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Sammanfattning 
Projektet Glasriket på Tillväxt är en utvecklingsprocess där man vill etablera ett professionellt och 
hållbart destinationsutvecklingsarbete där besöksnäringen och kommunerna arbetar tätt 
tillsammans för att nå framgång. Den gemensamma nämnaren för företagen och organisationerna 
som deltar i processen är främst den geografiska tillhörigheten. Deltagarna är alltså ett stort antal 
organisationer och individer med olika bakgrund, olika kunskap, olika egna visioner och mål, olika 
verksamheter och olika drivkrafter, inte minst för sitt deltagande i Glasriket på Tillväxt. 

• Processen har varit tydlig och har genomförts enligt planen, det mesta av innehållet har varit 

uppskattat, men eftersom deltagarnas bakgrund är olika, har det naturligtvis varierat.  

• Deltagarna har mest uppskattat att lära känna varandra och varandras anläggningar, vilket 

lett till ökad samverkan.  

• Generellt har många tyckt att processen har tagit för lång tid och tagit för mycket av 

företagens tid i anspråk. 

• Ur företagens perspektiv har information och kommunikation inom projektet varit mycket 

bra. Dock har det varit en utmaning att informera och kommunicera kring processen till 

kommuner och politik, inte minst för att det varit skifte av politik och även bemanning av 

olika tjänster inom förvaltningarna. 

• Eftersom processens avslutande period var mitt under den besvärliga coronapandemin, 

påverkades måluppfyllelsen av projektet. Även om delar av processen har förberett för 

internationalisering, gjorde reserestriktioner att de utländska gästerna uteblev. Vad gäller 

lönsamhetsmålet, var många oroliga att pandemin skulle hindra allt besök, men man kunde 

ändå konstaterat att mål-året 2020 blev helt ok. 

• Ytterligare ett mål med processen var att komma vidare i frågan kring organisering av 

destinationen. Företagen har stor förhoppning om att det ska lösa sig med organisering och 

finansiering av nya bolaget, men ser att ansvaret ligger hos kommunerna. Kommunerna är 

positiva till att det blir en snar lösning. 

Christinas tips. Det har lagts mycket tid och kraft på ett bra projekt, som är starten på resten av 

en gemensam utveckling. Tag tillvara på allt som är gjort genom att fortsätta jobba tillsammans, 

ett klokt ledarskap kan vara avgörande. Levande nätverk är viktiga men företagen har sällan 

egen kraft till samordning. Hitta det som förenar i de olika nätverken för att deltagarna ska 

utvecklas och fortsätta vara engagerade så kommer destination Glasriket att utvecklas och må 

bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             Deltagarna på sista workshopen, Moshult Vandrarhem 
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Utvärdering Glasriket på Tillväxt 
Projektet Glasriket på Tillväxt är en utvecklingsprocess där man vill etablera ett professionellt och 
hållbart destinationsutvecklingsarbete där besöksnäringen och kommunerna arbetar tätt 
tillsammans för att nå framgång.  
Den gemensamma nämnaren för företagen och organisationerna som deltar i processen är främst 

den geografiska tillhörigheten i de fyra kommunerna Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo. En 

annan gemensam nämnare att man tillhör besöksnäringen eller finns i någon offentlig organisation 

som främjar besöksnäringen. Deltagarna är alltså ett stort antal organisationer och individer med 

olika bakgrund, olika kunskap, olika egna visioner och mål, olika verksamheter och olika drivkrafter, 

inte minst för sitt deltagande i Glasriket på Tillväxt. Vidare finns i området ett antal 

varuproducerande verksamheter som är viktiga för varumärket och destinationen, som inte alltid har 

samma utmaningar som verksamheter som tar emot besökare/gäster. De olika förutsättningar för 

deltagarna ställer stora krav på projektplanering, projektledning och projektets genomförande, vilket 

blir tydligt vid många av svaren. 

I min utvärdering har jag intervjuat ca 25 män och kvinnor jämnt fördelat på deltagande företag som 

ingått i arbetsgruppen och de som hade uppdrag eller var anställda i någon av kommunerna eller i 

samverkande regionala organisationer under projekttiden. Intervjuerna har skett i innan projektet 

var slut och det pågick fortfarande aktiviteter vilket påverkar hur respondenterna har svarat. 

Intervjuerna har skett per telefon eller via samtal i digitala plattformar. Alla svar är avpersonifierade 

här i min rapport och är tolkade av mej. Ibland har jag även lagt med anonyma citat, för att tydliggöra 

ett svar som ibland är unikt eller ibland representerar en större mängd svar. 

Tack för allas engagemang och tid för intervjuerna samt att jag har fått låna bilder av Glasriket AB och 

från deltagare på workshoparna till rapporten! 
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Starten av projektet 
Några personer som jag har intervjuat har varit med från idé till projektgenomförande. De beskriver 

att bakgrunden till projektet mycket kommer från behovet att bestämma om Glasriket AB skulle 

finnas kvar eller inte och vilket uppdrag det skulle ha. Det behovet uppstod när de skedde 

ägarförändringar och därmed också ändringar av bolagets finansiering 2017. Men även andra delar 

som att utveckla besöksnäringen och ta vara på den upplevda potentialen låg till grund för 

satsningen. Som inspiration till det som blev Glasriket på Tillväxt, var en studieresa till Österlen, där 

en snarlik process hade genomförts. Med på resan fanns både styrelserepresentanter och anställd 

personal från Glasriket AB, politiker och tjänstepersoner från kommunerna. Gästerna blev 

inspirerade och såg stora möjligheter för Glasriket att göra en liknande process. De som initierade 

processen, löste finansieringsfrågan för projektet och efter en upphandling fick Svedest uppdraget 

att genomföra satsningen enligt sin beprövade modell.  

