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Inledning 
För en framgångsrik utveckling av en hållbar besöksnäring i 

Kalmar län behövs effektiva arbetssätt och en bra samverkan. 

Det bör vara samsyn kring målbilder samt samordning kring 

resurser, personella och finansiella, med fokus på en hållbar till-

växt. Det finns ett behov av att utveckla näringen på ett hållbart 

och långsiktigt sätt, hitta ytterligare intäktskällor året runt och 

öka produktiviteten för att skapa förutsättningar för ökade inves-

teringar i både anläggningar, marknadsföring och personal. 

Goda förutsättningar finns för att vidareutveckla en balanserad 

turism, som förutom rollen som en viktig inkomstkälla även ska-

par attraktion som leder till ökad inflyttning och en välmående 

befolkning.

Handlingsplan besöksnäring 2022 - 2024 är en konkretisering av 

Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län med visionen att år 2030 

ska Kalmar län vara en året-runt-destination. I handlingsplanen 

bryts strategin ned i konkreta mål och aktiviteter. Där framgår 

det också tydligt vem som är ansvarig för insatserna. Den be-

slutas av Regionala utvecklingsnämnden. Nästa handlingsplan 

kommer att göras för år 2025 - 2027 och påbörjas under 2024.
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Kalmar läns besöksnäring
 

I regionen finns idag ett enastående koncentrat av starka va-

rumärken som Astrid Lindgrens Vimmerby, Kalmar, Glasriket, 

Öland, Västervik med flera. Dessa och ännu ett antal starka re-

seanledningar utgör noder, kring vilka regionens mycket mång-

facetterade besöksnäring och många aktörer utvecklas. Utöver 

ett fåtal stora företag så består den komplexa besöksnäringen 

främst av mindre aktörer, varför det vanligtvis är svårt att få en 

enkel bild av och kommunikation med en samlad näring. 

 Under juni – augusti ligger länet på fjärde plats i Sverige över 

antalet kommersiella gästnätter tätt efter storstadsregionerna. 

I ett året-runt perspektiv har länet en femteplacering.

 Region Kalmar län har en samordnande och strategisk roll 

för insatser som kommunerna gemensamt vill satsa på. Vi ar-

betar för att besöksnäringen lyfts i andra regionala strategier 

där turismfrågor bör involveras och i läns- och kommunöver-

skridande samarbeten, med fokus på året-runt-aktiviteter.  

Det ligger även på den regionala nivån att skapa mötesplatser 

för aktörerna där samarbeten och utveckling sker, samt stödja 

redan befintliga allianser.

 Arbetet med att utveckla besöksnäringen, kontakten med 

företag, att lokalt förankra det regionala samarbetet och regio-

nala besöksnäringsstrategin sker initialt ute bland kommuner-

na hos turist- och näringslivschefer. En viktig framgångsfaktor 

är att inom kommunen se till helheten och att samarbeta i 

besöksnäringsfrågor. Då arbetet med turism- och besöksnä-

ringsfrågor ser väldigt olika ut bland länets kommuner har det 

under 2021 påbörjats ett arbete att från regional nivå stödja 

de mindre turismkommunerna, som inte har några stora be-

söksmål, för att få besöksnäringen att växa. Stödet utgår ifrån 

kommunernas egna önskemål eller utmaningar och sker inom 

tjänstepersoner på Region Kalmar läns ordinarie arbetsuppgif-

ter och tid. 

Besöksnäringen, som tillhör Kalmar läns viktigaste tillväxtbranscher, ingår 

som en del i Region Kalmar läns arbete med Smart specialisering, vilket 

innebär ett arbetssätt för att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom de 

områden där en region har störst potential. 
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Mål 
 

Mål 1 | Ökat antal besökare september till maj 

Målsättningen mot 2030 är att: 
 � öka antalet besökare under perioden september-maj, en 

tid då nästan hela länet idag har mycket få besökare. 
 � öka antalet besökare på de platser som ännu inte lyckats 

etablera sig, men som har förutsättningar.
 � genomföra ökningen med hänsyn till miljö och människor.

Genomförande av mätning: År 2019 blir nollpunktsmätning-

en i och med att statistiken för besöksnäringen under detta år 

inte hade någon påverkan av Coronapandemin. Mätningen 

kommer att ske i april månad varje år när de slutgiltiga siffrorna 

kommer från Statistiska centralbyrån.

 Vi kommer att analyser och utreda vad som är hållbar turism i 

vårt län och hur vi kan få en hållbar ökning av antalet besökare.

För att nå målet krävs det nya allianser och samarbete över 

kommungränser, mellan besöksnäringens aktörer och dess 

främjare i bred bemärkelse, men även mellan andra, närliggan-

de destinationer i Småland, södra Sverige och nationellt. 

Mål 2 | Ökad lönsamhet för företagen

År 2030 har vi starka företagare i toppklass och ses som ett att-

raktivt län för nya etableringar och entreprenörer.
 � Detta uppnår vi genom att öka lönsamheten och stärka 

konkurrenskraften hos våra företag.
 � Det bidrar till att skapa en effektspridning året runt av 

strategiska satsningar.

Genomförande av mätning: År 2021 blir det en nollpunktsmät-

ning och mätningar kommer att genomföras i september varje 

år för att få fram föregående års resultat. Mätningarna kommer 

att ske efter ett konkret urval av SNI-koder för näringen där 

vi mäter företagens förädlingsvärde, antal anställda och även 

momsintäkter. 

 För att nå målet måste det finnas ett väl fungerande samar-

bete mellan näringen och berörda offentliga aktörer samt före-

tagsfrämjare. För att få ett effektivt samarbete är det viktigt att 

aktivt arbeta för att hitta mötesplatser och arenor för att möten 

ska kunna ske mellan dessa parter.

Mål 3 | Ökat engagemang i besöksnäring hos befolkningen

År 2030 är invånarna stolta ambassadörer för en levande be-

söksnäring.
 � Besöksnäringen ska verka för både besökare och invånare.
 � Invånarna i Kalmar län är sedan länge vana vid att möta 

besökare. Deras värdskap och ambassadörskap är en av 
våra största tillgångar. 

 � Det är värdefullt att öka förståelsen för besökarens bety-
delse för platsens attraktivitet och verka för att bofasta 
ser och engagerar sig i besöksnäringen.

Genomförande av mätning: Genom en undersökning hos 

Kalmar läns befolkning vart 3:e år. Första undersökningen 

genomförs år 2022.

 För att nå målet måste vi nå ut till befolkningen och kom-

municera om besöksnäringens betydelse för tillväxten i Kalmar 

län. Vi måste agera på kritik och lyfta och utveckla det som in-

vånarna är stolta över. Det är viktigt att de involveras i arbetet 

för att få till en hållbar turismutveckling.

I Besöksnäringsstrategin 2030 Kalmar län har vi enats kring ett 

antal långsiktiga, konkreta, realistiska och mätbara huvudmål.
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Mål 
 

Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
 � Möjliggöra ett livslångt lärande där individens kompetens 

tillvaratas. 
 � Erbjuda ett utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv med 

både bredd och spets. 
 � Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö. 
 � Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- 

och kulturmiljöer.

Hållbar samhällsplanering 
 � Möjliggöra digital kommunikation i hela länet. 
 � Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett för-

ändrat klimat. 
 � Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen. 
 � Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart.

God miljö för barn och unga
 � Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och på-

verka ett brett utbud av kultur-, fritids- och föreningsak-
tiviteter. 

 � Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv. 
 � Utveckla barn och ungas möjligheter att vara delaktiga i 

och påverka beslut som rör dem själva och samhället. 

Stärkt konkurrenskraft
 � Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig 

sektor, utbildning och forskning. 
 � Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala 

utvecklingen.
 � Skapa ett innovativt och kreativt klimat. 
 � Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin.

Regional utvecklingsstrategi   
 Koppling mellan besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län och den regionala utveck-

lingsstrategin ”Klimat att växa i” finns inom följande områden:
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Hållbarhetsaspekter 
 

Besöksnäringsstrategin 2030 Kalmar län och arbetet med be-

söksnäringen är ett konkret resultat för Agenda 2030:s delmål 

8.9, som handlar om att främja gynnsam och hållbar turism. Det 

säger att vi senast 2030 ska ha utarbetat och genomfört politik 

för hållbar turism som skapar arbetstillfällen samt främjar lokal 

kultur och lokala produkter.

I denna handlingsplan har vi kopplat relevanta mål från Agenda 

2030 till varje strategi för att visa hur vi kan agera hållbart. 

För information och kopplingar till turism och Agenda 2030 läs mer 

på UNWTO:s hemsida https://www.unwto.org/tourism4sdgs

8.9 | Främja gynnsam 

och hållbar turism
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Hållbarhetsaspekter 
 

Digitalisering 

Mot 2030 kommer den tekniska utvecklingen bidra till att göra 

det möjligt att besöka platser, evenemang och event digi-

talt oavsett var vi befinner oss i världen och oavsett storleken 

på vår reskassa, i sökande efter information och inspiration. 

Människor blir erbjudna allt bättre mobila verktyg för att kunna 

göra vad de vill, hur de vill, när de vill, där de är. Den digital 

tillgängligheten är viktig så att det är lätt att hitta inspiration om 

destinationen, planera, boka och betala i Kalmar län.

 Vi kan förvänta oss att det kommer bli allt vanligare med 

individanpassade upplevelser och en alltmer personligt an-

passad köpprocess. De som äger konsumentdata och kund-

kontakten kommer att ha en stor fördel. För oss blir det allt 

svårare att äga kundkontakten och vi kommer behöva förhålla 

oss till nya spelregler och hitta nya tekniska lösningar, samla in 

besöksdata på eget bevåg eller få tillgång till besöksdata av de 

stora aktörerna.

 Artificiell Intelligens gör det möjligt att analysera stora mäng-

der kunddata och kommer vara ett verktyg för att individualisera 

kundresan och upplevelsen. Samtidigt introduceras nya teknis-

ka hjälpmedel i vår vardag vilka kommer att forma framtidens 

köpprocess. Men i takt med att mycket blir alltmer digitaliserat 

och högteknologiskt så ökar även värdet av det personliga be-

mötandet. 

I handlingsplanen ligger digitaliseringen som en horisontell 

dimension och under perioden 2022 - 2024 kommer vi att 

göra följande:

 � Stärka företagens kunskap och förståelsen för möjlighe-

terna med digital transformation genom ett projekt.

 � Lära oss mer om och prioritera digitala kanaler i marknads-

föringen.

 � Samarbeta mellan regionerna och nationellt för att få till-

gång till data kring besökaren.

 � Stärka samarbetet för besöksnäringen kring den nationella 

digitaliseringsstrategin.

Inom besöksnäringen behövs kunskap om vad den digitala 

utvecklingen innebär och vilka effekter den ger. 

8.9 | Främja gynnsam 

och hållbar turism
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Barnperspektivet
 

Enligt Barnkonventionen är alla som inte har fyllt 18 år barn. 

