen.78

Verksamheter att bygga kring inom upplevelseindustrin
-

-

Paketerbjudanden som passar hela familjen och olika generationer i familjen,
med koppling till natur (trädgård/koloniträdgård, stora konserter i naturen)
kombinerat med brukshandeln.
Kulturarv, t ex Marieholm och andra med koppling till naturen (guidad
besöksvandring och naturvandring genom Marieholmskanalen).
Anslut möjligheter till jakt, fiske och museum till boendet för tyska, danska,
holländska och schweiziska gäster.
Paketera naturvänligt för turister (ex cykling, vandring och kanot).
Fiske, hästverksamhet speciellt under sommaren, handel och boende.
Natur, älgpark och älgjakt.
Paketering med bra service, ungdomskultur med bl a filmakademi.
Kombinerad paketering av naturupplevelse och industribesök.

78

Entreprenörsregionen består av kommunerna Tranemo, Gnosjö, Gislaved, Hylte, Halmstad, Laholm,
Markaryd, Älmhult, Ljungby, Värnamo och Vaggeryd. Se www.entreprenorsregionen.se
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Flera av intervjupersonerna betonar rollen av High Chaparral och Isaberg som motorer
till turismen och menar att de ska finnas med i en slags paketering för att den ska vara
tillräckligt attraktiv för besökare och turister.

Övertygelsen om turismens betydelse
Merparten av respondenterna anser att de har fått mer kunskap om turismens ökade
betydelse i världen och mer och mer blivit övertygade på senare tid att den också har
betydelse för Gnosjöregionen. Fler anser att regionen kommer att vara präglad av
tillverkningsindustrin, men att upplevelseindustrin och särskilt turismen ska vara
kompletterande näringar till den. Här är ett citat:
”Jag tror att tillverkningsindustrin kommer att vara basen i det här området, definitivt.
Men antalet arbetstillfällen i tillverkningsindustrin kommer att minska, de jobben som
försvinner nu kommer nog inte tillbaka. Det gäller mycket med utbildning och
nytänkande. Men man måste bredda näringslivet och utvecklingsmöjligheterna på de
här områdena (med natur och kulturvärdena) är hur stora som helst. Det gäller bara att
få folk att ta tag i den tråden och börja jobba som entreprenörer, för det finns
möjligheter”. (Ingemar Svensson, C, från Gnosjö)
På frågan ”Hur fungerar samarbetet kring turismutvecklingen” går svaren delvis isär.
Merparten av de som svarat på frågan ser på det som ett samarbetsområde med bra
samordning. Det finns dock andra som menar att arbetet kring turismutvecklingen skulle
kunna gå ännu bättre med exempelvis bättre organisering och gemensamma
paketeringar. Några få är däremot kritiska och menar att samarbetet inte fungerar bra.

Design som stort delområde
Merparten av de intervjuade är övertygade om att design har betydelse för regionen och
de nämner bl a industridesign och möbeldesign. Några menar dock mer eller mindre att
designen behöver utvecklas för att kunna ha genomslagskraft i framtiden.
Politikerna visar i likhet med företagsledare något mer tveksamhet om marknadskommunikation har samma utvecklingspotential som turism och design. De resonerar
dock som så att om man vill marknadsföra regionen som en destination och attraktion så
måste man också vara bra på marknadskommunikation.

