
  

 Regioner utan gränser 
En studie om hur mindre svenska tjänsteföretag 
drar nytta av sin region för att locka en 
internationell kundkrets 

  
  

 Författare: Louise Ahlgren 
 Stefan Lukacs 
 Olivia Risberg 
Handledare: Mikael Hilmersson 
Program: Programmet för 

Internationella Affärer 
Ämne: Företagsekonomi 
Nivå och termin: C-nivå, VT-2009 
Handelshögskolan BBS  

  
 



 
 
 

 2 

 

Förord 
 
 

Det finns många som har haft en värdefull del i att vår uppsats har kunnat genomföras. 
Därmed vill vi här och nu tacka dem. 

 
Först vill vi tacka våra respondenter som har låtit oss studera deras verksamhet samt ställt upp 

på intervjuer. Tack Peter och Anne Elmberg på Mundekulla,  
Nils Magnus Angantyr på Astrid Lindgrens Värld,  

Linda Carlsson på Hotell Ronja samt  
Trine Nyberg på Regionförbundet. 

 
Ett tack till Linda Leonhardt som gav oss möjligheten till att studera Mundekulla, samt 

underlättade våra logistiska problem. 
 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Mikael Hilmersson som har varit ett stöd 
genom hela uppsatsprocessen. 

 

 

Louise Ahlgren Stefan Lukacs Olivia Risberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 3 

Sammanfattning  

 

Titel:   Regioner utan gränser. 

En studie om hur mindre svenska tjänsteföretag drar nytta av sin 

region för att locka internationella gäster. 

Författare:   Louise Ahlgren, Stefan Lukacs, Olivia Risberg 

Handledare:  Phd. Stud. Mikael Hilmersson 

Nyckelord:   Platsmarknadsföring, samverkan, tjänstemarknadsföring 

Frågeställning: Vår huvudfråga lyder: Hur drar mindre tjänsteföretag nytta av sin 

region för att locka en internationell kundkrets? Vi har även tre 

delfrågor. 

Syfte: Beskriva hur mindre tjänsteföretag drar nytta av sin region för att 

locka internationella gäster. Analysera hur de använder sig av 

platsmarknadsföring och samverkan samt ge rekommendationer 

till liknande företag. 

Metod: Vi har använt oss utav en abduktiv ansats samt ett kvalitativt 

forskningsangreppssätt. 

Urval: De organisationer som vi studerat och intervjuat är Mundekulla, 

Astrid Lindgrens Värld, Hotell Ronja samt Regionförbundet. 

Teori: Vi har använt oss av källor som kan hjälpa oss skapa en teoretisk 

syntes kring våra delfrågor inom ämnena: Tjänsteföretagens 

internationalisering och marknadsföring, Hur regioner och företag 

samverkar samt Hur regioner arbetar med platsmarknadsföring 

Empiri: Empirin är en sammanställning av de studier och intervjuer vi har 

haft om våra fallföretag och intervjuobjekt. 

Slutsatser: Vi har kommit fram till att regional samverkan är av stor vikt när 

ett mindre tjänsteföretag ska locka en internationell kundkrets. 

Samverkan sker på olika nivåer. 
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1.  Inledning 
 
Vi ska i detta inledande kapitel beskriva och ge en bild av vår uppsats, ämnet vi valt och hur 

uppsatsen är uppbyggd. Vi börjar med en introduktion, där vi ger en inblick samt beskriver 

det olika begreppen och ämnen som vi kommer att beröra. Det följs av en 

problemdiskussion, vilket leder fram till vår slutgiltiga problemformulering. Vi för även en 

diskussion om syftet till vår uppsats, vilka avgränsningar vi dragit, samt dispositionen för 

uppsatsen. 

 
 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats har växt fram i en allt mer internationell och globaliserad värld. Kraven ökar 

på företagen, och det är bara de starkaste som överlever. Gränsöverskridning för företag har 

blivit ett krav vilket gör att nya kunskaper och strategier ständigt måste uppdateras för att 

företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga (Rainsto 1993). I denna globala och 

internationaliserade värld har tjänsteföretagen tagit an en större roll än tidigare. 

 

Handel med varor har länge existerat och finns i dag i en allt större utsträckning än tidigare. 