I vårt arbete med besöksnäring och turism i Kalmar län vill vi 

införliva barnkonventionen så att det blir en horisontell dimen-

sion att arbeta efter. 

 Alla kommuner, regioner och de flesta statliga myndigheter 

har verksamheter där barn och unga berörs av de beslut som 

fattas och därför är det värdefullt att lyssna på vad barn och 

unga har för åsikter och erfarenheter.

 Det ska vara bra för barn som besöker oss men också för 

barn som växer upp här. Vi vill att länets besöksnäring ska vara 

känd, tillgänglig och anpassad för barn. 

 För arbetet med turism och besöksnäring kan det handla om 

att ta fram olika råd, tips och föreskrifter för de som har barn 

och unga som målgrupp för att veta vad som skapar trygghet, 

intresse och en vilja att lära mer. Men också att få kunskap om 

barns uppfattning om till exempel resandet till, i och runtom-

kring länet. 

 Barnperspektivet innebär att vuxna så långt det är möjligt 

sätter sig in i barns situation och försöker se till barnets bästa. 

Det innebär att vi inför varje beslut eller åtgärd ska överväga 

om beslutet eller åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på 

vilket sätt.

Under perioden 2022 - 2024 kommer vi att göra följande:
 � Öka kunskapen om barnkonventionen och barnperspek-

tivet i besöksnäringen och dess stödjande aktörer.
 � Inhämta kunskap kring olika mätmetoder för att ta tillvara 

barn och ungas kunskaper och idéer med koppling till tu-
rism och besöksnäring.

 � Genomföra en befolkningsenkät i Kalmar län där vi tar 
med frågor kring barn och ungas uppfattning om turism 
och besöksnäring.

 � Sprida resultatet från enkäten till företagen och andra 
parter.

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonven-

tionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättig-

heter för barn. Sverige är juridiskt bundet till konven-

tionens bestämmelser. 



Barnperspektivet
 

Det ska vara bra för barn som besöker 
oss men också för barn som växer upp 
här. Vi vill att länets besöksnäring ska 
vara känd, tillgänglig och anpassad för 
barn. 
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Anpassning för personer med 
funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättningar utgör en stor del av 

samhället. Cirka 20 procent av befolkningen har omfattande 

och varaktiga funktionsnedsättningar. Det handlar om perso-

ner som har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att 

bearbeta och tolka information och att vissa personer har svårt 

att tåla vissa ämnen. Det sker också en ökning av människor 

med åldersrelaterade funktionshinder. Människor över 55 år är 

idag den största växande marknaden i världen.

 Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan människa och 

miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det 

är alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande.

 Vi bör inte segmentera personer med funktionsnedsättning* 

som en egen målgrupp, de är inte homogena utan har lika 

spretiga intressen som andra grupper. Och det finns olika skäl 

till att funktionshindrade inte reser i samma utsträckning som 

andra. Det är dels bristen på fysisk tillgänglighet, bristen på 

tillförlitlig information eller den psykologiska osäkerheten där 

man inte vet om man vågar resa eller är välkommen.

 Tillgänglighet bör genomsyra allt i våra besökares konsum-

tionskedja. Den kan med fördel användas som säsongsutjäm-

nare då äldre eller andra med särskilda tillgänglighetsbehov 

gärna reser under lågsäsong på grund av att det då är en lug-

nare stämning med mindre trängsel och lättare att få god ser-

vice, det finns fler lediga rum, eller fysisk plats.

Källa: Jämtland Härjedalen turism och BFUFs projekt ”Till-

gänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på uni-

versellt utformade produkter”

Under perioden 2022 - 2024 kommer vi att göra följande:
 � Gemensam kompetensutveckling för aktörer i Kalmar län 

kring frågan och samverka mer med Funktionshinderrå-
det på Region Kalmar län.

 � Verka för ökad kunskap om tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning i besöksnäringen och dess 
stödjande aktörer.

 � Ingå i ett Baltic Sea-projekt ”Active for All” tillsammans 
med Polen, Tyskland och Litauen kring turism för äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning.

 � Genomföra en befolkningsenkät i Kalmar län där vi tar 
med frågor kring besöksnäring och tillgänglighet. 

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet kopplad till delaktighet och jämlikhet. Resande och 

upplevelser handlar inte bara om nöje, utan är även en fråga om att växa, utveckla sin 

potential och erfara kulturella aktiviteter. 

I arbetet med Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län kom vi 

fram till att besöksnäringens och offentlighetens gemensam-

ma utvecklingsarbete ska sätta fokus på sju strategier. Dessa 

med underliggande åtgärder som beskrivs i denna hand-

lingsplan ska leda till att Kalmar län når visionen om att bli en 

året-runt-destination år 2030.

Strategier 
 

* Definitionen av funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

De sju strategierna är:

1. Stimulera affärsutveckling

2. Stötta produktutveckling

3. Attrahera investeringar och etableringar

4. Marknadsför modigt

5. Säkerställ besöksnäringsanpassad infrastrukturutveckling

6. Strategisk kompetensförsörjning och utveckling

7. Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka mot framtiden

     I följande avsnitt beskrivs de olika strategierna och med underliggande aktiviteter under perioden 2022 - 2024.



Anpassning för personer med 
funktionsnedsättning 

Strategier 
 

 
1. Stimulera affärsutveckling

 Nyckeln till fler arbetstillfällen, skatteintäkter och investeringar inom besöks- 
näringen är att de cirka 2000 besöksnäringsföretag som finns i Kalmar län 
är lönsamma och ekonomiskt hållbara. Därtill kommer den ideella sektorn 
som också bidrar till utbudet av upplevelser inom regionen. Potentialen för 
utveckling finns hos dem alla, på olika sätt. 

Teknikutvecklingen ger också nya möjligheter för besöksnäringen, samar-
beten i nya konstellationer, digitala upplevelser samt automation kan ge 
tid över till sådant som skapar äkta mervärde för besökare. Rätt nyttjat kan 
utvecklingen bidra till att behålla och öka företagens konkurrenskraft mot 
2030.
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Mål: Genom uppsökande och mottagande verksamhet möta behov som finns och utmana företag inom besöksnäringen att utveckla 

erbjudande, befintliga affär och verksamheten för att stimulera till hållbar tillväxt och konkurrenskraft. 

Ansvarig: Almi Företagspartner.  

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter. 

Tidplan: 2022 – 2024.

Uppföljning: Inom ordinarie verksamhet och genomförs via uppföljning per SNI-kod*

Läs mer: www.almi.se 

Aktiviteter | Stimulera affärsutveckling

Att aktivt arbeta med affärsutveckling är en nyckel till att bli 

framgångsrik. Almi har jobbat nära företag sedan 1994 och 

träffar årligen ca 500 unika företag i länet fördelat över alla 

branscher, med god kunskap och erfarenhet om vad som krävs 

för att lyckas. Som statligt bolag finns inget eget vinstintres-

se, vilket säkerställer att Almi sätter företagens utveckling och 

behov främst. För att stötta företagen i sitt utvecklingsarbete 

används beprövade verktyg och arbetsmetoder, både indivi-

duellt och i grupp tillsammans med andra företagare i samma 

situation. Metoder och verktyg som passar oavsett om företa-

get befinner sig i startfas eller är redo att ta nästa steg för att 

växa och utvecklas. Kalmar län är en region där besöksnäring-

en är utpräglad och viktig och en bransch som senaste åren 

utmanats kraftigt till följd av Coronapandemin, både positivt 

och negativt. En ökad närvaro och intensifierad dialog med 

branschen för att fånga upp behov och utmaningar, men även 

stimulera affärsutveckling och satsningar är given. Besöksnä-

ringen är också en bransch där många entreprenörer är kvinnor 

eller av utländsk bakgrund, vilka båda är fokusmålgrupper för 

Almis affärsutveckling. 

Besöksnäringens sammansättning med många mikro- och 

småföretag ställer särskilda krav på relevans och anpassning 

av de insatser som görs för att stötta besöksnäringen. Av er-

farenhet från ett mångårigt nyttjande av Kurbits affärsutveck-

lingsprocesser ser vi att detta är en kostnadseffektiv insats som 

gör skillnad för besöksnäringens företag, genom att vässa före-

tagarnas kunskaper inom ett hållbart företagande, men också 

genom att introducera dem i ett konstruktivt, samarbetsinriktat 

företagarnätverk som utvecklar året-runt upplevelser.

 För de mer etablerade företagen inom besöksnäringen, där 

det mer handlar om att höja kvalitet eller att bli redo för nya 

målgrupper passar rådgivning enligt Swedish Welcome-mo-

dellen bra. Modellen sätter gästupplevelsen, hållbarhet och 

tillgänglighet i första rummet och gör en djuplodande analys 

av företagens förutsättningar och möjligheter.

Affärsutveckling för besöksnäring

Stödja affärsutveckling, hållbarhet och tillgänglighet genom 
affärsutvecklingsprocesser

Mål: Att 50 företag tar del av Kurbitsprocesserna och 28 företag får rådgivning genom Swedish Welcome-modellen.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län. 

Koppling till andra projekt och partner: Länets kommunala turism- och näringslivsorganisationer, projekten Tre Tillsammans, Den 

hållbara gästupplevelsen Västervik, Husbilsdestination Glasriket, Ö-Natur, Unika Historiska Kalmar län och Wellbeing.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från EU:s REACT-medel i projektet Växande besöksnäring post Corona.

Tidplan: Pågår till och med sista oktober 2023.

Uppföljning: Årligen i verksamhetsplan. Fortsättning efter projektet kring affärsutvecklingsinsatser diskuteras med projektets  

Advisory Board. 

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

*behövs gemensam definition för vilka SNI-koder som räknas som besöksnäring. Läs mer under strategi 7 - Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka 
mot framtiden.

https://www.almi.se/kalmar
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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Aktiviteter | Stimulera affärsutveckling

Redan innan, men ännu mer under och efter Coronapandemin 

har det blivit tydligt att mötesbranschen står inför strukturella 

och beteendemässiga utmaningar. Affärsmöten blir allt oftare 

digitala, de fysiska mötena omfattar färre personer och före-

tagen vill ofta nå flera mål med samma möten. Mötes- och 

konferensgäster är en målgrupp som kan hjälpa oss i visionen 

om att bli en året-runt-destination genom att öka antalet be-

sök under september till maj, attrahera investeringar till Kalmar 

län och tillsammans med andra företag skapar upplevelser för 

konferensgästen.