Enligt projektstrukturen skall det finnas en arbetsgrupp och 10 utvalda företag/personer per 

kommun bjöds in att medverka i den när projektet startade och det var då företagen fick kännedom 

om projektet. Alla fick en personlig inbjudan och de flesta minns att de fått en direktkontakt med en 

tjänsteperson på kommunen. Dock har alla 40 inte följt med i hela processen och medarbetare i 

projektet har kommenterat att det varit ett stort jobb med inbjudningar och påminnelser till 

träffarna. Men ursprungstanken med personliga kontakter verkar ändå vara en framgångsfaktor 

eftersom alla kunnat argumentera direkt och man har känt sig utvald. 

Den första tanken som företagarna fick när de bjöds in var nästan bara positiv.  Man uppskattade att 

det var en satsning på samverkan över kommun- och länsgränserna och man tyckte det var kul att få 

kunna påverka och bidra med något för hela området. Några nyinflyttade var särskilt positivt inställda 

för att man skulle kunna bygga ett nytt nätverk samt att man hade positiva erfarenheter från 

samverkansprojekt på andra platser.  

Varför startade projektet, tror du? 

En följdfråga till företagen, när vi pratade om projektstarten, var varför de tror att projektet 

egentligen startade, de hade ju inte varit med i planering och förarbete. Bland svaren fanns det en 

positiv förhoppning om att väcka liv i den gemensamma stora potentialen som Glasriket har som 

destination. De säger vidare att det fanns en vilja att öka samarbetet mellan kommunerna och 

företagen och att det var behovet av att hitta nya former för samarbeten, som ledde fram till att 

projektet startade. Många hade sett att det var mycket nedläggningar och tyckte att det var mest 

negativt i bygden.  Flera vittnade om att besökarna inte visste så mycket om Glasriket längre och att 

det därför behövdes gemensamma krafter för att visa att företagen fortfarande finns kvar. Företagen 

hade sett att det hade skett förändring genom åren, som lett till att Glasriket AB hade för lite 

resurser för att orka med en samordning. Många nämner också tidigare samverkansprojekt som inte 

har gett önskat resultat, men att det hade legat till grund för inriktningen på Glasriket på Tillväxt.  

Men kunskapen om Glasriket AB varierar kraftigt bland företagen och därmed också förväntan på 

framtida organisering. Några är starkt engagerade och har god kunskap om bolagets ägande och 

uppdrag idag, medan andra inte har det. Magasinet Glasriket är välkänt och verkar för några vara 

synonymt med bolaget och de flesta pratade om behovet av en ökad marknadsföring med bolaget 

som en enande kraft i framtiden.  

 

Kommentar: Projektet var efterlängtat men det fanns en oro att det skulle gå samma öde till mötes 

som några tidigare projekt hade gjort. Det finns också en känsla hos många att detta är sista chansen 

att rädda Glasriket som destination.  
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Förväntningar 
Att leva upp till förväntningar är ofta en utmaning, särskilt om förväntningarna är högt ställda men är 

förväntningar för låga, kan det vara svårt att få engagemang. Bland företagen pratade man inte så 

mycket om organisering av destinationen när projektet startade och man hade därför inga 

förväntningar på det. Man hade mer förväntan på samarbete, marknadsföring och försäljning – om 

man hade någon förväntan alls. Och de som förväntat sig ökat samarbete säger sig ha fått många 

kontakter som lett till nya samarbeten. Deltagarna berättar att de lärt känna varandra på ett nytt sätt 

och att man aldrig hade besökt flera av de andra verksamheterna förut. En spännande reflektion från 

en deltagare är att den hemska pandemin faktiskt varit projektet till nytta, för att behovet kring 

samarbete ställdes på sin spets. Förväntningar hos kommunerna var olika men bland några en viss 

skepsis att ”medverkan i projektet skulle vara något för oss” och någon tyckte det var en för ambitiös 

satsning. 

Förväntan på organisering 

När jag genomför intervjuerna, är man i slutet av processen, men alla träffar i projektet har inte 

genomförts och frågan om framtida organisering har blivit den mest aktuella frågan. Och från det 

offentliga fanns det nu enkelt sammanfattat en förväntan om att skapa en proffsig organisation. 

Den aktuella förväntan hos företagen är entydig - att ansvaret för Glasrikets framtida organisering 

ligger hos kommunerna, både som en resursfråga men också en fråga om vilja och ambition. Särskilt 

eftersom företagen under intervjuperioden enats om att organisera sig i en ekonomisk förening. En 

respondent kommenterar tidigare ägarnas strategiska arbete med Glasriket AB, där styrelsearbetet 

hade blivit mer en politisk arena utan engagemang och utan pålästa medlemmar och såg en 

förhoppning om ändring av det.  

En annan kommentar var att det har funnits en önskan om att besöksnäringsfrågorna ska lyftas fram 

mer i kommunerna och att projektet skulle skapa strukturer där översiktsplaner och andra 

strategiska frågor mer skulle nyttja kompetenser som kan vara remissinstans för besöksnäringen. I 

Skåne hade man kommit långt med att hjälpas åt med besöksnäringsfrågor över kommungränserna 

och det fanns en förväntan att Glasriket på Tillväxt skulle bidragit till att även områdets kommuner 

skulle jobba på det sättet.  