Lokala partiprogram
Detta varierar dels från parti till parti dels från kommun till kommun, men partierna har
uttalat stöd för företag och entreprenörskap i sina respektive kommuner. Det finns några
exempel på korta uttalade meningar om turismen men det saknas strategiska
partiprogram för just upplevelseindustrin och turismen. Detta trots att samtliga partier i
samtliga kommuner enhetligt är positiva gentemot de nya näringarna och satsningar
inom upplevelseindustrin.
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Några gemensamma mönster
Alla de intervjuade politikerna uttalar sig positivt om vikten av Träffpunkt Store Mosse.
Det finns dock några kritiska röster om det som gäller problem för politikerna att
närvara vid mötena. De flesta politikerna har nämligen enligt egna utsagor inte deltagit
vid något av mötena vid Träffpunkt Store Mosse. En av dem menar att han måste åka
förhållandevis mycket långt avstånd till Store Mosse. En annan menar att
Träffpunkterna skulle man ibland kunna lägga på ett annat ställe än Store Mosse, eller
slå ihop dem med industriföreningen. En tredje person menar att han har svårt att delta i
mötena under sin arbetsdag.
Alla politikerna är överens om att samverkan mellan de fyra kommunerna är nödvändig.
De flesta är positiva till en gemensam organisation för turismutveckling, men det finns
funderingar kring hur den ska skötas. Likaså är de positiva till projektet Drivkrafter för
nya näringar samt samarbetet med entreprenörsregionen. Alla de intervjuade oavsett
partitillhörighet är eniga om vikten av KY-utbildningar, liksom vikten av näringslivsbolagen och kompetenscentra och deras roll i regionens utveckling. Nästan alla de
intervjuade ser möjligheter till samarbete med fler högskolor än Högskolan i Jönköping.
Många vill utöka samarbetet och relationerna med högskolor och universitet i Skövde,
Halmstad, Borås, Växjö och Göteborg.

Andra mönster
Politiker från de mindre kommunerna är kritiska till Värnamos position som ”storebror”
och som ”avvikare” i frågan om Högskolan på Hemmaplan, men man är också kritiska
till Jönköpings Tekniska Högskolas roll i detta strul. Detta konstateras även delvis av en
del av Värnamopolitikerna.
De flesta av de intervjuade politikerna har antingen varit egenföretagare själva eller har
haft nära anknytning till företag, exempelvis suttit i näringslivsföreningar.