Stödja affärsutveckling, hållbarhet och tillgänglighet genom 
affärsutvecklingsprocesser

Affärsutveckling för mötes- och konferensanläggningar

RESA är en satsning från Visit Sweden med anledning av att 

många privatresenärer på DACH-marknaderna (Tyskland, 

Österrike och Schweiz) väljer att köpa sina resor via lokala re-

searrangörer på sin hemmamarknad. Orsakerna till detta är 

både en tradition och det faktum att resorna då omfattas av 

det starka konsumentskydd dessa länder har. RESA fokuserar 

för regionens del på att knyta kontakter mellan researrang-

örer från DACH-marknaderna med regionens aktörer inom 

boende, transporter och aktiviteter. I projektet ingår även så 

kallade FAM-trips, där researrangörerna ges möjlighet att på 

plats uppleva regionen och stifta bekantskap med intressera-

de aktörer inom länet. Av de besökare som köper en pakete-

rad resa till oss är många förstagångsresenärer utan tidigare 

erfarenheter av vår region. Att få dessa att lära känna oss som 

destination under en gruppresa är ett hållbart resande ur mil-

jömässig synvinkel. Det faktum att målgruppen gärna besöker 

oss utanför den nuvarande högsäsongen gynnar samtidigt fö-

retagens ekonomiska hållbarhet och underlättar utveckling av 

vår- och höstsäsongerna i vår region.

Affärsutveckling genom researrangörer på den tysktalande marknaden

Mål: Genom samverkan mellan Region Kalmar län och Almi undersöka förutsättningarna för tillväxt hos mötes- och konferensan-

läggningarna.

Ansvarig: Almi Företagspartner och utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län 

Koppling till andra projekt och partner: Convention bureau Kalmar Öland, Svenska möten, projektet Crisitivity – Tourism in Skåne.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Tidplan: 2022 – 2023.

Uppföljning: Kontinuerligt genom möten under åren.

Läs mer: www.almi.se  Besöksnäring - Region Kalmar län

Mål: Att 15 företag etablerar långsiktiga relationer med researrangörer från DACH-marknaderna.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring och utvecklare besöksnäring inom ramen för arbetet med internationell marknadsföring på 

Region Kalmar län. 

Koppling till andra projekt och partner: Visit Sweden, tyska researrangörer, länets kommuner.

Finansiering: Gemensam budget för internationell marknadsföring.  

Tidplan: Treårsavtal som skrivs om 2023.

Uppföljning: I verksamhetsplanen genom årliga rapporter från Visit Sweden. 

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

https://www.almi.se/kalmar
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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För att minska de inomregionala skillnaderna i länet, har vi 

koncentrerat vissa insatser för att få besöksnäringen att växa 

i Torsås, Högsby, Mönsterås, Hultsfred och Oskarshamns kom-

muner. Region Kalmar län samordnar träffar för kunskaps-, erfa-

renhets- och informationsutbyte mellan dessa kommuner som 

ska leda till ökad förståelsen för de mindre kommunernas arbe-

te med besöksnäringen och nya samarbeten. Region Kalmar 

län hjälper till med inventering av kommunernas besöksnä-

ringsföretag och är behjälplig med stöttning, rådgivning och 

produktutveckling.

Extra regionalt stöd för att få besöksnäringen i våra mindre turismkommuner att växa

Mål: Att utveckla rutiner för Region Kalmar läns löpande arbete med utveckling av de mindre turismkommunerna inom länet.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län. 

Koppling till andra projekt och partner: Näringslivs- och turismansvarig i Hultsfred, Högsby, Mönsterås Oskarshamn och Torsås 

kommuner.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från EU:s REACT-medel i projektet Växande besöksnäring post Corona.

Tidplan: Pågår till och med sista oktober 2023.

Uppföljning: I en slutrapport i oktober 2023 med en lösning på fortsatt hantering.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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Enheten för företagsstöd inom Region Kalmar län arbetar lö-

pande med utveckling av metoder för att effektivt nå fram till 

länets företagare med information om tillgängliga stödmöjlig-

heter och för vilka insatser stöden passar. Besöksnäringsföreta-

garnas kunskap om och viljan att nyttja dessa stöd kan spela en 

stor roll för i vilken hastighet och omfattning länets utveckling 

som besöksmål året runt kan ske. Enheten för företagsstöd av-

ser under handlingsplanens tidsmässiga omfattning att strate-

giskt knyta och underhålla kontakter med för företagares del 

relevanta noder, där vetskap om stöden kan spridas till många 

av länets besöksnäringsföretag.

Region Kalmar läns företagsstöd till besöksnäringsföretags utveckling

Mål: Att ha genomfört informationsinsatser till alla relevanta noder och företagsfrämjare rörande de stödmöjligheter som finns 

inom Region Kalmar län.

Ansvarig: Företagsstöd på Region Kalmar län. 

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Tidplan: 2022 – 2024.

Uppföljning: Kontinuerligt enligt företagsstödsgruppens verksamhetsplan.

Läs mer: Stöd till företag - Region Kalmar Län

 � Vi strävar efter att hjälpa våra besöksnäringsföre-
tag att hitta en hållbar ekonomisk tillväxt baserad 
på lokal kultur och lokala produkter.

 � Vi är en aktiv part i länets innovationsstödjande 
ekosystem och ser till att besöksnäringens förut-
sättningar löpande beaktas och att de ges tillgång 
till finansiella instrument för sin utveckling.

 � Vi verkar tillsammans med länets besöksnärings-
företag för att utveckla branschens attraktivitet och 
arbetsvillkor.

 � Vi verkar för att öka graden av digitalisering och 
nyttjande av teknisk innovation inom länets besöks- 
näring.

 � Vi kopplar samman forskare med företagare för  
att stötta utveckling och aktuell kunskap för besöks- 
näringen.

 � Vi samarbetar med lokala aktörer som vårdar och 
underhåller kultur- och naturarv för att öka känne-
dom om dessa bland besökare och för att bidra till 
en hållbar besöksnäring.

 � Vi verkar för en långsiktigt hållbar besöksnäring 
fylld av produkter som gynnar hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster.

 � Vi tillämpar metoder för en hållbar offentlig upp-
handling av varor och tjänster.

 � Vi sprider kunskap om bra sätt att minska mat- 
svinnet inom besöksnäringen och uppmuntrar till 
återbruk, återvinning och sortering av avfall. 
 

Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 

https://utveckling.regionkalmar.se/finansiering-och-bidrag/foretagsstod/




2. Stötta produktutveckling 
Kalmar län har länge varit en av Sveriges mest besökta turistdestinationer, 
framför allt på sommaren. Detta har vi lyckats med genom att vi har varit 
bra på att nyttja våra styrkor och det unika vi har. För att lyckas väl i en ökad 
konkurrens, både nationell och internationell, samt att vara attraktiva året 
runt kommer det krävas att vi tar nya tag och att vi utvecklas tillsammans. 

Vi behöver hitta nya reseanledningar på andra tider på året genom att ge 
bra förutsättningar, inspiration samt stöd till entreprenörer att skapa nya, 
innovativa produkter, för ett utvecklat samt förändrat och hållbart utbud. 
Teknikutvecklingen kommer att skapa nya möjligheter för innovativa pro-
dukter, tillgängliggörande och effektiv hantering av utbudet. 
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Aktiviteter | Stötta produktutveckling

Kulturarv och kulturmiljöer är tillgångar som skapar identitet 

och sammanhang för boende och är attraktiva för besökare. De 

är en potential för utveckling av besöksnäringen. För att stödja 

utvecklingen av kulturarvet inom besöksnäring och regional ut-

veckling har Länsstyrelsen, Region Kalmar län och Länsmuseet 

i Kalmar län skapat en plattform som förklarar gemensamma 

uppdrag, ansvar och möjligheter och visar på de möjligheter 

som regional samverkan kan ge. Plattform ska fungera som ett 

stöd i arbetet att utveckla, kommunicera och tillgängliggöra 

länets kulturarv och kulturmiljöer. Men bara tillsammans med 

alla andra som arbetar med länets kulturarv; föreningar, besök-

snäring, kommuner och många andra lokala aktörer kan kultur-

arvet nå sin fulla potential för en hållbar utveckling. 

Utveckling av kulturarv

Kulturella och kreativa näringar (KKN) består av många olika 

sorters företag som förenas av att de har en konstnärlig, ska-

pande process i sin kärna. KKN spänner över allt från spel-

utvecklare till arkitekter, gourmetrestauranger och konst-

hantverkare. Företagen är allt från lokala enmansföretag till 

internationella storföretag. KKN innehåller åtskilliga kopplingar 

till besöksnäringen, inte sällan är KKN-företagen besöksanled-

ningar i sig eller utgör viktiga komplement eller stödfunktioner 

till besöksanledningar. 

Kulturella och kreativa näringar skapar aktiviteter som besöksanledning året runt 

Mål: Minst två gånger per år träffas de regionala parterna för att hålla sig uppdaterade om Kulturarvsplattformen och andra rele-

vanta frågor i ämnet.

Ansvarig: Länsstyrelsen i Kalmar län som sammankallande med hjälp av representant för Kalmar länsmuseum och samordnare för 

kultur och besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra parter och projekt: Projekten Unika historiska Kalmar län och  Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforsk-

ning (INKuiS) - Linnéuniversitetet, alla som arbetar med länets kulturarv; föreningar, besöksnäring, kommuner och andra lokala aktörer.

Tidplan: Kontinuerligt. 

Uppföljning: Minnesanteckningar förs vid mötena.

Läs mer: www.lansstyrelsen.se   www.kalmarlansmuseum.se   Kultur - Region Kalmar län

Mål: Ta fram en plan för KKN-främjande insatser kopplat till Kulturplanen och strategierna för smart specialisering och besöks- 

näringen.

Ansvarig: Samordnare för näringsliv tillsammans med kulturutvecklare på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra projekt och parter: Kalmar läns nätverk för Kulturella och kreativa näringar, Projektet Unika Historiska

Kalmar län.

Tidplan: Kontinuerligt.

Uppföljning: Följs upp årligen i verksamhetsplanen.  

Läs mer: KKN - Region Kalmar län

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal/kulturmiljoer.html
https://www.kalmarlansmuseum.se/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kultur/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kultur/kultur-naringsliv/


21H A N D L I N G S P L A N  |  B E S Ö K S N Ä R I N G  2 0 2 2 - 2 0 2 4

Ett evenemang är en tillställning eller händelse som är avgrän-

sad i tid och rum samt inkluderar ett uttalat innehåll, arrangörer 

och deltagare/besökare. Evenemang skapar tillväxt för länet 

och stärker kommunernas varumärke och dess identitet. Eve-

nemangsarbetet leder till ökad samverkan mellan näringen, 

kommun och föreningsliv vilket är en viktig förutsättning för 

den fortsatta utvecklingen och visionen om en året-runt-desti-

nation. Vi vill att länet ska erbjuda ska erbjuda ett brett, spän-

nande och mångfacetterat evenemangsutbud spritt över hela 

året.