 

Några citat kring förväntan 

 

”Jag har större förväntan nu sista halvåret att det verkligen kommer ske en 

förändring, tidigare projekt har inte lett till något. 

”Att processen skulle bli ett forum för ett nytt och modernt arbetssätt” 

”En nystart mellan företag och kommun, företag o företag, kommun o 

kommun. Våra gäster ser inte kommungränser och vi behöver ha enat 

budskap till dem om destinationens utbud.  

”Att Glasriket finns på kartan, inte bara med glas utan även med andra 

aktörer. ”  

”Få till en större peng för marknadsföring och lära känna varandra.” 

”Att skapa sammanhållning inom Glasriket, vilket kan vara svårt, vi är 

många aktörer, vi är spretiga i det vi gör, alla fokusera på sin egen lilla plätt 

och glömmer kanske att det finns andra som man kan samarbeta med.”  
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Processen och innehållet 

När jag har intervjuat de som representerar det offentliga om processen och innehållet, har svaren 

varierat väldigt mycket, dels för att man kanske inte varit med under hela projekttiden och dels för 

att projektet bara är ett bland alla insatser som pågår i kommunerna. Och som det är med 

anställningar och uppdrag - människor kommer och går. Det kan bero på att någon slutar på sin 

tjänst och någon annan tillträder, tjänstens innehåll justeras, någon blir sjukskriven och en politisk 

majoritet ändras. Och detta kanske är det viktigaste att ha med sig i en projektstruktur när man 

behöver förankring och vill ha en bred sammansättning av deltagare. Det är lätt att sätta en funktion 

eller en organisation som ansvarig när projektet riggas, men om något ändras och om det inte finns 

en mycket tydlig plan för överförande av kunskap, mandat och roll, kan ett projekt tappa fart, 

legitimitet och resultatet påverkas.  

Oklarheter? 

Offentliga företrädare har kommenterat att det någonstans på vägen har blivit oklarheter kring vad 

som var beställt och vad som var på väg att bli resultat i projektet, men det förklarades och rättades 

till. Oklarheterna kan bero på kommunikationsmissar, missförstånd eller just att det skett ändringar 

inom de egna organisationerna. En person funderade på hur det hade gått att balansera uppdraget 

att både vara både beställare och aktiv deltagare. Kanske att beslutsprocessen kunnat växa fram lite 

tydligare med ett enat beslut kring framtida bolaget redan under projektperioden om politiken 

kunnat vara mer delaktig genom hela processen.  

En intressant kommentar är att en företagare upplevde två parallella spår i processen men hade 

istället velat se löpande kommunikation med politiken, att politiken funnits aktivt med i processen så 

det blev ett tydligt spår i stället. Man visste inte om coacherna hade förankring och om kommunerna 

var insatta i vad som gjordes. ”-Coacherna är kommun men de är inte politik”. En snarlik kommentar 

gäller styrelsen och personal i Glasriket AB, där man tycker att de tydligt borde varit mer 

ihopkopplade med hela projektet. 

Tydlig struktur 

Både privata aktörer och offentliga representanter har uppskattat den tydliga strukturen, 

konsulterna har genomfört vad man lovat och det har varit värdefullt att det varit någon utifrån som 

lett processen. Det har varit en trygghet för många att coacherna och processledarna har funnits 

med som bollplank och att de har varit mycket synliga och engagerade under hela projekttiden.  

Innehåll 

Totalt sett har innehållet varit bra, säger företagen som varit aktiva i genomförandet. En kommentar 

är att processen varit för generell, lika för alla destinationer, att man därför saknat något mer unikt 

just för Glasriket. Företagen har inte lyft ut någon del som är bättre en någon annan utan har sagt att 

alla delar hänger ihop i ett sammanhang och att processen har varit framåtsyftande. Dock har det 

kommit kommentarer om att det saknats en viss flexibilitet. Flera delar i processen har nyligen 

jobbats igenom i andra projekt och även om det varit viktigt att hitta en nivå som passar de flesta, 

har vissa moment varit upprepning och flera har kommenterat att den upphandlade processen 

saknat visst nytänkande, kunskap om vad som redan var gjort samt uppdaterad omvärldsbevakning. 

Hållbar turism, har heller inte lyfts tillräckligt tycker någon och inte heller de digitala möjligheterna.  I 

början kände många företag att det gick mycket tid på att definiera begrepp. Men faktum är att flera 

tyckte att det var svårt med begrepp och ord som man inte har i sin vardag. Delar kring 

produktutveckling har flera uppfattat som ”hitte-på” eftersom det inte det har skapats realistiskt 

utbud att marknadsföra och sälja. Några kommentarer rör frågan om att Glasbruken naturligtvis är 

viktiga i Glasriket, men för att skapa en hållbar destination, är utvecklingen av alla företagen 

avgörande, vilket också varit tydlig genom hela processen.  
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Deltagare 

Flera deltagare har lämnat processen, några har tillkommit och några deltagare har inte haft mandat 

att föra talan för sin organisation, vilket en företagare kommenterade att ”deltagandet blivit 

mellanmjölk”. Denna utmaning kring deltagande kan bromsa upp processen, vissa delar måste 

repeteras för att komma framåt när nya deltagare tillkommer. En nackdel med att ha genomfört flera 

olika insatser för destinationen och företagen genom åren, är att det kan uppstå en projekttrötthet, 

man är osäker på om den nedlagda tiden ska ge tillräckligt tillbaka. Och kanske man därför har tappat 

nyckelpersoner och tongivande företag för att processen ska få tillräckligt stort genomslag.  