Partitillhörighet
Generellt sett är alla oavsett partitillhörighet positiva till de nya näringarna och ser
optimistiskt på dem. Individernas kunskaper och prioriteringar varierar från person till
person. Exempelvis verkar en av politikerna för att inkludera kyrkor och kyrkogårdar i
diskussionen om turistattraktioner och kulturarv.
Skillnader mellan partierna är små när det gäller deras allmänna syn på nya näringar,
men Socialdemokraterna och Moderaterna diskuterar i något större utsträckning än de
övriga partierna utförligt möjligheterna och ger flera konkreta förslag och idéer.
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3.3 Attityden till kultur- och industriarv
Detta avsnitt bygger dels på telefonintervjuer som vi gjorde med fem företagsledare,
dels personlig intervju med en av dem, dels personlig intervju med en av politikerna
som också driver ett projekt om kultur- och industriarvet i Gnosjö kommun. Utöver det
besökte vi själva industrimuseerna Töllstorp och Hylténs i Gnosjö och talade med
Hylténs föreståndare.
Gnosjöregionen är rikt på kulturarv och speciellt industriellt kulturarv. Många företag i
regionen har varit i gång i många generationer och de har genomgått industrialismens
olika epoker. Det finns flera industrimuseer i Gislaved och Vaggeryd, Töllstorps
museum, Kulturarv Marieholm och Hylténs bruk i Gnosjö samt Åminne bruk i
Värnamo. Hylténs fabrik startade under senare hälften av 1800-talet. Fabrikören fick år
1897 utmärkelsen som årets företagare på Stockholms industrimässa. Fabriken som var i
gång framtill 1950-talet är numera ett industrimuseum som sköts av ideella krafter. På
Töllstorps museum kan man också ta del av industriepokerna i kommunen. Ett tredje
exempel är Kulturarv Marieholm som ligger på en nedlagd bruksort på gränsen mellan
Gnosjö och Skillingaryd. I Marieholm har man anordnat evenemang vid flera tillfällen
och samlat uppemot 3000 besökare vid en konsert. Det finns också möjlighet till andra
naturupplevelser med båt eller kanot i Marieholmskanalen.
När det gäller Hylténs fabrik finns det inte sådana möjligheter. Fabriken som är på två
våningar är för liten och det är trångt mellan maskinerna. Detta försvårar exempelvis att
ta emot mer än fem personer med eller utan guide. Till det bör läggas risken för slitage
som medförs av alltför många besökare. I en lagerbyggnad bredvid samlas prylar från
olika tider och detta ingår också i Museets verksamhet. Vid vårt besök upplevde vi de
här problemen. Vi frågade också föreståndaren och guiden om antal årligt sålda
entréavgifter på 60 kr. Svaret var 4000 stycken, dvs maximalt 240'000 kr per år. Även
om museet sköts av ideella krafter så är denna summa inte tillräcklig för underhåll och
en heltidsanställd guide.
Generellt sett finns det en positiv attityd bland politikerna när det gäller regionens
kultur- och industriarv och dess roll i regionens framtida utveckling. Däremot
åskådliggörs en avvaktande attityd bland företagsledare som vi varit i kontakt med.
Kommunpolitikern Ingemar Svensson (C) från Gnosjö är delaktig i projektet kulturarv
Marieholm. Projektet har utvecklats till näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling. Han utgår från Marieholm och det närliggande järnbruket som exempel och
menar att sådana kulturarv kan vara goda platser för att anordna teaterspel, evenemang
och mässa på:
”Med de kvalitéerna vi har med kulturarv Marieholm så ser jag mycket stora
möjligheter i att det kan växa fram fasta arbetstillfällen och ett entreprenörskap.”
Av de ansvariga i Gnosjö kommun fick vi en namnlista på fem företagsledare som hade
samlat artefakter i sina företag. Var de på väg att starta egna industrimuseer? Våra
telefonintervjuer med fyra av dem visade att så inte var fallet. De resonerade att de i för
sig hade en del prylar från den gamla tiden, men de hade varken tid, planer eller lust att
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starta egna museer. Det är inte lönsamt för företaget att ägna tid åt. Däremot hade ett av
företagen FigMetall AB, samlat alla sina tillverkade produkter från gamla tider i en egen
avdelning i anslutning till huvudentrén. Detta är närmast att likna vid ett ”show room”
för företagets historia. Utöver de prylar som de hade i museet, hade de massor med
andra prylar från slutet av 1930-talet som var förvarade i lagret, men som de inte hade
platser att visa för allmänheten. VD:n säger att det är kul att ha de gamla prylarna kvar
och fortsätter:
”Vi upptäckte på senare år att de var värdefulla. Idén med museet kom från våra ägare.
De byggde till och fräschade upp entrén och så blev det en avdelning för att ha ett
museum för att visa Figs historia”.
Museet är avsett för företagets kunder men vid tillfällen har också allmänheten fått
möjlighet att besöka det. Företagsledningen har inte haft tanken att göra en ny affärsidé
av det och tror inte heller att det blir en ekonomisk succé med tanke på dess litenhet.
Dessutom anser han att allmänhetens besök stör den ordinarie verksamheten. Däremot
utesluter han inte möjligheten om att allmänheten får besöka museet i ett turistpaket om
detta sköts på ett bra sätt av en utomstående person eller organisation.
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4. Analys
I detta avsnitt analyseras politikers och företagsledares attityder för att utröna
möjligheter och hinder för vidareutveckling av upplevelseindustrin i regionen.