Evenemang

Med det ökande friluftsintresset och outdoorturism kommer 

utmaningar i form av att erbjuda hållbara, kvalitativa upplevel-

ser under en större del av året. Många av länets aktörer, både 

i form av företagare i besöksnäringen och destinationer eller 

kommuner, arbetar målmedvetet med att bli bättre på att väl-

komna cyklande besökare, paddlare, vandrare och övriga mål-

grupper inom segmentet outdoor. Vi ser att Region Kalmar län 

har en roll i utvecklingen genom att arbeta ihop med övriga ak-

törer för att skapa en samsyn kring målgrupperna inom padd-

ling och cykling, genom att bidra med omvärldsbevakning, 

överföra kunskaper mellan olika lokala projekt eller insatser och 

se till så att utvecklingen sker i samklang med grannregioner 

och verklig efterfrågan.

Outdoor – Paddling och cykling

Mål: Få de större evenemangskommunerna att ingå i det nationella nätverket för evenemangsdestinationer (SNED) och att Region 

Kalmar län samordnar och representerar de mindre evenemangsdestinationerna.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring och samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra projekt och parter: Swedish Network of Event Destinations (SNED), Kommunernas evenemangsansansvariga 

och länets evenemangsarrangörer.

Tidplan: Kontinuerligt. 

Uppföljning: Årligen genom sammanställning av evenemang i länet och se vilka evenemang som har tillkommit till länet.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Mål: Att Kalmar län upplevs erbjuda kvalitativa, tillgängliga och hållbara cykel- och paddlingsupplevelser under större delen av året.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från EU:s REACT-medel i projektet Växande besöksnäring post Corona.

Koppling till andra projekt och parter: Kommunernas turist-, näringslivs- och friluftschefer, bikingsoutheast.se, Naturkartan, Väs-

tervik Outdoor, projekten Ö-Natur och Tre Tillsammans. 

Tidplan: Pågår till och med sista oktober 2023.

Uppföljning: I en slutrapport i oktober 2023 med en lösning på fortsatt hantering.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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I en alltmer turbulent värld där utmaningarna för besöksnäring-

en och i samhället växer efterfrågar allt fler hållbar återhämt-

ning och sinnesro. Wellbeingturism bygger på hållbarhet men 

är ett utökat, mer holistiskt begrepp, ett helhetskoncept som 

innefattar välbefinnande för besökaren såväl som för aktören 

och samhället som erbjuder tjänsterna. Denna form av turism 

inkluderar även välbefinnande på en kroppslig, mental och 

själslig nivå. Vi vill öka utbudet av wellbeingupplevelser och 

utveckla Kalmar län samt södra Östersjöregionen som en att-

raktiv destination för wellbeingturism. 

Wellbeingupplevelser

Husbilsturismen växer explosionsartat i såväl Sverige som i 

Europa, vilket leder till att länets aktörer måste vara med i ut-

vecklingen och erbjuda lämpliga produkter för att inte hamna 

på efterkälken. Rätt utvecklad med hållbarhet i åtanke innebär 

ökningen av husbilar en stor möjlighet för en mer året-runt-in-

riktad besöksnäring i länet. Samtidigt kan ökningen medföra 

stora utmaningar om den inte bemöts proaktivt.

Hållbar husbilsturism

Mål: Att agera kunskapsspridare och stöttning för de kommuner, såväl som företagare och föreningar som arbetar med utveckling 

av husbilsturism.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från EU:s REACT-medel i projektet Växande besöksnäring post Corona.

Koppling till andra projekt och parter: Husbilsdestination Glasriket, Attraktiva Oskarshamn och övriga kommuner i Kalmar län.

Tidplan: Pågår till och med sista oktober 2023. 

Uppföljning: I en slutrapport i oktober 2023 med en lösning på fortsatt hantering.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Mål:  Samla wellbeingaktörer, föreningar, destinationsutvecklare och beslutsfattare under varumärket ”Home of wellbeing” och 

etablera ett livskraftigt internationellt nätverk som sprider medvetenhet och kunskaper om wellbeingturismens fördelar. 

Ansvarig: Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Finansiering: Via European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014 – 2020.  

Koppling till andra projekt och parter: Energikontor Sydost AB, Region Kalmar län, Pomerania Development Agency, Poland; 

EUCC Baltic Office, Lithuania; Tourism Association Vogelparkregion Recknitzal, Germany; Danish Tourism Innovation, Denmark; 

Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania; Professor Brynon Synak Pomerania Research Institute, Poland; samt ett 

antal så kallade associerade partners. Wellbeingturism har kopplingar till projekt som Cirtoinno, Time Machine samt Ö-Natur.

Tidplan: Under projekttiden fram till december 2022, därefter följer ett efterlevnadsuppdrag på minst fem år till och med 31 de-

cember 2027. 

Uppföljning: Kontinuerligt i nätverket samt genom efterlevnadsavtal.  

Läs mer: www.wellbeingtourism.com

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://wellbeingtourism.com/sv/


23H A N D L I N G S P L A N  |  B E S Ö K S N Ä R I N G  2 0 2 2 - 2 0 2 4

Inom det regionala livsmedelsstrategiarbetet arbetar Länssty-

relsen med att stärka den regionala matidentiteten. I arbetet 

har terroiratlasen, ”Smaken av östra Småland och Öland”,  

tagits fram. Atlasen syftar till att beskriva det som är karakte-

ristiskt och unikt för länet. Avsikten är att fortsätta arbetet med 

att stärka den regionala matidentiteten genom fortsatta insat-

ser som bland annat besöksnäringen kan dra nytta av i arbetet 

med att marknadsföra länet som besöksmål. Länsstyrelsen har 

tillsammans med Kronobergs län och Jönköpings län sökt ett 

projekt via Jordbruksverket för att öka kunskapen om och in-

tresset för den lokala maten både hos konsument och i andra 

delar av livsmedelskedjan såsom restauranger.

Måltidsturism

Mål: Ökad efterfrågan och avsättning av lokala livsmedel och måltidsupplevelser. 

Ansvarig: Länsstyrelsen Kalmar län.

Koppling till andra projekt och partner: Region Kalmar län, LRF Sydost, IUC Kalmar/Livsmedelsutveckling Sydost, Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län. Utvecklandet av Matens hus.

Finansiering: Via landsbygdsprogrammet till och med 2024.  Strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 – 

2027.

Tidplan: Vissa delar är pågående medan andra delar startar efter beslutad finansiering.

Uppföljning: Genom redovisning och rapporter om projektet till finansiären och samarbetspartners. 

Läs mer: Livsmedelsstrategi - Region Kalmar län 

https://utveckling.regionkalmar.se/globalassets/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/livsmedelsstrategin/livsmedelsstrategi_uppfoljning_2016-2019.pdf
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Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 

 � Vi verkar för att öka länets attraktivitet som desti-
nation för de natur- och kulturintresserade besökar-
na, något som även gynnar länets befolkning, deras 
tillgång till ett aktivt friluftsliv och i förlängningen 
ger förutsättningar för en god folkhälsa.

 � Våra insatser stöttar länets företagare i en hållbar 
ekonomisk tillväxt, skapar nya arbetstillfällen och 
goda anställningsvillkor inom näringen.

 � De insatser vi gör främjar utvecklingen av en 
turism som är hållbar och gynnar lokal kultur och 
lokala produkter.

 � Vi verkar för att nya lösningar och teknisk inno-
vation ska spridas inom länets besöksnäring, att 
resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt 
och att konsumtion ska ske med hållbarhet som 
nyckelfaktor.

 � Vi verkar för en långsiktig och hållbar lokal, regio-
nal och nationell planering av länets utveckling.

 � Vi verkar för att länets friluftsmiljöer ska vara 
säkra och tillgängliga för alla, besökare såväl som 
länsinvånare.

 � Vi tillämpar metoder för en hållbar offentlig upp-

handling av varor och tjänster.

Den unika skärgården i norra Kalmar län har stor potential ur 

ett besöksnäringsperspektiv. Vi vill skapa förutsättningar för en 

kust och skärgård som genom sina unika värden är attraktiv och 

tillgänglig för boende, verksamheter och rekreation året om.  

 Men med en minskad befolkning och speciella förutsätt-

ningar finns en rad utmaningar kring till exempel service, infra-

struktur, kommunikationer och näringsliv. För att utveckla och 

upprätthålla en attraktiv kust och skärgård tillgänglig för alla 

krävs en ökad samverkan mellan aktörer för att hitta lösningar 

på gemensamma utmaningar. Samverkan över kommun- såväl 

som länsgräns är nödvändig. Region Kalmar län kommer under 

2022 ta fram en nulägesanalys som beskriver skärgården i Kal-

mar län i samband med Regionplanens uppdrag ”Utreda möj-

ligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service 

och tillgänglighet”. Genom att bjuda in till skärgårdsdialoger 

tillsammans med länets kommuner är förhoppningen att öka 

kunskap och samverkan i gemensamma frågor för att stärka 

utvecklingen i länet.

Skärgårdsutveckling

Mål: Region Kalmar län antar det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård samt tar över ordförandeskapet i 

Skärgårdsrådet 2023. 

Ansvarig: Samordnare för landsbygdsfrågor på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra projekt och parter: Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 

2030, Besöksnäringssamverkan Ostkusten, Region Östergötland, Leader Kustlandet, Skärgårdsrådet, Västervik, Oskarshamn och 

Mönsterås kommun.

Tidplan: Kontinuerligt.

Uppföljning: Uppdraget ”Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet genom service och tillgänglighet” kommer 

att redovisas i Regionala utvecklingsnämnden våren 2023.

Läs mer: Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland   Skärgårdsrådet

https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samh%C3%A4llsbyggnad/Landsbygd%20och%20sk%C3%A4rg%C3%A5rd/Gemensamt%20utvecklingprogram%20kust%20och%20skargard%202030.pdf
https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/Skargardsradet/


Den unika skärgården i norra 
Kalmar län har stor potential 
ur ett besöksnäringsperspektiv.





3. Attrahera investeringar 
    och etableringar

För att bli en attraktiv året-runt-destination, skapa fler besöksmål 
och upplevelser samt få ett större och mer kvalitativt utbud krävs 
det fler och mer investeringar, både från offentligt och privat håll. 
Det krävs också att vi attraherar entreprenörer och nya etableringar, 
såväl nationella och internationella som stora och små. För att att-
rahera investeringar och etableringar krävs det en trovärdighet och 
långsiktighet kopplat till året-runt-strategin. 

Dessa kommer inte av sig självt utan att vi behöver prioritera resur-
ser och tänka strategiskt för att få det att hända. Vi försöker hitta oli-
ka finansieringsmöjligheter som kan hjälpa till att öka tillväxten inom 
besöksnäringen för företag, destinationer och regionen. För med 
besöksnäring som dragplåster kan även det generella investerings-
främjande arbetet inom ett bredare näringsliv i Kalmar län inspireras 
och stimuleras. 
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Mål: Samtliga kommuner i Kalmar län ska ha erbjudits möjlighet att genomgå en kunskapshöjande process för etableringar och 

investeringar. 

Ansvarig: Projektledare på Region Kalmar län tillsammans med kommunernas näringslivschefer.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från Tillväxtverket.

Koppling till andra parter och projekt: TEAM Östergötland, Fler till Kalmar län och upphandlade konsulter.