Särskilt uppskattade delar i innehållet: 

• jämföra hur andra jobbar med varumärkesbyggande, ex Dalarna.  

• få goda exempel, som gör att det är lättare att mer konkret se vad som går att göra.  

• information om prissättning och om vårt värde, att vi tar för lite betalt. 

• berättelserna om företagen som vi har besökt.  

• bra att få jobba i grupp, men hade gärna fått mer styrning att sitta i nya grupper. 

• bra med grupp, men behöver kompletteras med individuella råd till företagen. 

• jag har kunnat påverka!  

• kan vi dela med oss, stärker vi grannen och tillsammans blir vi en stark destination  

• coacher och konsulter ger oss inte pengar på silverfat, det är upp till oss att locka gästerna.  

• Att jobba tillsammans med andra har gått åt rätt håll. Vi har blåst liv i Glasriket! 

Christinas kommentar, Glasriket AB är under hela projekttiden en befintlig organisation med styrelse 

och personal. Men flera har kommenterat att de har inväntat nya bolaget för att till exempel 

marknadsföra och testa nya produkter. 

Å ena sidan har respondenterna uppskattat att det är en tydlig struktur, att konsulterna har levererat 

vad som var beställt, vilket varit fullt tillräckligt för många deltagare. Men å andra sidan har några 

med kanske större ambitioner och som kommit längre i sin utveckling, behövt lite mer att bita i för att 

nå sin fulla potential.  
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Tid, tid, tid 
Processen har pågått under några år och jag har inte särskilt ställt någon fråga kring ”tid” i 

intervjuerna, men det har spontant kommit flera kommentarer från framförallt företagen kring det. 

Både själva processen från start till mål, men även vilken tid som deltagarna själva investera med sin 

närvaro. Flera har kommenterat att det har varit för många och för långa dagar för workshoparna. 

Några de företag som varit med i hela processen säger spontant i intervjuerna att flera som de 

känner till har hoppat av på grund av tidsåtgången.  

En vanlig kommentar är att hela processen har tagit för lång tid och ”det inte har hänt något.” Men 

kanske att man nu mot slutet av processen ser att det blivit resultat och att det skett flera saker 

mellan mötena som har behövt ta tid, till exempel informella möten mellan företagen för det ökade 

samarbetet.  

En kommentar var att de som har i sitt uppdrag att jobba med projektet, inte har haft full respekt för 

att företagen inte alltid har kunnat prioritera att delta i workshoparna, särskilt när det har legat 

träffar under perioder med hög arbetsbelastning i företagen. Företagen är små och är beroende av 

att alla i verksamheten är med i det dagliga operativa arbetet.  Företagen har annan syn på 

tidsaspekten än vad kommunala tjänstepersoner och projektledningen har, säger respondenten. Det 

hade kunnat gå snabbare, det var för mycket ”omtjat”.  

 

En kommentar från ett företag: ”Jag känner att coacher och konsulter inte har förståelse för att vi 

inte alltid har tid. De har inte koll, de har inte känslan för att vi har en annan situation än vad de 

själva har, vårkanten är värst.” 

Kommentar från Christina: En 

utvecklingsprocess måste ta tid, 

många insatser måste få landa och 

mogna innan de kan verkställas. 

Och inte minst förankras. När en 

strategisk process sakta och 

målmedvetet strävar mot målet, 

undviks förhastade beslut. Men det 

är en balansgång. En entreprenör, 

är per definition någon som får det 

att hända nu-nu. Och en 

entreprenörs vardag är ofta fylld av 

egna och snabba beslut med 

flexibla lösningar och man har 

därför svårt att uppskatta långa 

samverkansprocesser.  

Kanske att träffarna hade kunnat 

komprimeras till kortare och färre 

tillfällen, med risken att ”inte hinna 

med allt”, men att ändå få ett 

större deltagande och 

engagemang. 
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Ökad kunskap  

Ökad kunskap har inte heller varit en rak fråga till respondenterna, men eftersom det svaret dyker 

upp så ofta, kanske som en bisats i svaren från företagen, har jag valt att sammanställa lite svar 

under den rubriken. Ökad kunskap har inte har varit ett mål med processen, förutom målet kring 

internationalisering. Men i en utvecklingsprocess ökas ofta kunskapen hos deltagarna, även om det 

ofta svårt att peka ut när ”man lärde sig något”. Det är mer ett processresultat och en ökad 

kompetens att använda sin kunskap. Man har helt enkelt lärt sig saker utan att man har märkt det 

och det går inte alltid att peka på att en enskild handling eller aktivitet beror på en ökad kunskap.  

Som jag konstaterade i inledningen, är det inte ett gemensamt kompetensbehov som varit 

anledningen till projektet, vilket gjort att det har blivit en gyllene medelväg på inspelen under 

processen. Några har kommenterat att vissa moment blev en nyttig upprepning, någon tyckte inte 

det har varit någon ny kunskap, någon har kommenterat att terminologin inledningsvis var svår och 

någon tyckte det lades för mycket tid på att definiera begrepp. 