På senare tid har i denna produktionsbaserade värld, tjänsteföretagen vuxit fram och blivit en 

allt mer viktig del i Sveriges välfärd likaså ur ett världsekonomiskt perspektiv (Almega 2009, 

Regeringen 2009). Ett tjänsteföretag är enligt Grönroos (1998) ett företag som producerar en 

produkt samtidigt som den konsumeras. Det är en process som inte går att lagra, och leder till 

direkt interaktion mellan konsument och företag. Tjänsten är inte något konkret, och kan 

därmed inte granskas före ett potentiellt köp. Tjänstesektorn i Sverige står idag för tre 

fjärdedelar av sysselsättningen, och enligt den statistiska centralbyrån så står tjänstesektorns 

för 44 % av Sveriges förädlingsvärde (SOU, 1998). Tjänstesektorn står alltså för störst 

sysselsättning i Sverige idag, Småföretagens dominans inom tjänstesektorn är i högsta grad 

stor, till exempel så står småföretagen inom Hotell och Handeln för 148 368 jobb utav 

149 646 jobb (Företagarna 2008). Småföretagen står även för en tredjedel utav Sveriges totala 

omsättning (Företagarna 2008), Småföretagarna är alltså extremt viktiga för både Sveriges 

samt regioners fortlevnad.  

 

 

Hollensen (2007) skriver om definitionen på ett småföretag, enligt EU-standard, är ett företag 
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med mindre än 50 anställda. Trots att vi lever i en värld där det fokuseras mest på stora 

multinationella företag består Sverige till väldigt stor del utav små till medelstora företag. 

Småföretagen har begränsat med resurser men måste trots detta konkurrera med det stora 

företagen och det krävs då att specialisera sig på ett område/marknad där företaget har chans 

till framgång (Hollensen, 2007). För att lyckas konkurrera både mot stora företag samt företag 

på en internationell marknad så krävs det utveckling. 

 

Feurst (1993) skriver om tre områden i vilket en verksamhet kan utvecklas i; intensiv tillväxt, 

diversifiering samt integrering. Intensiv tillväxt innefattar marknadspenetrering vilket menas 

att företagen ökar sin försäljning av dagens produkter, marknadsutvecklig, vilket innebär att 

företagen söker sig till nya marknader med redan befintliga produkter, så som 

internationalisering. Den sista, produktutveckling, är när företaget utvecklar nya produkter 

som passar de marknader som de redan är verksamma på. Det andra området är Diversifiering 

vilket innefattar att företaget erbjuder nya produkter på nya marknader utan att gå samman 

med andra företag och slutligen skriver Feurst (1993) om integrering vilket innebär att 

företagen köper upp eller gå samman med ett annat företag. Dessa olika områden att utvecklas 

i blir allt viktigare i dagens internationella marknad. I och med den ökade 

gränsöverskridningen ökar konkurrensen och har gjort att även mindre svenska tjänsteföretag 

inom olika regioner måste attrahera en internationell kundkrets i syfte att öka försäljningen. 

Ett sätt för företagen att lyckas att attrahera en internationell kundkrets är att internationalisera 

sina tjänster eller företaget, detta kan ske på flera olika sätt med målet att locka nya kunder. 

 

Grönroos (1999) talar om fem olika strategier vid internationalisering utav tjänster. Den första 

strategin är direkt export där företaget flyttar de resursers som krävs för att få kapacitet att 

producera tjänsten på den nya marknaden. Företaget går direkt in på en marknad och etablerar 

sig utan successivt lärande som kan gynna företaget vid en etablering utomlands (Hollensen, 