Tidplan: Start våren 2022 med ett ettårigt projekt därefter löpande. 

Uppföljning: Löpande i nätverket för kommunernas näringslivschefer.

Läs mer: Etablering - Region Kalmar län 

Aktiviteter | Attrahera investeringar och etableringar

Investerare ser inga gränser, inte mellan län och definitivt inte 

mellan länets kommuner. Vi stödjer varandra för att få eta-

bleringar till länet, det tjänar vi alla på. Förutom att attrahera 

etableringar och skapa en struktur för mottagande av förfråg-

ningar måste vi också verka för att det är tillräckligt attraktivt att 

fortsätta vara verksam i länet.

Gemensam struktur för att attrahera etableringar och investeringar 

Mål: Ta fram gemensamt material för införsäljning av länet.

Ansvarig: Projektledare på Region Kalmar län tillsammans med kommunernas näringslivschefer.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från Tillväxtverket.

Koppling till andra parter och projekt: Business Sweden, Region Östergötland och Fler till Kalmar län.

Tidplan: Start under 2023 efter genomgången process med kommunerna då vi vet vad vi har att erbjuda.

Uppföljning: Löpande i nätverket för kommunernas näringslivschefer.

Läs mer: Etablering - Region Kalmar län

Det kommer att krävas att vi blir bättre på att proaktivt söka 

upp aktörer som är villiga att investera. Vi behöver ta fram un-

derlag som beskriver varför Kalmar län är värt att etablera sig i 

genom att visa vilka möjligheter som finns och att vi samarbe-

tar med nationella nätverk för etableringar och investeringar.

Skapa argument för införsäljning av länet 

Mål: Att ha kartlagt och samordnat existerande och kommande besöksnäringsprojekt samt dess finansiärer. 

Ansvarig: Projektutvecklingsenheten tillsammans med samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra parter och projekt: Leader, Länsstyrelsen, ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket och Vinnova.

Tidplan: Löpande.

Uppföljning: Årligen i verksamhetsplanen.

Läs mer: Stöd till projekt - Region Kalmar Län

För att inte dubbelarbeta eller arbeta i stuprör krävs det en 

samordnande part som har kunskap om projektmedel som går 

att söka och som stödjer oss i vägen mot vår vision. Vi mås-

te samarbeta med projektmedelsägare för att få en regional 

överblick och förankring speciellt nu när en ny programperiod 

träder i kraft år 2022 - 2027 för EU-medel. Region Kalmar län 

ska vara en naturlig samordnare och samarbetspart för projekt 

som rör besöksnäringen..

Ta till vara och dela med oss om kunskapen kring projektmedel 

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/naringsliv-och-innovation/etablering-och-investering/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/naringsliv-och-innovation/etablering-och-investering/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/naringsliv-och-innovation/etablering-och-investering/
https://utveckling.regionkalmar.se/finansiering-och-bidrag/regionalt-projektstod/
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Mål: Öka medvetenheten om Almis marknadskompletterande och risktagande roll hos företag och banker för att stimulera sats-

ningar. Identifiera och aktivt arbeta med följdinvesteringar hos företag till följd av andra företags större investeringar.  

Ansvarig: Almi Företagspartner.  

Koppling till andra projekt och partner: Almi Invest, Banker och andra finansiärer.

Finansiering: Ingår i ordinarie uppdrag.

Tidplan: 2022 – 2024.

Uppföljning: Inom ordinarie verksamhet och genomförs via uppföljning per SNI-kod*

Läs mer: www.almi.se 

Almi har en viktig marknadskompletterande roll när det kom-

mer till finansiering för små- och medelstora företag. Utgångs-

punkten är företag som inte kan finansiera allt de behöver på 

annat håll. Primärt bidrar Almi till finansieringslösningar tillsam-

mans med andra finansiärer där Almi kan ta högre risk. Det 

finns inga formella begränsningar för hur lånet ska användas, 

utan bygger på varje kunds speciella förutsättning. Det är ock-

så affärsidéns bärkraft och ledningens kompetens som väger 

tyngst i en finansiell bedömning av företag – förmågan att ut-

veckla och förvalta affärsidén eller investeringen. Ofta kan Al-

mis finansiering vara det som möjliggör en satsning. Utöver lån 

hanterar Almi verifieringsmedel som används för företag i tidig 

fas för att komma vidare i och verifiera innovativa affärsidéer. 

Almi bedriver även riskkapitalverksamhet i dotterbolaget Almi 

Invest med lång erfarenhet av att saminvestera med affärsäng-

lar och institutionella investerare och fungera som en brygga 

till privat riskkapital. Almi ska ses som en självklar part för att 

hitta finansieringslösningar som möjliggör och förverkligar fler 

satsningar, investeringar och etableringar inom besöksnäringen. 

Finansiering för besöksnäringen 

*behövs gemensam definition för vilka SNI-koder som räknas som besöksnäring. Läs mer under strategi 7 - Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka 
mot framtiden.

https://www.almi.se/kalmar
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Mål: Utveckla och stödja små företag på landsbygden som är verksamma inom hela livsmedelskedjan, besöksnäring eller handel 

som syftar till att korta livsmedelskedjan.

Ansvarig: Länsstyrelsen i Kalmar län.

Finansiering: Planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 – 2027.

Tidplan: Investeringsstöd under 2023 – 2027.

Uppföljning: Genom redovisning och rapporter via partnerskapet och Jordbruksverket.

Läs mer: Länsstyrelsen Kalmar län

Inom landsbygdsprogrammet och utifrån förslaget till Sveriges 

nya strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 

2023 - 2027 kommer det via Länsstyrelsen finnas möjligheter att 

söka både investeringsstöd för små och medelstora företag på 

landsbygden inom gröna näringarna, stöd till samarbetspro-

jekt inom livsmedel och besöksnäringen, stöd till små företag 

som diversifierar sin verksamhet inom till exempel restaurang, 

handel, livsmedel eller besöksnäring. Stöden ska bland annat 

syfta till att skapa attraktivare landsbygder, stärkt affärsmässig-

het samt skapa tillväxt och sysselsättning.

Stöd till gröna näringarna, livsmedel och besöksnäringen

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling.html
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 � Vid etableringar verkar vi för att aktörer beaktar 
en hållbar vattenanvändning.

 � Vi verkar för att förbättra vattenkvalitén genom att 
minska föroreningar, stoppa dumpning och mini-
mera utsläpp av farliga kemikalier, halvera andelen 
obehandlat avloppsvatten och öka återvinningen 
för en säker återanvändning globalt.

 � Vi medverkar till att identifiera och utveckla 
besöksnäringsföretag med betydande vattenkon-

sumtion.

 � Vid investeringar verkar vi för att öka andelen 
förnybar energi och uppmana till att investera i ren 
energi.

 � Vi håller oss uppdaterade och arbetar med att 
utveckla och stötta företag som tar sitt ansvar som 
arbetsgivare, som håller sig till avtal och regler och 
som inte har dåliga villkor för sina anställda.

 � Uppmuntrar unga entreprenörer genom att på oli-
ka sätt stötta deras företagsdrömmar.

 � Vi arbetar med att ge besöksnäringen tillgång till 
kapital och finansiella tjänster.

 � När besöksnäringsföretag vill närma sig nya 
marknader hjälper vi dem med råd och tillgängliga 
resurser för detta.

 � Vid planering av etableringar stödjer vi att besökare 
ska kunna promenera, cykla eller åka med kollektiv-
trafik till anläggningen, samt att återvinningsmöjlighe-
ter finns på plats.

 � Vi påtalar vikten av att områden för sport och 
rekreation skapas, vilket bidrar till starkare, hälso-
sammare, gladare och säkrare samhällen.

 � Vi stöttar och uppmuntrar företag och arbets-
platser att tänka och arbeta hållbart.

Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 





 
4. Marknadsför modigt 

 Världen rör sig allt snabbare och kampen om människors tid 
och uppmärksamhet ökar. I en ökad konkurrens, både natio-
nell och internationell, behöver vi nå ut med budskapet om vår 
destination till potentiella besökare. Det är därför väsentligt 
att vi fortsätter satsa på marknadsföring i framkant och att vi 
samordnar våra resurser och budskap så långt det är möjligt 
i ett län med olika typer av upplevelser och besökarsegment. 

För att nå vår vision om att bli en året-runt-destination krävs 
det att vi marknadsför oss mot den lokala och nationella mark-
naden samt internationellt utvalda marknader. 
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Mål: År 2024 ska antalet internationella besökare ha återgått till 2019 år nivå.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring inom ramen för arbetet med internationell marknadsföring på Region Kalmar län tillsammans 

med länets marknadsråd.

Finansiering: Årligen fastställd budget enligt samverkansavtal med samtliga kommuner och Region Kalmar län.

Koppling till andra projekt och parter: Upphandlade leverantörer på varje marknad, Kalmar Öland Airport, övriga regioner i södra 

Sverige inklusive Smålandssamarbetet och Visit Sweden.

Tidplan: Löpande efter treårigt samverkansavtal som skrivs om 2025. 

Uppföljning: Lägesrapporter varje kvartal och verksamhetsberättelse varje år samt årlig uppföljning av SCB:s gästnattsstatiskt.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Aktiviteter | Marknadsför modigt

Vi ska arbeta med tematisk och målgruppsanpassad mark-

nadsföring, utifrån reseanledningar och drivkrafter samt mot 

de resenärer som efterfrågar hållbara alternativ – kopplat till 

Visit Swedens vision ”Sverige ska vara världens mest hållbara 

destination”. Vi ska vara inspiratörer och katalysatorer för att 

hitta nya målgrupper och kvalitativa marknadsföringskanaler. 

För att lyckas kommer det vara viktigt att vi samarbetar över 

kommungränserna och tillsammans i strategiska allianser såväl 

geografiskt som med andra näringar. I allra största möjliga mån 

arbetar vi genom digitala kanaler för att ta vara på möjligheten 

att finnas där besökaren befinner sig och främjar dialog för sam-

verkan och kostnadseffektivitet. En treårig marknadsplan kom-

mer att upprättas och varje år skrivs ettåriga handlingsplaner.

Internationell marknadsföring på utvalda marknader 

Mål: Från år 2022 till 2024 ska antalet svenska besökare ha ökat under månaderna september till och med maj.

Ansvarig: Länets kommuner och destinationer för marknadsföring av sina egna varumärken. Region Kalmar län tillsammans med de 

övriga Smålandslänen för varumärket Småland.

Finansiering: Egen budget hos kommunen och under 2022 - 2023 en extra insats av medfinansiering från Region Kalmar län.

Koppling till andra projekt och parter: Kommunernas egna upphandlade leverantörer, Visit Sweden, Destination Småland, Små-

lands Turism, projektet Växande besöksnäring post Corona. 

Tidplan: Löpande under året med en koncentration på september till maj. 

Uppföljning: Årligen via SCB:s gästnattsstatistik.