Kunskap genom samverkan och erfarenhetsutbyte 

Genom att succesivt ha lärt känna varandra och den smarta strategin i att lägga träffarna hos de olika 

verksamheterna, har kunskapen ökat rejält om Glasrikets samlade utbud. Just att besöka varandras 

anläggningar har utan tvekan bidragit starkt till att nå målet med ökad samverkan och på samma 

gång få en ökad kunskap genom erfarenhetsutbyte. Processen har gett mycket ny kunskap till många 

och en större verksamhet berättar att det var värdefull att lära sig om de mindre företagens villkor 

och hur bra de är på att presentera genuinitet. Och alla har fått en bra dos med omvärldsbevakning. 

Någon har kommenterat att de kommit till insikt att ”ja ha, är det den här typen av aktiviteter som 

gäster vill ha” och någon annan sa: ”Jag har fått lättare att tänka, jag tänker på ett annat sätt. Efter 

alla diskussioner har jag fått lättare att skapa ett paket, det var svårt innan, men nu förstår jag mer”. 

”Först kändes workshopen orealistiskt, jag hade nog inte koll på vad besökarna efterfrågar” är ett 

annat svar från en deltagare. 
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Processen i verksamheterna 

Det är naturligtvis olika hur företagen har använt sig av processen löpande i sin egen verksamhet. 

Några säger att de inte har använt den alls, några har diskuterat vissa delar med kollegor och några 

har kommit till konkret handling. Flera kommenterar att de har ökat sin försäljning tack vare det nya 

nätverket och de nya kontakterna. Ibland genom att gäster fått tips att besöka anläggningar i 

nätverket och ibland har det resulterat i nya affärsavtal. 

För de medverkande kommunerna har processen nyttjats olika. Ibland har det funnits en tät dialog 

mellan ledning och projekt för att ta del av utvecklingen, men ibland har man upplevt att 

rapportering från projektet prioriterats bort. Men samtliga offentliga företrädare jag har pratat med i 

intervjuerna har varit överens om att projektet har varit bra för företagen, även om man för 

kommunens räkning bitvis har varit skeptisk till processen och vad den skulle leda till för kommunen. 

Inga företag har haft problem med legitimitet för projektet i den egna organisationen, man har ofta 

sett det som en resurs och möjlighet. Någon deltagare inser nu i slutet av processen att hen skulle ha 

fört vidare vad som har hänt på träffarna. –”Jag skulle kunnat diskuterat mer med de som inte varit 

delaktiga i projektet för att vi skulle kunnat utveckla vår egen verksamhet bättre”. Däremot har 

legitimiteten för projektet varierat över tid för kommunerna. Kanske för att kunskapen om behovet 

av processen inte alltid har funnits och man har inte varit tillräckligt insatt i frågorna.  

Kommunikation och information 
Alla deltagare i arbetsgruppen har sagt att de haft tillgång till allt material i processen via plattformen 

Basecamp. Men många företag är självkritiska och säger att de inte tagit sig tillräckligt med tid för att 

uppdatera sig.  Politikerna har fått information på olika sätt, beroende på hur kommunen är 

organiserad och vilket engagemang man haft i projektet. Några har fått informationen direkt från 

projektet via den lokala coachen, men annars har det skett muntligt och i rapporter från 

näringslivschefer, utskott etc. 

Lokala coacher 

De lokala coacherna, en per kommun har haft ansvar för den lokala förankringen och praktiskt 

genomförande på plats. Det ser bra ut på pappret, men ställer stora krav på överförande av kunskap, 

mandat och roller framförallt när det blir någon ändring av bemanningen. Den som inte varit med 

från början, har inte samma kunskap som de som varit med under hela resan. Den största 

utmaningen är kanske den löpande kommunikationen till och från projektet, som sker genom 

ytterligare en tolkning och ett filter, alltså inte direkt från möten och projektledning till berörda 

aktörer. Som den gamla viskleken, det budskap som når mottagaren är inte alltid det som sas från 

början. En coach säger att ”nu med facit i hand, inser vi att skulle kanske ha fortsatt att uppdaterat 

alla kommunledningar samtidigt som vi försökte göra i början”.  

Utmaningen kring kommunikation i projektet verkar mest har varit hos kommunerna och har inte 

påverkat genomförandet av projektet för företagen, de upplever att de fått den information de 

behövt och många lägger ansvaret på sig själva att söka upp och ta till sig information. Men man 

berättar också i intervjuerna att såväl processledarna och coacherna har hört av sig med information.  
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Mängden av information 

När det gäller mängden information, har någon tyckt att det varit för lite och några har uppfattat det 

för omfattande. Man har inte känt sig berörd av allt, allt har inte varit relevant och man har inte 

kunnat tillgodogöra sig alla delar. Jag tolkar att det ofta var inledningsvis i processen, som man inte 

kunde se hur delarna skulle kunna skapa en helhet. Men de allra flesta har tyckt att det varit lagom 

mängd.  

En idé 

En spännande idé från en deltagare är att projektet kunde ha kommunicerats ändå mera brett, för 

att öka engagemanget i bygden. Kanske en köpt plats i lokalpressen, med rapport efter varje 

workshop och att det även skulle funnits info på de kommunala hemsidorna? De medverkande 

kommunerna är olika organiserade i sitt näringslivsarbete och det kan innebära att de företag som 

inte varit aktiva i processen har fått olika dos med information Att det är massor av olika företag i 

fyra kommuner i en gemensam process, borde vara en stolthet att visa upp för både kommuner och 

näringslivsorganisationer, säger deltagaren. 