4.1 Företagsledares attityder
En betydande andel av företagsledarna har inte kännedom om upplevelseindustrin och
dess starkaste delområden i regionen. Generellt finns en avvaktande attityd när det
gäller upplevelsenäringars roll i regionens framtida utveckling. De intervjuade menar att
turism kan vara komplement till industrin för att skapa jobb men tillväxt kan inte
komma i samma stora skala som inom tillverkningsindustrin. Besöksattraktioner såsom
Isaberg, golfbanor och High Chaparral anses av flera företagsledare vara viktiga för
företagen när det tar emot sina affärsbesök.
Fler företagsledare anser att design har ekonomisk betydelse för regionens välstånd
jämfört med turism och marknadskommunikation. Detta förklaras av att industridesign
har en direkt betydelse för företaget. Antingen designar företaget egna produkter eller är
underleverantör och legotillverkare till stora företag som tillverkar färdigdesignade
produkter. Mindre företag som oftast är underleverantörer till stora företag anser sig inte
ha möjlighet att utveckla egen design. I övrigt nämns regionens internationellt erkända
möbeldesign av många av företagsledarna. Attityden till samarbete med designföretag
är generellt mer positiv än samarbete med övriga upplevelseföretag. Detta hänger ihop
med företagens produktion och att de har direkt nytta av design i sin tillverkning.
Lite överraskande tillerkänns branschen marknadskommunikation ingen större
betydelse. Detta trots att det finns en del etablerade PR & Reklamföretag i regionen.
Företagsledarna uppger att man är van vid att marknadsföra sig och sin produkt genom
egna kontakter, genom mun till mun metoden, genom samarbete med sina konkurrenter
och deltagande vid mässor.
Företagsledarna är fokuserade på sina egna företag och hur de ska överleva. Flertalet av
dem är tveksamma till att driva sitt företag med inslag av upplevelsenäring. Detta
förklaras av att de inte ser någon nytta med det, det hela är okänt för dem och de vet inte
hur det ska gå till. Dessutom kan sådan aktivitet störa deras huvudverksamhet samt att
risken för plagiat och idéstöld ökar. Men nyfikenhet och intresse för att driva sitt
företag med inslag av upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade
företagsledarna. Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri och upplevelseindustri i framtiden. Utmaningen är att via mötesplatser mellan
näringarna skapa en miljö som främjar utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket
kan resultera i kunderbjudanden som genererar nya företag och arbetstillfällen.
Detta är en utmaning för alla eftersom: Att släppa det gamla är svårt. Man ramlar
gärna tillbaka till ruta ett. Som en av företagsledarna uttryckte det.
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4.2 Politikers attityder
Majoriteten av de tillfrågade politikerna är eniga om att turism och design har stor
betydelse för regionens utveckling. Det råder däremot delade meningar när det gäller
marknadskommunikation. Den positiva attityden till design förklaras av att många
företag i regionen antingen jobbar med egendesignade produkter eller som underleverantör tillverkar produkter vars design bestäms utanför regionen och detta känner
politikerna till. Majoriteten av de tillfrågade har på senare år, mycket på grund av
tillverkningsindustrins relativa tillbakagång, blivit allt mer övertygade om att
upplevelseindustrin får en större roll i regionens ekonomiska framtid.
De verksamheter som politikerna anser man kan utveckla nya näringar kring uppges i
första hand vara natur- och kulturupplevelser. Professionella marknadskoncept
efterlyses där befintliga och nya entreprenörer är medspelare. Regionens geografiska
läge i mitten av Södra Sverige där man kan erbjuda många rekreationsformer inom en
radie av 200 km är ett bra säljande argument som används för lite. Tillverkningsindustrin kommer troligen även fortsättningsvis att vara basnäring i regionen. Men de
jobb som försvinner under rådande lågkonjunktur anser politikerna inte kommer
tillbaka. Därför är kompetensutveckling och nytänkande viktigt för att skapa nya jobb
och företag i framtiden.
Träffpunkt Drivkraft Turism anser politikerna vara viktig för kompetensutveckling och
nätverksbyggande för entreprenörer. Merparten av politikerna är positiva till en
gemensam organisation för turismutvecklingen i Gnosjöregionen. Det är dock oklart hur