Läs mer: På respektive kommuns destinations- eller hemsida eller på Besöksnäring - Region Kalmar län

För att få svenskar att välja Kalmar län i stället för andra resmål 

i Sverige eller utomlands behöver vi marknadsföra regionen 

på den nationella marknaden. Kommunerna bekostar själv 

marknadsföringen, väljer själv vilka kommunikationsinsatser 

som ska göras, vilka målgrupper som ska bearbetas samt vilka 

kanaler som ska användas för sin egen destination och egna 

varumärke. Genom att marknadsföra aktiviteter som får loka-

linvånarna att upptäcka mer av regionen eller lockar lite mer 

långväga svenska besökare, vill vi öka antalet besökare under 

månaderna september till maj. Region Kalmar läns roll är att 

vara behjälplig med inspiration, goda exempel och diskussion 

kring nationell marknadsföring. 

Arbetet hos länets destinationer med nationell marknadsföring  

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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Mål: Årligen nå ett positivt inrikes flyttnetto under perioden 2022 – 2024.

Ansvarig: Projektledare för länsgemensamma inflyttningssatsningen ”Fler till Kalmar län” med stöd av nätverket med samma namn, 

där representanter från Region Kalmar län och länets alla 12 kommuner är med.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från kommunerna.

Koppling till andra projekt och parter: Länets kommuner och destinationsbolag.

Tidplan: Start 2021 med tvååriga handlingsplaner med möjlighet till årlig revidering.

Uppföljning: Årligen mäta inrikes flyttnetto och besöksantal på flyttahit.nu, samt uppföljning av genomförda kampanjer.

Läs mer: www.flyttahit.nu

Vi vill öka antalet invånare i Kalmar län och arbetar gemensamt 

i hela länet för att attrahera personer att söka jobba och bo-

sätta sig i regionen. Vi vänder oss till dem som vill få ut mer 

av livet, som är trötta på köer, trångboddhet och tidsbrist och 

lockar med ett bra och prisvärt boende och ett lugnare tempo 

så att livspusslet går ihop. Arbetet sker genom en länsgemen-

sam plattformen www.flyttahit.nu som blir en landningssida för 

olika kampanjer såväl fysiska som digitala.  

Aktiv marknadsföring för ökad inflyttning till länet

Mål: Treåriga samverkansavtal mellan de tre regionala turismorganisationerna.

Ansvariga: Samordnare besöksnäring på Region Kalmar län, vd AB Destination Småland och vd Smålands Turism AB.

Finansiering: Inom ordinarie arbetsuppgifter samt med regionala projektmedel för gemensamma insatser.

Koppling till andra projekt och parter: Gemensamt upphandlade leverantörer, Smålands Turism AB, AB Destination Småland, 

Visit Sweden, länets smålandskommuner samt Öland.

Tidplan: Löpande. 

Uppföljning: Två gånger per år vid möten mellan ansvariga för länens regionala turismorganisationer.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län  www.visitsmaland.se  www.destinationsmaland.se  www.smalandsturism.se

De tre regionala turismorganisationerna i Småland (Smålands 

Turism AB, AB Destination Småland och Region Kalmar län) har 

genom ett gemensamt projekt samlats kring ett varumärke för 

Småland. Projektet avslutades 2014 och därefter har vi tillsam-

mans arbetat för att stärka varumärket Småland genom olika 

kampanjer och aktiviteter. På utlandsmarknaden marknadsför 

vi oss som Småland och Öland och samverkar i gemensamma 

upphandlingar. På den nationella marknaden arbetar vi för att 

varumärket ska kunna få en enhetlig synlighet i till exempel  

Tripadvisor, kampanjen – Smålands nationaldag -  Fössta toss-

dan i mass och varumärkesuppbyggnad i gemensamma soci-

ala kanaler. De tre organisationerna samarrangerar årligen en 

gemensam besöksnäringsdag för näringen.

Partnerskap Småland

http://www.flyttahit.nu
http://www.flyttahit.nu
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
http://www.visitsmaland.se
http://www.destinationsmaland.se
http://www.smalandsturism.se
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Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 

 � Vi kan i marknadsföringen göra vår röst hörd genom 

att dela positiva berättelser och bilder som visar på 

jämställdhet mellan könen och motarbeta stereo-

typer.

 � Vi kan i marknadsföringen lyfta anläggningar och 
aktiviteter som är lokala och som håller sig till avtal 
och regler.

 � Vi kan lära oss mer om jämlikhet och verka för att 
alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsned-
sättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller eko-
nomisk eller annan ställning känner sig inkluderade 
och välkomna till Kalmar län.

 � Vi kan marknadsföra företag som vill arbeta på ett 
hållbart sätt.

 � Att vid uppköp av marknadsföringsinsatser arbe-
tar efter lagen om offentlig upphandling.

 � Att i vår marknadsföring företrädesvis väljer 
digitala kanaler.

 � Vi lär oss mer om hållbar konsumtion och planerar 
vår kommunikation så att det underlätta för besö-
karen att välja hållbara alternativ.



5. Säkerställ 
 besöksnäringsanpassad 
 infrastrukturutveckling 

Samhällsplaneringen som innefattar infrastruktur, transporter och trafik-
planering är viktiga beståndsdelar för besöksnäringens tillväxt. Turism 
bygger på att människor förflyttar sig. Planering för en smart, hållbar, 
inkluderande miljö skapar attraktionskraft för många ändamål; företa-
gande, innovationer, arbete, boende och besök, på ett integrerat sätt. 
Och är viktigt för invånarna och deras livskvalitet. 

Den digitala tillgängligheten gör det lättare att hitta inspiration om de-
stinationen, planera, boka och betala och gör det möjligt att i allt större 
utsträckning besöka platser, evenemang och event digitalt oavsett var 
vi befinner oss i världen och oavsett storleken på vår reskassa, i sökande 
efter information och inspiration
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Mål: En 3-årig fortsättning på projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring tillsammans med miljösamordnare på Region Kalmar län.

Finansiering: Söka medel från EU:s regionalfond.

Koppling till andra parter och projekt: En fortsättning på projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen som går ut 2022, redan in-

volverade parter som Glasriket, Öland, Kalmar och Astrid Lindgrens Vimmerby AB samt tillfråga övriga destinationer i länet, Kalmar 

Öland Airport och Kalmar länstrafik. EU-projektet “Sustainable rural mobility for resilience in support of ecotourism” (SMARTA 3).

Tidplan: Projekt som pågår 2023 - 2025 

Uppföljning: Ansökan in hösten 2022. Sedan genom kvartalsrapporter till medfinansiärer.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Aktiviteter | Säkerställ besöksnäringsanpassad
infrastrukturutveckling

Vi behöver besöksnäringsanpassade transporter som möter 

de ökade kraven på hållbarhet och tillgänglighet. För att det 

ska bli möjligt att lättare att ta sig hållbart till och inom de-

stinationen krävs satsningar på och en ökad samordning av 

transporter samt fossilfria drivmedel. Här behöver besöksnä-

ringen i Kalmar län vara drivande för att kunna utvecklas till en 

året-runt-destination. 

Arbeta med och utveckla hållbart resande för besökare till och i Kalmar län 

Mål: Utökad regional samverkan för ett gemensamt arbete den nationella digitaliseringsstrategin.

Ansvarig: Digital strateg och samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetstid.

Koppling till andra parter och projekt: Bredbandssamordnare på Region Kalmar län, Destination Småland, Smålands turism och 

en gemensam projektansökan om digitala coacher, länets kommuner.

Tidplan: Start 2022. Löpande. 

Uppföljning: Årligen 

Läs mer: Digital omställning - Region Kalmar län 

Det behövs även satsningar på digital infrastruktur, vilket är 

en förutsättning för att besökarna lätt ska kunna hitta hit, men 

också för att kunna hitta runt i länet genom att ha säker upp-

koppling under hela resan. Detta möjliggör även insamling och 

användning av större datamängder och säkerställer att företa-

garna kan nå ut till sina potentiella gäster och förbättrar gäster-

nas besök hos företagarna.

Inventera och arbeta för digital delaktighet och infrastruktur

Mål: Inventera vilka besöksmål och evenemang som är mest besökta inför 5G-utbyggnad.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring och bredbandssamordnare på Region Kalmar län tillsammans med länets destinationer.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetstid.

Koppling till andra parter och projekt: Digital strateg på Region Kalmar län.

Tidplan: Under 2022.

Uppföljning: Rapport klar senast sista december 2022.

Läs mer: Bredband - Region Kalmar län

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/digital-omstallning/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/digital-omstallning/bredband/#
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Mål: Bättre prognoser över lokala och regionala effekter att användas för planering av infrastrukturinvesteringar.

Ansvarig: Samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Regionala projektmedel med medfinansiering från EU:s REACT-medel i projektet Växande besöksnäring post Corona.

Koppling till andra parter och projekt: Projektet MIRANDA – Högskolan i Dalarna, Tillväxtverket och Trafikverket. Kalmar länstrafik, 

kommunernas turismansavariga samt samhällsplanerare.

Tidplan: 2022 - 2023.

Uppföljning: Rapport och seminarium i slutet av 2022.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

För att öka förståelsen för turismens omfattning på lokal och 

regional nivå behöver vi arbeta med olika beslutsstöd. Dessa 

kan sedan användas av samhällsplanerare för att ta effektivare 

och mer hållbara beslut kring infrastrukturinvesteringar i sam-

band med destinationsutveckling. 

Ta fram beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering

Mål: År 2024 ska Kalmar Öland Airport ha ökat medvetenheten kring möjligheterna att flyga miljömässigt hållbart, så att resenärer-

na enklare kan göra klimatsmarta val för hela resan.

Ansvarig: Kalmar Öland Airport.  

Finansiering: Egen budget från ägarna Kalmar kommun och Region Kalmar län. 

Koppling till andra parter och projekt: Kalmar länstrafik, andra samverkansparter inom transport och projektet Klimatsmara resor 

i besöksnäringen.

Tidplan: 2022 – 2024.

Uppföljning: Årligen genom enkätundersökningar bland resenärerna.

Läs mer: www.kalmarolandairport.se

Kalmar Öland Airport spelar en viktig roll och är en samhällsvik-

tig funktion för regionens medborgare, företag och besökare. 

Flyget kan komplettera andra transportslag för besökare till 

länet och bidra till att långväga målmarknader, Tyskland och 

Nederländerna, blir nåbar för vår besöksnäring. 

 År 2030 kommer Kalmar Öland Airport att vara en föregång-

are i omställningen till ett hållbart resande med flyg och de ska 

forma en infrastruktur för hållbart flyg samt möjliggöra för fly-

gets aktörer att lyckas med innovation och affärsutveckling.   

 Det handlar om att klara omställningen till bland annat elflyg 

och att genom digitaliseringen underlätta för flygplatsens rese-

närer. Kalmar Öland Airport strävar efter att hjälpa kunden att 

fatta ett hållbart beslut om sin resa till och från Kalmar län.