 

Kommentar Christina: Kommunikation och information är svårt. Det är många individer som ska 

hållas uppdaterade för att processen ska gå framåt och att man ska nå de uppsatta målen.  Jag tror, 

precis som några respondenter, att processen hade kunnat få en rakare väg framåt, om det funnits en 

lokal kontaktperson, som är språkröret mellan projektet och de lokala aktörerna. Både om detaljer i 

processen men framförallt kring det stora målet kring organisering, som kan ha stannat upp just för 

att informationsflödet ibland har haft krokiga vägar. Det är bra att fördela arbetsuppgifter och 

ansvar, men eftersom det har varit extra viktigt med samarbete över kommun- och länsgränser, där 

det inte alltid finns spontana och naturliga kontaktvägar kanske det hade behövts en person utan 

lojaliteter i någon av de berörda organisationerna som var tilldelad uppdraget så att alla fyra 

kommunerna hade haft samma information hela tiden. 
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Måluppfyllelse 
Samarbete  
På min fråga vad som har varit bäst med projektet, har nästan alla svarat att det är det ökade 

samarbetet med andra företag, både inom kommunen och över kommungränserna. Extra roligt är 

det svaret, eftersom ett av målen med projektet var just ”öka samarbetet mellan företagen”. Ett 

tydligt resultat av ökat samarbete, är den nybildade företagarföreningen. 

För några företag har också samarbetet lett till paketering med bokningsbara produkter, vilket blivit 

mycket lättare eftersom man har lärt känna varandra. Men även om det inte alltid blivit konkreta 

samarbeten, har den ökade kunskapen om varandra, lett till att det blivit lättare att hänvisa gäster till 

andra verksamheter och man har tagit del av varandras erfarenheter. Någon kommenterar att det är 

olika lätt att paketera, beroende på företagens olika mognadsnivåer, storlek och typ av 

verksamheter, men generellt har antal samarbeten ökat. 

En respondent hade trott att samarbetet mellan företagen skulle ha ökat ändå mer, men gläds åt att 

samarbetet mellan kommuner och coacher har ökat. Många har saknat en del företag i processen 

som man velat lära känna bättre, för att utveckla ett samarbete. Och kanske lite med anledning av 

det jag skrev i inledningen, så den minsta gemensamma nämnaren för deltagarna är att de finns i 

samma geografiska område. Och det incitamentet är inte nog för alla att satsa sin tid. Tematiska 

nätverksträffar för att hitta ”likasinnade” skulle kunna vara ett sätt att fånga upp flera, till exempel 

alla som jobbar med måltidsupplevelser eller alla som har boendeanläggningar. Men att samla en allt 

för bred skara, kan göra att man tappar engagemang. En kommentar är att det varit för många små 

företag med, för att få full legitimitet i projektet. Livsstilsföretag är viktigt för varumärket men de har 

sällan tillräckligt med resurser för att vara en kraftfull part i utvecklingen. 

Kommentar Christina.  

Det är roligt, och inte så förvånande att det man uppskattar mest, är att träffa andra. I mötet med 

andra har det skett en bra utveckling som är oerhört viktigt att behålla i tiden efter projektet.  

Företagen har väldigt sällan den egna kraften och kapaciteten att samordna nätverksträffar, det 

behövs en utpekad organisation/person med det uppdraget. Och för att få deltagare till 

nätverksträffar behövs en morot, kanske en ökad kunskap eller inspiration. Och på dessa träffar 

behövs det gott om tid för samtal mellan aktörer, gärna ett gemensamt ämne som skapar 

engagemang och delaktighet. Precis det som man gjort i Glasriket på Tillväxt. 
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Organisation 

Eftersom intervjuerna ägde rum under några veckors tid i oktober och november när processen 

fortfarande pågick fortfarande, var framförallt frågan om organisering högst levande. Flera var 

fundersamma över att denna frågan kom igång sent, att den stod och stampade länge och att den 

hade vunnit på att komma igång tidigare. Men det finns en förhoppning och tro att det kommer att 

bli en bra lösning. Man är positiv till att företagarföreningen har bildats och att den bidrar till ett gott 

samarbete över kommungränserna. Intressant är att några respondenter bland företagen, inte har 

någon kunskap eller åsikt om denna frågan alls, men ser den mer som en kommunal angelägenhet 

och inget de har engagerat sig i. Och det finns också kommunala företrädare som inte känt till att 

processen med bolaget har pågått så länge. 

Några med större engagemang för organisationsfrågan har ändå haft förståelsen för tidsaspekten 

eftersom projektet startade i förra mandatperioden och att det blev ny politisk ledning i flera av 

kommunerna.  Men man är kritisk mot att den nya ledningen inte är påläst och att det kommit 

förslag om att ändra i den pågående processen. Det finns också kommentarer om att kommunerna 

inte har insikten om betydelsen av Glasriket som destination. 

När det kommer till frågan vad det gemensamma bolaget ska syssla med har företagen generellt 

tyckt att det ska fokusera på marknadsföring av destinationen. Men att man kan bygga på med 

annat, beroende på hur det utvecklar sig. Någon förtydligar att ”Det hänger ihop, marknadsföring 

och utveckling”. Annat som nämns är att bolaget ska ha en strategisk roll, hålla ihop allt utåt. 