den ska organiseras. Gymnasieutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar inom
upplevelseindustrins områden är viktiga liksom rollen av näringslivsbolagen och lokala
kompetenscentra såsom Gnosjöandans Kompetenscentrum, Gamla Gummifabriken/
Campus Värnamo, Fenix Kunskapscentrum och Arenum.
Politikerna är eniga om att GGVV-kommunernas samverkan är nödvändig. När det
gäller samarbetsområden som fungerar bäst nämns räddningstjänsten, skolan,
infrastruktur, strandskyddsfrågan, Högskolan på Hemmaplan, Drivkraftsprojektet som
fokuserar upplevelseindustri, flera andra pågående utvecklingsprojekt, informationsutbyte, att man klarar av att ibland bortse från de administrativa gränserna, GIS-frågan
samt gemensam ansvarig sjuksköterska. Bland de samarbetsområden som fungerar
sämre nämns framför allt konflikten kring Högskolan på Hemmaplan, dåligt samarbete
mellan små entreprenörer samt kollektivtrafiken mellan några av kommunerna. Det
framgår att Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd är kritiska till Värnamos position som
”storebror” och som avvikare i frågan om Högskolan på hemmaplan. De menar att detta
är det mest besvärande hindret i samverkan kommunerna emellan. Trots de meningsskiljaktigheter som finns mellan politikerna i de fyra kommunerna, finns flera forum för
diskussion och beslutsfattande som rör gemensamma frågor. En satsning på långsiktig
strategisk samverkan kommunerna emellan kan enligt flertalet intervjuade politiker i
förlängningen leda till en kommunsammanslagning. Närmast en sådan utveckling är
kommunerna Gislaved och Gnosjö, men även en gemensam flerkärnig kommun för alla
fyra GGVV-kommunerna skulle kunna bli en realitet i framtiden.
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5. Slutsatser och rekommendationer
Nyfikenhet och intresse för att driva sitt företag med inslag av
upplevelsenäring finns hos en tredjedel av de tillfrågade företagsledarna.
Detta andas möjligheter för korsbefruktningar mellan tillverkningsindustri
och upplevelseindustri i framtiden.
Utmaningen är att via mötesplatser mellan näringarna skapa en miljö som
främjar utveckling av nya kombinationer av idéer, vilket kan resultera i
kunderbjudanden som genererar nya företag och arbetstillfällen.
För att utveckla upplevelseindustrin i regionen behövs skräddarsydd
kompetensutveckling tillsammans med regional samverkan mellan
tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, entreprenörer inom områdena kultur,
turism och design samt lokala myndigheter.
De företagsledare inom tillverkningsindustrin som idag är nyfikna på
upplevelsenäring skulle kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter
och med en öppen attityd finna samarbeten med entreprenörer inom
områdena kultur, turism och design.
Framgångsrika entreprenörer inom upplevelseindustrin som Isaberg och
High Chaparral kan fungera som förebilder.
Politiskt finns mycket att vinna med att GGVV-kommunerna tillsammans
arbetar fram en gemensam vision och strategi för upplevelseindustrins
utveckling i regionen. I denna kan upplevelseindustrins infrastruktur i form
av motorer, mötesplatser, leverantörsnätverk, paketkombinationer,
kompetensutvecklingscentra och samarbetsorganisationer tydliggöras.
Detta skulle kunna bli den karta aktörerna behöver för att identifiera och
skapa synergier.
Samarbeten med större branschorganisationer som Smålands Turism och
Stiftelsen Svensk Industridesign liksom med Högskolan i Jönköping och
Linnéuniversitetet kan främja en gemensam kraftsamling i Småland.
Samarbetet inom Entreprenörsregionen är ännu av liten betydelse men
potentialen i framtiden ska inte underskattas.
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Intervjuer
E- postintervjuer med 22 företagsledare inom tillverkningsindustrin i Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo, samt uppföljningsintervjuer med 8 av dem. Hösten 2008vintern 2009.
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Telefonintervjuer med fem företagsledare i följande företag angående Kultur- och
industriarvet samt personlig intervju med en av dem. Vinter 2009.
Fig Metall AB
Rydéns AB
Gunnebo Troax AB
Kallfeldts Läder AB
Sveico AB
E-postintervjuer med 22 kommunpolitiker i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo, samt uppföljningsintervjuer med alla. Hösten 2008-vintern 2009.