Flygresande i en ny tid

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://kalmarolandairport.se/hallbarhet/
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Mål: Ökad regional samverkan med Kalmar läns trafik kring turism och besöksnäring.

Ansvarig: Kalmar läns trafik och samordnare besöksnäring och utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetstid samt med egen budget från ägarna. 

Koppling till andra parter och projekt: Projekten Klimatsmarta resor i besöksnäringen och MIRANDA, Länets kommuner och 

besöksnäring, grannregioner till Kalmar län. 

Tidplan: 2022 - 2024.

Uppföljning: Årligen.

Läs mer: www.kalmarlanstrafik.se  Besöksnäring - Region Kalmar län

Region Kalmar län har i rollen som regional kollektivtrafikmyn-

dighet ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollek-

tivtrafik. Kollektivtrafiken ska underlätta invånarnas möjligheter 

att pendla till arbete och studier och är på så sätt ett viktigt 

verktyg för att skapa en större arbetsmarknads- och utbild-

ningsregion för invånarna i länet. Arbetet med att utveckla 

kollektivtrafiken i länet görs för att möta nya och förändrade 

behov hos invånare och samhället i stort. Frågor kring hur kol-

lektivtrafiken kan underlätta för besökare samt för arbetsgivare 

och personal inom besöksnäringen är områden som vi gemen-

samt vill försöka hitta lösningar på. 

Kollektivtrafikens roll för turism och besöksnäring

Målbild från Cykelstrategin är:
 � Binda samman orter på ungefär två mils mellanrum
 � Ansluta de större bytespunkterna på landsbygden i kollektivtrafiken med cykelbana eller cykelsträckningar i blandtrafik med 

hög trafiksäkerhet till och från närmaste ort
 � Skapa attraktiva sammanhängande turistcykelnät

Målbilden består i stort men sista punkten behöver andra typer av resurser. Därför inleds detta arbete.

Mål: Stödja och koncentrera resurser för turistcykelleden på Öland så att den certifieras som en nationell turistcykelled. 

Ansvarig: Samordnare infrastruktur på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra parter och projekt: Trafikverket, Borgholm och Mörbylånga kommun.

Tidplan: 2022 - 2025

Uppföljning: Sker via samordnande möten. 

Läs mer: Cykelstrategi - Region Kalmar län

Region Kalmar län kommer att revidera den regionala cykel-

strategin som är framtagen till år 2025. Cykelstrategin kommer 

genomgå en större revidering för att möta ny kunskap och 

anpassas till given budget. Förhoppningen är även att revide-

ringen ska ge en mer realistisk bild av vilka cykelvägar som kan 

byggas ut i närtid. 

Regional cykelinfrastrukturplan och turistcykelleder 

http://www.kalmarlanstrafik.se
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering-och-infrastruktur/cykelstrategi-for-kalmar-lan/
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Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 

 � Vi arbetar för att regionen ska vara fossilbränselfri.

 � Vi arbetar aktivt med skapandet av en stärkt laddin-

frastruktur för elbilar.

 � Vi verkar för en infrastrukturutveckling som stöttar 
utvecklingen av länets besöksnäring, samt att det 
inom besöksnäringen blir lättare att resa hållbart.

 � Vi arbetar för att bygga ut tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, 
inklusive regional och gränsöverskridande infra-
struktur, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på ekono-
miskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

 � Väsentligt öka tillgången till informations- och 
kommunikationsteknik samt eftersträvar allmän och 
ekonomiskt överkomlig tillgång till internet.

 � Vi verkar för en långsiktig och hållbar lokal, regio-
nal och nationell planering av länets utveckling.

 � Vi verkar för en utveckling av länets hållbara 
transportsystem i form av kollektivtrafiken, samt att 
denna omfattar besöksnäringen och dess behov.

 � Vi är anpassningsbara och lär oss inom besöks- 
näringen vad vi kan göra i händelse av en kris, 
klimatrelaterade fara eller naturkatastrof.

 � Klimatåtgärder ska integreras i politik, strategier 
och planering på nationell nivå oavsett om de sker 
lokalt, regionalt eller nationellt.

 � Vi står upp för klimatet genom att till exempel 
uppmuntra till klimatvänliga transporter.





6. Strategisk 
 kompetensförsörjning 
 och utveckling 

Framtidens kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att det 
finns kompetens i besöksnäringen vilket också kan kopplas till in-
flyttning till Kalmar län. Samhällsutvecklingen genererar ett föränd-
rat kompetensbehov bland annat genom internationalisering, digita-
lisering, automation i kombination med hållbarhetsaspekterna. Nya 
krav på kompetens är avgörande för hur turismen till och inom Kal-
mar län kommer att utveckla sig för att bli en året-runt-destination. 

Att arbeta med strategisk kompetensutveckling och en fördjupad 
samverkan mellan olika nivåer, de privata och offentliga aktörerna, 
företagen samt utbildningssystemet är därför en nyckelfråga för till-
växten i besöksnäringen. 
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Mål: Bilda ett branschråd för besöksnäringen kring kompetensförsörjning.

Ansvarig: Arbetsförmedlingen med stöd av samordnare besöksnäring och samordnare kompetensförsörjning på Region Kalmar län. 

Finansiering: Egna insatser från Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län.

Koppling till andra parter och projekt: Rådet är till för företag i Kalmar län. REACT- projektet Växande besöksnärings post Corona 

till och med sista augusti 2023 (finansiering). 

Tidplan: Löpande med två möten per år. 

Uppföljning: Varje år genom enkäter till medverkande företag samt Bisnode undersökning för företag gällande antalet anställda 

och förädlingsvärde.

Läs mer: Kontakta företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Kalmar län. 

Aktiviteter | Strategisk kompetensförsörjning
och utveckling

Näringen behöver kunskap som spänner över en stor bredd 

och inkluderar allt från ren hanverksmässighet till it, ekonomi, 

juridik, ledarkompetens och hållbarhet på avancerad nivå.  

Offentliga aktörer behöver enas för att stimulera företagen till 

att fortsätta investera resurser och att yrkesträna sina anställda 

för att öka möjligheterna till att behålla personal. Tillsammans 

med arbetsgivarna vill vi underlätta och möjliggöra olika rekry-

teringsvägar för att anställa personal. 

Sätta en struktur för samordning och stöttning av kompetensförsörjningsfrågor 
inom besöksnäringen  
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Sätta en struktur för samordning och stöttning av kompetensförsörjningsfrågor 
inom besöksnäringen  Mål: Framtagen kompetensbehovsanalys och en hållbar struktur byggd för kompetensförsörjning för kockar och restauranganställda. 

Ansvarig: Samordnare kompetensförsörjning på Region Kalmar län. 

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra projekt och parter: Länets arbetsgivare och kommuner, Arbetsförmedlingen, länets lärcentra, folkhögskolor 

och utbildningsaktörer. 

Tidplan: Start 2022 med treåriga handlingsplaner med möjlighet till årlig revidering.

Uppföljning: Årligen mot uppsatt mål och genom avstämning med utbildningsaktörer.

Läs mer: Kompetensförsörjning - Region Kalmar län

För att bättre kunna dimensionera utbildningsplatser och 

matcha mot behov samt ställa krav på ett system för utbildning 

behöver vi få kunskap om vilket kompetensbehov som finns 

inom besöksnäringen på såväl kort som lång sikt. Vi behöver föra 

en dialog med länets lärcenter, folkhögskolor och andra utbild-

ningsaktörer för att relevanta utbildningar ska kunna erbjudas.

Analysera och kommunicera kompetensbehov inom besöksnäringen i länet

Mål: Bygga upp en hållbar struktur för yrkesbedömning och validering i Kalmar län inom hotell och restaurang.

Ansvarig: Samordnare kompetensförsörjning och samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Medel från lämplig utlysning. 

Koppling till andra parter och projekt: Andra regioner som arbetat effektfullt med validering för hotell- och restauranganställda, 

Utbildningsrådet för hotell och restaurang, Hotell- och restaurangfacket, Visita, Industriellt utvecklingscentrum i Kalmar (lUC) och 

kommuner som har hotell- och restaurangutbildning.

Tidplan: Start 2022 med att söka medel.

Uppföljning: Efter uppsatta kriterier för projektansökan.

Läs mer: Kompetensförsörjning - Region Kalmar län

Det råder en stor brist på personer som kan och vill arbeta 

inom besöksnäringen. För att hjälpa företagen att vara attrak-

tiva arbetsgivare, få personer att vilja stanna kvar i yrket och 

säkerställa hög kvalitet mot kund vill vi arbeta med validering.  

Fler arbetstagare saknar idag formella betyg för sitt yrke. En 

validering är en metod som ger kompetensintyg eller betyg på 

individens kompetens och kunskap. 

Säkerställa kompetens av anställda i företagen 

Mål: Söka projektmedel för ett länsövergripande projekt kring digitalisering hos företagen.

Ansvarig: Samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Medel från EU:s regionalfond och medfinansiering Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköping.

Koppling till andra parter och projekt: Fortsättning på Digitala lyftet som drivits av IT-plattform Småland och Öland fram till och 

med 2022. Samarbete med Destination Småland och Smålands Turism.

Tidplan: Treårigt projekt 2023 - 2025.

Uppföljning: Senast våren 2023 ska en ansökan om projektmedel har gjorts.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Digitalisering och automation kommer få en ökad betydelse 

vid ett ökat fokus på lönsamhet. Vi vill skapa hållbar tillväxt 

genom en strategisk satsning på digitalisering inom besöksnä-

ringen och dess företag utifrån fyra huvudområden: synliggö-

ra företagen och deras utbud, coacha företag till ökad digital 

förmåga, skapa förutsättningar för företag att förstå vad den 

digitala utmaningen innebär samt öka förståelsen för vad det 

digitala värdskapet innebär.

Öka kunskapen och förståelsen för möjligheterna med digital transformation 
hos besöksnäringen 

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kompetensforsorjning/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/kompetensforsorjning/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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Mål: Årligen nå över 13 000 besök på länsgemensamma webbplatsen Flyttahit.nu, och utöka det länsgemensamma ”Rekryterings-

nätverk Kalmar län” med fler deltagare.

Ansvarig: Projektledare för länsgemensamma inflyttningssatsningen ”Fler till Kalmar län” med stöd av nätverket med samma 

namn, där representanter från Region Kalmar län och länets alla 12 kommuner är med.

Finansiering: Region Kalmar län och de 12 kommunerna.

Koppling till andra projekt och parter: Länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Linnéuniversitetet. 

Tidplan: Start 2021 med tvååriga handlingsplaner med möjlighet till årlig revidering.

Uppföljning: Årligen mäta inrikes flyttnetto, besöksantal på flyttahit.nu, popularitet kring samverkansevenemang, samt engage-

mang i nätverket.