Bokningsbara resor, paketering och försäljning nämns också, utan att i detalj reda ut hur det ska 

organiseras och administreras. En kommunal företrädare säger att ett destinationsbolag inte är ett 

självändamål, men att kommunerna får en positiv indirekt påverkan. En annan kommentar är frågan 

om affärsutveckling, att den ska vara på näringslivskontoret i kommunen, inte i bolaget.  

Några kommenterar kring organisation: 

• Politiken skulle behövt en halvdag om projektet för att läsa på hur det gick. Inte ändra på ett 

projekt mitt i. Vi som är i projektet, har blivit lite idiotförklarade, att vi gjort något i onödan. 

• Det är viktigt att bolaget bemannas med personer med rätt kvalifikationer.   

• Förslaget ser bra ut att det är politiker från varje kommun i styrelsen. 

• Viktigt att vi får en organisation som skapar en destination. De som kommer hit, struntar i 

vilken kommun de är, de ska känna att de är i Glasriket.  

• Bolaget måste visa hela det stora utbudet. Många kommer för glasbruken, många kommer 

för hantverken och att det finns stora naturresurser, men de kommer inte hit om det inte 

finns en bra destination. Risk att det bara blir en dagsutflykt utan övernattningar. 

Christinas kommentar: Det finns säkert agendor och dokument som har klart kring bolagets roll och 

uppdrag. Men i samtalen har jag ändå hört olika förväntningar på till exempel ”sälj”, där det kan vara 

värdefullt att tydliggöra för alla inblandade vad det innebär. Det kan vara frågor kring tillgänglighet, 

kapacitet och vad det innebär med en sampaketering. Andra frågor som också har känts lite otydliga 

är var frågor kring affärs- och kompetensutveckling hamnar för besöksnäringsföretagen, det kanske 

inte alltid är samma behov av samverkan för dessa företag som det är i andra branscher. Vi måste 

alltid vara rädda om varandras tid och resurser, både företag och kommuner, så att det finns en 

tydlig rollfördelning mellan vem som gör vad och inte ”springa på samma bollar” samt vara 

observanta på frågor som kan ramlar mellan stolarna. 
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Exportmognad 
 

I projektet har det också funnits ett mål att öka företagens exportmognad. Eftersom säsongen 2020 

blev ytterst annorlunda, var det ingen som direkt upplevde att målet var nått. Flera företag berättar 

om avbokningar av utländska gäster inför säsongen. Men oavsett årets utfall upplever att man har 

fått nya insikter, ny kunskap och nya verktyg för att kunna vara redo när ”världen återgår till ett 

normalläge” även om det skiljer mycket från företag till företag vad gäller erfarenhet, kunskap och 

kvalitet.  

Och en respondent anser att internationalisering inte ryms i det här projektet, att det inte är relevant 

i sammanhanget utan att det behövs en separat satsning. Och någon kommenterar att det skett en 

större förändring på företagsnivån än vad det har gjort på destinationsnivå i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönsamhet 

Ett annat mål har varit att öka företagens volymer och lönsamhet inom projektet. Även detta mål 

blev svårt att mäta på grund av effekter av corona. Men några citat: 

• Jag upplever att företagens lönsamhet har ökat, många har fått nya gäster och att det är över 

förväntan, de är positivt överraskade.  

• Nej det kan man inte se så tydligt. Det är för tidigt att säga, projektet är inte slut. 

• Vet inte om det är tack vare projektet, men många har ökat sin lönsamhet i år. 

• En analys av omställningen hade varit intressant. Det har fötts något nytt under pandemin, nu 

kan vi se framtiden på annat sätt. 

• Vi saknar boende så folk kan inte övernatta och det blir bara dagsbesök som inte ger så mycket 

pengar.   
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Konkreta resultat 
 

Några företag har efterfrågat konkreta resultat under processen och har tyckt det varit för mycket 

prat och för lite verkstad. Men oavsett den kommentaren, har det blivit en hel del konkreta resultat.  

Under de olika rubrikerna kring mål, nämner vi några resultat, men just i den här frågan har vi 

efterlyst mer konkreta produkter, något nytt att sälja. Många företag är positiva till att ha jobbat med 

produktutveckling, men påpekar att det behövs en fortsatt stimulans, genom att ständigt 

omvärldsbevaka och att påvisa nya konstellationer och fler samarbeten. Några nämner nya 

samarbeten som resulterat i nya produkter och man vill gärna få testa dem innan man sjösätter i 

skarpt läge och flera nämner även egna satsningar som man inte hunnit prova. Paketering med 

boende och evenemang är ett specifikt resultat av projektet, som blivit nytt för flera, men de paketen 

har inte heller kunnat testas under innevarande år på grund av pandemin.  Några företag pratar 

också om nya målgrupper, till exempel att skapa aktiviteter för barn, för att öka stanntiden för de 

vuxna.  

Och självklart går det inte alltid att veta vad som var den egentliga anledningen till ett resultat, som 

någon påpekar. Det kan vara projektet, men det kan också vara andra tillfälligheter. Pandemin har 

satt lite käppar i hjulen, produkter som skulle säljas till grupper och till utländska gäster under 2020, 

har fått parkeras och invänta nya säsonger. Medan nya målgrupper har hittat anläggningar när man 

som besökare har valt hemester istället för utlandsresor 

Några kommentarer:  

• Det är viktigt att fortsätta på den här banan, att få testa. Flera företag har satt ihop några 

produkter, vet inte hur de loopar, vet inte hur de bokas, men allas kunskap har ökat. 