Namn
Niclas Palmgren
Marie Johansson
Carina Johansson
Börje Malmborg
Bo Kärreskog
Ann-Katrin Strand
Lars-Åke Magnusson
Ingalill AnderssonHjelm
Bertil Nilsson
Johan Malm
Åke Hallemyr
Ingemar Svensson
Bengt Dahlqvist
Berry Lilja
Johnny Wacht
Kristina Nordquist
Maria Leifland
Ulla Gradeen
Eva Nilsson
Gottlieb Granberg
Svante Olsson
Håkan Andersson

Befattning

Kommun

Kommunalråd (m)
Oppositionsråd (s)
Kommunalråd (c)
Kommunstyrelseled. (kd)
Kommunstyrelseled. (s)
Kommunstyrelseled. (fp)
Kommunalråd (kd)
Oppositionsråd (s)

Gislaved
Gislaved
Gislaved
Gislaved
Gislaved
Gislaved
Gnosjö
Gnosjö

Kommunalråd (m)
Kommunstyrelseled. (c)
Kommunstyrelseled. (fp)
Kommunstyrelsel. (c)
Kommunalråd (m)
Oppositionsråd (s)
Kommunalråd (kd)
Kommunstyrelseled. (c)
Kommunalråd (c)
Oppositionsråd (s)
Kommunstyrelseled. (m)
Kommunstyrelseled. (m)
Kommunfullmäktigeled. (v)
Kommunstyrelseled. (fp)

Gnosjö
Gnosjö
Gnosjö
Gnosjö
Vaggeryd
Vaggeryd
Vaggeryd
Vaggeryd
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo
Värnamo

Övrigt
Besök av Industrimuséerna Hylténs bruk och Tölltorp samt besök av Företaget FigMetall AB i
Gnosjö den 20090305
Kari Lehtimäki 2007-11-29 Föredrag om Anderstorps Motorbana och Motorgymnasium.
Workshop på Anderstorps Mororbana.
P-O Toftgård, Vaggeryds Näringslivsråd, 2007-12-06.
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Bilaga 1. Intervjufrågor till företagsledare i Gnosjöregionen
E-postintervju med företagsledare inom
tillverkningsindustrin angående utveckling av
upplevelseindustrin i Gnosjöregionen.
Upplevelseindustrin består av 15 delområden: Turism/besöksnäring, arkitektur,
datorspel, design, foto, film, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode,
musik, måltid, scenkonst, upplevelsebaserat lärande.
1. Vad heter ditt företag? .………………………………………..…...........
2. Din befattning?......……………………………………
3. Din ålder?.........................
4. Vad har du för utbildning?...……………………………………………..
5. Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?
………………………………………………………………………………
6. Vad vet Du om upplevelseindustrin? (sätt X framför ditt svar)
a) Turism är det största delområdet inom upplevelseindustrin i
Gnosjöregionen (dvs kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo).
Vet ej Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer nog inte
Stämmer inte
Kommentar: ………………………………………………………………………
b) Design och Marknadskommunikation är ytterligare starka delområden i
Gnosjöregionen.
Vet ej

Stämmer

Stämmer delvis

Stämmer nog inte

Stämmer inte

Kommentar: ………………………………………………………………………..

7. Vilken ekonomisk betydelse för kommunens och regionens välstånd anser
Du att:
turism har?
design (industridesign, produktdesign) har?
marknadskommunikation (PR och reklam) har?
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8. Vilka verksamheter inom upplevelseindustrin anser Du att det finns bra
förutsättningar att utveckla näring och affärsverksamhet kring på orten och
i regionen?
…………………………………………………………………………………
9. Har Din åsikt om turismens betydelse för orten och regionen förändrats på
senare tid? Om JA, varför?
…………………………………………………………………………………
10. Anser Du att det finns möjlighet för samarbete mellan Ditt företag och
designföretag, t ex kring industridesign och produktdesign?
…………………………………………………………………………………
11. Samarbetar Du idag med något företag inom upplevelseindustrin?..........
a) Om svaret är JA, kring vilken verksamhet och på vilket sätt?
……………………………………………………………………………
b) Ser Du att Ditt företag skulle kunna ha nytta av att utveckla samarbete med
ett företag inom upplevelseindustrin?
……………………………………………………………………………
12. Kan Du tänka Dig starta företag inom upplevelseindustrin?
Varför? Varför inte?
…………………………………………………………………………………
13. Kan Du tänka Dig driva Ditt nuvarande företag med inslag av
upplevelseindustri exempelvis låta turister eller branschintresserade
personer bli guidade på Ditt företag?
a) Om svaret är JA, varför?
………………………………………………………………………………………
b) Om svaret är NEJ, varför inte?
……………………………………………………………………………………
14. Har Ditt företag någon gång haft samarbete med högskolan eller
KY- utbildning? Om JA, vad gällde/gäller samarbetet?
………………………………………………………………………………
15. Är det något annat du vill tillägga?
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Bilaga 2. Intervjufrågor till kommunpolitiker i Gnosjöregionen
E-postintervju med kommunstyrelseledamöter angående
utveckling av upplevelseindustrin i Gnosjöregionen
Upplevelseindustrin består av 15 delområden: Turism/besöksnäring, arkitektur,
datorspel, design, foto, film, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode,
musik, måltid, scenkonst, upplevelsebaserat lärande.
1. Ditt namn……………………………………………………………………….
2. Din ålder………………………………………………………………………...
3. Din partitillhörighet…………………………………………………………….
4. Vad har Du för utbildning?.................................................................................
5. Vad vet Du om upplevelseindustrin? (sätt X framför ditt svar)
c) Turism är det största delområdet inom upplevelseindustrin i
Gnosjöregionen (dvs kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo).
Vet ej