Läs mer: www.flyttahit.nu

Vi vill ha attraktiva arbetsgivare som vill ha kompetent personal 

och som kan erbjuda karriärmöjligheter eller kompetensväx-

ling. Vi behöver också mer samarbete mellan kommunerna i 

Kalmar län för att öka inflyttningen. Ett samarbete som kom-

mer att underlätta för näringsliv och offentlig sektor att locka 

ny, välutbildad kompetens vilket leder till ökat antal invånare 

i Kalmar län. 

Samordning för att attrahera kompetens till länet

http://www.flyttahit.nu
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 � Vi stöttar besöksnäringens aktörer och nyttjar våra 

resurser inom hälsovård för att främja fysisk och psy-

kisk hälsa, samt välbefinnande även i för branschen 

svåra perioder.

 � Vi arbetar med regionens andra aktörer för att 
långsiktigt öka det antal ungdomar och vuxna 
som har relevanta färdigheter, däribland tekniska 
färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 
anständigt arbete och entreprenörskap inom 
besöksnäringen.

 � Vi verkar för att säkerställa lika tillgång till utbild-
ning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 
personer, inklusive personer med funktionsned-
sättning.

 � Vi arbetar för att avskaffa alla former av diskrimi-
nering av alla kvinnor och flickor genom att bland 
annat tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt delta-
gande och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer.

 � Vi ökar användningen av gynnsam teknik, i syn-
nerhet informations- och kommunikationsteknik, 
för att främja kvinnors egenmakt.

 � Vi vill attrahera ungdomar till besöksnäringen för 
att minska ungdomsarbetslösheten. 

 � Vi vill stödja arbetsgivarna så att de blir attraktiva 
och främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla 
arbetstagare.

 � Vi verkar för att främja forskningsinsatser inom 

besöksnäringen och näringens implementation av 

forskningsrön.

 � Vi ser hela tiden till att lära oss mer om hur turism 
fungerar som ett effektivt medel för integration 
och diversifiering och blir ett verktyg för att minska 
ojämlikheter.

 � Vi bidrar till att förbättra utbildningen, medve-
tenheten och den mänskliga och institutionella 
kapaciteten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning samt begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser.

 Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 





 
7. Analysera utvecklingen 
 och omvärldsbevaka 
 mot framtiden 

 För att hänga med i en alltmer snabbrörlig och komplex värld och 
kunna anpassa våra aktiviteter till förändrade omvärldsförutsättning-
ar krävs det att vi arbetar kontinuerligt med att bevaka och analy-
sera vår omvärld. Och för att säkerställa att vi är på väg åt rätt håll 
behöver vi kontinuerligt följa utvecklingen med hjälp av statistik och 
undersökningar. 

Vi behöver stärka vår analytiska kompetens, inte minst när det kom-
mer till att hantera de tilltagande dataströmmarna eller hitta alter-
nativa sätt att förstå våra besökare om vi inte får tillgång till dessa 
flöden. Men även för att lära känna de målgrupper som attraheras av 
länets utbud året runt.
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Mål: Säkerställa att den statistik och de analyser som tas fram för Kalmar län är lättillgängliga och åskådliggörs på ett tilltalande sätt 

för ökad förståelse.

Ansvarig: Samordnare besöksnäring, analytiker och kommunikationsavdelningen på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter.

Koppling till andra parter och projekt: SCB, BI Syd, Tillväxtverket, Näringsdepartementet, Länsstatistikgruppen för besöksnäring-

en och upphandlade leverantörer av analyser och statistik.

Tidplan: Kontinuerligt.

Uppföljning: Månatlig uppdatering på Region Kalmar läns hemsida för besöksnäring och kommunikation via regionens sociala 

mediekanal för besöksnäringen.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Aktiviteter | Analysera utvecklingen och 
omvärldsbevaka mot framtiden

Förståelsen för besöksnäringens behov av kunskapsunderlag i 

form av data, undersökningar, statistik och analys har ökat inom 

såväl främjarsystemet som hos företag inom besöksnäringen. 

För att vi ska kunna fatta rätt beslut behövs kunskap och förstå-

else för turism- och besöksnäringen i Kalmar län och att vi tar 

fram en gemensam definition om vilka SNI-koder som räknas 

som besöksnäring. Den data som tas fram måste synliggöras 

på ett lättillgängligt sätt.  

Behov av lättillgänglig statistik och kunskapsunderlag på regional 
och kommunal nivå 

Mål: Aktivt arbeta i det uppbyggda samarbetet kring statistik och omvärldsbevakning som finns i södra Sverige.

Ansvarig: Samordnare besöksnäring och utvecklare besöksnäring på Region Kalmar län. 

Finansiering: Tas från budget för internationell marknadsföring.

Koppling till andra parter och projekt: Regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Gotland och 

Värmland.

Tidplan: 3-årigt samverkansavtal med en omskrivning inför år 2025.

Uppföljning: Återkoppla i verksamhetsberättelse, via länsturismgruppen som i sin tur för ut till sin kommun och besöksnäring samt 

att löpande kommunicera genom den regionala hemsidan.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

För att arbeta långsiktigt och kostnadseffektivt och för att inte 

behöva bygga upp egna strukturer måste vi samarbeta i Sve-

rige kring omvärldsbevakning, analyser och framtagande av 

statistik. I nuläget saknas det en grundläggande struktur med 

roller och ansvarsområden och en gemensam syn på behov 

och områden som behöver förstärkas.

Samverka nationellt kring omvärldsbevakning, analyser och statistik 

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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Aktiviteter | Analysera utvecklingen och 
omvärldsbevaka mot framtiden

Mål: Vara en samordnande part, aktiv aktör och dela med oss av kunskap i EU:s turismnätverk NECSTouR.

Ansvarig: Samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Årsavgift som delas mellan fem parter.

Koppling till andra parter och projekt: Småland, Halland och Blekinges Brysselkontor, Regionerna Kronoberg, Jönköping, 

Blekinge och Halland.

Tidplan: Kontinuerligt.

Uppföljning: Årligen mellan involverade regioner när fakturan ska betalas samt innan Annual General Meeting.

Läs mer: www.necstour.eu 

Genom att delta i europeiskt samarbete får vi bättre omvärlds-

bevakning och kunskapsöverföring inom området turism och 

besöksnäring. Vi skapar nätverk med internationella aktörer 

och kan söka gemensamma projekt över landsgränserna. Re-

gionalt ingår Kalmar län i tre olika nätverk, NECSTouR, Cold 

Coast Collective (Co-Co-Co) samt Baltic Sea Tourism Forum 

där vi försöker att finnas representerade på deras nätverksträf-

far eller konferenser.

Utökade internationella samarbeten

Mål: Fler konkreta samarbeten med akademin för att inhämta kunskap. 

Ansvarig: Samordnare besöksnäring på Region Kalmar län.

Finansiering: Ingår i ordinarie arbetsuppgifter samt eventuellt projektmedel. 

Koppling till andra parter och projekt: NATU – Nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige, BFUF - be-

söksnäringens utvecklings- och forskningsfond, Linnéuniversitetet och Cetler Högskolan i Dalarna – Centrum för besöksnärings-

forskning.

Tidplan: Kontinuerligt.

Uppföljning: Årlig avstämning om antalet kontakter och utbyten på regional nivå.

Läs mer:  www.natu.se   www.bfuf.se   Besöksnäring - Region Kalmar län   www.du.se

Det behövs bättre samverkan mellan näringen, det offentliga 

och akademin, inte minst för att formulera kunskapsluckor och 

förbättra förutsättningarna för näringen. Vi försöker alltid i pro-

jektansökningar lägga in en budget för medverkan i projektet 

av forskare och studenter. Under perioden 2022 - 2024 arbetar 

vi med Högskolan i Dalarna kring besöksströmmar, Linnéuni-

versitetet kring Smarta destinationer, Internet of things och 

kulturella och kreativa näringar. Vi deltar i en årlig konferens 

om nordisk turismforskning samt Besöksnäringens utvecklings- 

och forskningsfonds forskarkonferens. Utöver det hjälper vi 

studenter att hitta företag att göra examensarbeten med och 

områden att skriva uppsatser om samt att vi gärna ställer upp 

som föreläsare när så önskas. 

Samarbete med akademi, studenter och forskare

http://www.necstour.eu
http://www.natu.se
http://www.bfuf.se
https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
https://www.du.se/
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Kopplingar till Agenda 2030 och hur vi agerar 

 � Vi uppmärksammar vikten av vetenskap och stärker 

samarbetet mellan forskning och teknik för näringens 

utveckling och framtid.

 � Vi säkerställer att vi har kunskap och färdigheter 

inom hållbar utveckling.

 � Vi verkar för att tillse att vi och regionens besöks- 
näring har den information och medvetenhet som 
behövs för en hållbar utveckling.

 � Vi samverkar med forskare för att utveckla nya, 
relevanta sätt att övervaka en hållbar utveckling av 
besöksnäringen. En hållbar turism skapar arbetstill-
fällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

 � Vi säkerställer allmän tillgång till information om 
regionens besöksnäring, främjar dialog och skyd-
dar därmed grundläggande demokratiska friheter, 
i enlighet med nationell lagstiftning och internatio-
nella avtal.

 � Vi stärker genom partnerskap, besök och utbyten 
det regionala och internationella samarbetet kring 
vetenskap, teknik och innovation.

Mål: Ett årshjul över rapportering och beräknade upphandlingar av statistik, analyser och omvärldsbevakning.

Ansvarig: Utvecklare besöksnäring och analytiker på Region Kalmar län tillsammans med länsstatistikgruppen för besöksnäringen.

Finansiering: Egen arbetstid och kanslimedel från Region Kalmar län.

Koppling till andra parter och projekt: BI Syd, SCB, Tillväxtverket, Visit Sweden Telia, Air DnA, kommunernas egna besökarunder-

sökningar, kund och reseundersökningar från Kalmar Öland Airport samt upphandlade leverantörer av omvärldsbevakning.

Tidplan: Kontinuerligt och löpande under året. Befolkningsanalys 2022 och därefter vart 3:e år. Positioneringsanalys 2024 och där-

efter vart 4:e år.

Uppföljning: Sker efter färdigställt årshjul. Återkopplas i verksamhetsberättelse för internationell marknadsföring, i länsturismgrup-

pen som för ut till sin kommun och företag samt att det ingår som övergripande mål för besöksnäringsstrategin.

Läs mer: Besöksnäring - Region Kalmar län

Analyser kommer att användas som planerings- och beslutsun-

derlag för utvecklingen till en året-runt-destination och kom-

mer att underlätta uppföljning och utvärdering av företagens 

konkurrenskraft och utvecklingsinsatser som genomförs.

Spännvidden över data och de något trubbiga indikatorer som 

finns för att mäta och analysera besöksnäringen innebär att vi 

behöver medverka till samordning då nationellt ledarskap är 

helt avgörande för att förstå och beskriva turism och besöks- 

näring på ett sätt som aktörerna i aktörssystemet kan enas om 

och kommunicera. 

Egna analyser som planerings- och beslutsunderlag

https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/besoksnaring/
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