• Bollen ligger hos oss alla i Glasriket, oavsett vilka vi är, privat, företag eller kommun. 
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Efter projekttiden 

   
Projektet närmar sig sitt slut och frågan är vad som händer nu!  
Det är spridda skurar kring svaren, några är försiktigt positiva, 
några ser sig själv jobba i ny anda och andra tror det blir som 
förr. Men det är väldigt tydligt att nu mot slutet av projektet är 
den mest heta frågan organisering av destination Glasriket, 
inte så mycket kring det egna bolaget och nätverk som var den 
stora frågan inför projektet. Någon lägger bollen i knät hos 
kommunerna och det finns också en förhoppning att den nya 
företagarföreningen blir en viktig part i det nya bolaget.  
Men framförallt nämner flera behovet av kommunal 
finansiering för det nya bolaget. Några citat: 

• Jag hoppas att vi kommer fram till en modell där vi kan 
fortsätta jobba, och tror det, att det är ett bolag som ägs av 
näring och kommunerna tillsammans. 

• Förhoppningen är att vi ska få mer drag i bolaget, med 

gemensam marknadsföring, som har gått på sparlåga ett 

tag.  

• Att vi blir en riktig destination. Kärnan till att företagen 

jobbar med varandra är att kommunerna drar åt samma 

håll.  

• Jag hoppas att bolaget får spetskompetenser och kommer 

att jobba med marknadsföring, gärna internationellt. 

• Efter pandemin kommer vi få massor av utländska gäster 

och det upp till oss att vara förberedda. 

 

Den gemensamma framtiden 

På frågan om gemensam framtid, rör de kortsiktiga svaren mycket kring kommunernas engagemang 
och finansiering i bolaget. Men i de långsiktiga svaren bland företagen säger de att själva att de är 
den viktigaste ingrediensen i destinationen. Att det är upp till företagen att hålla i, att företagen 
måste samarbeta och visa att Glasriket inte alls är dött. En intressant aspekt är diskussionen kring 
säsonger, vikten av att bättre samarbeta med dem som har helårsöppet, att det är en viktig 
förutsättning för alla. Och samtliga respondenter ser att de finns med som en del i Glasriket i 
framtiden. Man säger sig själv ha mer erfarenhet då och därför kommer kunna tillföra mer till 
samarbetet. Det finns också en framtidstro att det finns både etablerade glasbruk men även nya 
hyttor och massor av evenemang att samverka kring. Några citat: 
 

• Glasriket AB måste visa omvärlden att vi finns och hur det ser ut, men vi företag står för 

innehållet. 

• Jag ser väl på framtiden. Vi måste samarbeta mer, bruken har historiskt tittat snett på 

varandra, och det måste suddas ut. 

• Antingen är framtiden blomstrande, eller döden, mycket beror på hur kommunerna visar att 
det går att samarbeta, de måste föregå med gott exempel. 

• Kan bli så jädra häftigt, vi har bästa förutsättningar för att bli bra i Europa och i Sverige om vi 
kan samla oss. Om alla lägger in en extra växel och vilja och positivt tänkande. 
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Vi drömmer oss framåt i tiden.  
• Då är Glasriket en viktig destination i Sverige  

• Då bubblar och lever Glasriket med nya glasföretag, som jobbar över gränser, med ny teknik, 
och alla jobbar tillsammans. Våra tillverkande företag är stolta, använder Glasriket i sin 
marknadsföring, alla vet vem vi är.  

• Vi har utvecklat många bra boendeanläggningar, vi samarbetar, även utanför glasriket, vi tar 
tillvara på närheten till Östeuropa, att nya organisationen växer, flera jobbar här.  

• Destinationsbolaget är en kunnig och kompetent organisation.  

• Folk har fått upp ögonen 
för det som är nära, 
många danskar och tyskar 
som kommer till sina 
sommarhus. Många har 
en historia med Sverige.   

• Då är vi starka och 
pandemin har gått ned 
och vi har fler utländska 
besökare. 

• I framtiden har vi ett bra 
nätverk med bokade turer 
och många fler boende 
som är annorlunda och 
allt vi säljer är svenskt. 

• Då finns det mer hantverk, 
mathantverk och 
studiohyttor. 
 

 

Tips till andra 
Som avslutande kommentar, har respondenterna gett tips till andra som kanske står inför en 

liknande process. 

• Fira! Vi skulle haft flera delfester!  

• Prata mycket! Förankra ändå mer, gör en stor grej av detta från början, informera 

allmänheten, informera alla företag. Låt alla som vill vara med. Fyll på med nyckelpersoner. 

Uppmana delaktiga att dela med sig mer. Alla skulle behöva ett åtagande när man går med. 

• Ha inte en dold agenda, jag upplever att vi har blivit förda i en riktning utan flexibilitet. Om 

det finns kunskap och erfarenhet, dra nytta av den och låt deltagarna styra mot målen.  

• Det finns driv och kunskap hos deltagarna, men håll processen tajt, vilket är svårt när det är 

kommuner med.  

• Kunde gått att ha färre träffar, särskilt den delen av processen som gällde organisering.  

• Få en klar bild från kommunen, att det finns en strategi som visar vart man vill. Innan man 

går in i processen ska ledningen visa att man tror på detta.  

• Gå in med öppna sinnen, utgå från sina förutsättningar. Tänk på vad som finns som är bra.  

 

Vimmerby och Glasriket december 2020 

Christina Thorstensson 