Stämmer

Stämmer delvis

Stämmer nog inte

Stämmer inte

Kommentar: ………………………………………………………………………
d) Design och Marknadskommunikation är ytterligare starka delområden i
Gnosjöregionen.
Vet ej
Stämmer
Stämmer delvis
Stämmer nog inte
Stämmer inte
Kommentar: ………………………………………………………………………
6. Vilka möjligheter anser Du att det finns för att utveckla ny näring och ny
affärsverksamhet inom upplevelseindustrin i Gnosjöregionen?
……………………………………………………………………………………
7. Vilken ekonomisk betydelse för kommunens och regionens välstånd anser
du att:
turism har?
……………………………………………………………………………………
design (industridesign, produktdesign) har?
……………………………………………………………………………………
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marknadskommunikation (PR och reklam) har?
……………………………………………………………………………………
8. Vilka verksamheter inom upplevelseindustrin anser Du att det finns bra
förutsättningar att utveckla ny näring och ny affärsverksamhet kring i Din
kommun?
……………………………………………………………………………………..
9. Har Din åsikt om turismens och övrig upplevelseindustris ekonomiska
betydelse för kommunen och regionen förändrats på senare tid? Om JA,
varför?
…………………………………………………………………………………….
10. Vad tycker Din lokala partiorganisation om detta? Har Ni i Ditt parti
formulerat en gemensam hållning till upplevelseindustrin och
turismnäringen?
……………………………………………………………………………………
11. Om JA, vad innebär det?
……………………………………………………………………………………...
12. Är det något annat du vill tillägga?
……………………………………………………………………………………..

EIDI
Experience Industries’
Development Institute

Tack för Ditt samarbete!
EIDIs Forskargrupp
genom
Saeid Abbasian & David Rylander
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Bilaga 3. Frågeguide personliga intervjuer med kommunpolitiker
Intervjuguide i uppföljningsmöten med kommunpolitiker

Attityder:
 Upplevelseindustrin:
 Turism
 Design
 Marknadskommunikation
 Övriga områden
 Regional samverkan:
i.
Hur starka band finns mellan kommunerna jämfört med andra
grannkommuner?
ii.
Vilka samarbetsområden fungerar bäst/sämst?
iii. Hur fungerar samarbetet kring turismutvecklingen?
iv.
Vad betyder samarbetet i entreprenörsregionen?
 Utvecklingsarbete:
A. Behövs det en gemensam utvecklingsorganisation för GGVV-kommunerna?
B. Vad anser du om Träffpunkt Store Mosse? Har du deltagit?
C. Vad anser du om projektet Drivkrafter för nya näringar?
D. Näringslivsbolagens roll i utvecklingsarbetet?
 Kompetensutveckling:
i.
Relation till högskolan
ii.
KY-utbildningars betydelse
iii. Högskolan på hemmaplan
iv.
Kommunernas kompetens- och utvecklingscentrum: Gamla gummifabriken i
Värnamo, Kreativ arena i Vaggeryd, GKC i Gnosjö, Arenum i Gislaved.

Bilaga 5. Kartor Gnosjöregionen

Karta 1. De fyra GGVV-kommunerna.

Karta 2. Gnosjöregionen och dess geografiska sammanhang med närheten till
Hallandskusten och de större städerna Jönköping, Växjö och Borås.
Källa: © Lantmäteriverket Medgivande I 2010/0037.

Karta 3. Gnosjöregionen med dess huvudorter och inre sammanhang.
Källa: © Lantmäteriverket Medgivande I 2010/0037.
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