2007). Mindre tjänsteföretag har ofta inte de resurser som krävs för att etablera sig direkt på 

en ny marknad, därför var detta inget alternativ för oss, mindre tjänsteförtag måste finna andra 

sätt att locka en internationell kundkrets. Nästa internationaliserings strategi för tjänster är 

enligt Grönroos (1999) System export vilket innebär att tjänsteföretag tillsammans med ett 

annat bolag i många fall ett producerande bolag etablerar sig på en ny marknad. En del utav 

denna strategi kan vara att öppna upp ett dotterbolag på den nya marknaden, ett joint venture, 

och använda sig utav de processer man har utvecklat på hemmamarknaden. Samma problem 
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som vid Direkt export uppstår vid System export mindre tjänsteföretag har oftast inte resurser 

att avvara på att bilda dotterbolag utomlands eller de nödvändiga allianserna för ett joint 

venture som stora tjänsteföretag besitter. Det tredje etableringsättat enligt Grönroos (1999) är 

indirekt export med vilket författaren menar licensering och franchising, även om dessa två 

alternativt är billiga för moder företaget som licensierar ut sitt koncept så är det ofta svårt för 

mindre tjänste företag att lyckas genom licensering och franchising om de inte är ett välkänt 

koncept på den internationella marknaden (Hollensen 2007). Eftersom licensering och 

franchising kräver en viss del av internationell kännedom för att lyckas med så är det inte 

enligt oss ett godkänt alternativ för mindre tjänsteföretag då väldigt få mindre tjänsteföretag 

besitter detta. Den sista strategin enligt Grönroos (1999) är att använda sig utav den moderna 

teknologin, elektronisk marknadsföring/Internet detta ett utav de mer realistiska 

tillvägagångssätt för mindre tjänsteföretag som vill internationalisera sina tjänster men 

eftersom mindre tjänsteföretag oftast har en begränsad möjlighet att marknadsföra sig 

internationellt både när det gäller resurser samt kunskap. De olika alternativen för 

internationalisering utav tjänster som Grönroos (1999) presenterar pekar på att 

internationalisering för företag som är knutna till en fysisk plats kan vara krånglig. Speciellt 

då de enda relevanta sättet att internationalisera är att marknadsföra sig på Internet vilket i 

dagens mediebrus inte är en alltför enkel uppgift, problemet ligger i att företagens tjänster 

produceras samt konsumeras på samma plats.  

 

I och med svårigheten att lagra tjänster samt vikten av att utveckla företaget trots de 

begränsade resurser som små och medelstora företag besitter så ökar betydelsen utav platsen 

där tjänsten skapas och konsumeras. Detta är dock viktigast då det handlar om tjänster knutna 

till en viss plats så som underhållningsbranschen eller hotell och restaurang branschen som 

har svårt att förmedla sina tjänster till andra geografiska platser. Tjänsteföretag som alltså inte 

är konsultbolag eller förmedlar tjänster som går att transportera i form utav mjukvara tvingas 

förlita sig på den plats de är lokaliserade på för att locka till sig kunder, detta gör att platsens 

egenskaper samt regionala beslutsfattare blir alltmer viktigare för företagens överlevnad. 

Platsen har alltså blivit ett allt viktigare inslag för marknadsföring av tjänsteföretag, städer har 

förändrats från att ha varit centrum för produktion till att vara centrum för konsumtion enligt 

Ek & Hultman (2007). Ward (1998) beskriver definitionen på platsmarknadsföring som  
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”En marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt 

geografiskt område, oftast riktat mot en eller flera väl definierade målgrupper” 

- Ward (1998). 

 

Eftersom tjänster inte går att lagra om det inte rör sig om mjukvara samt att 

internationaliserings process utav tjänster oftast kräver resurser eller processer som mindre 

tjänsteföretag saknar så är det enligt oss viktigt för mindre tjänsteföretag att dra nytta utav den 

regionala platsmarknadsföringen för att lyckas locka till sig en internationell kundkrets.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Genom att vi koncentrerar oss på små svenska företag som genom sin internationalisering vill 

fokusera på att locka en internationell kundkrets till Sverige, kommer den traditionella 

internationaliseringsteorierna, så som uppsalamodellen (Johanson & Wiederheim-Paul 1975), 

inte kunna tillämpas eftersom Edvardsson (1996) skriver att det finns begränsat med 

information om internationalisering av tjänsteföretag. Informationen som finns i ämnet 

handlar främst om större producerande bolag. Ett annat problem med litteraturen som finns 

om internationalisering av tjänstebolag är att den främst handlar om etableringar utomlands 

(Grönroos, 1999). 

 

För att mindre tjänsteföretag ska kunna locka nya kundgrupper till den inhemska marknaden 

så är en fördel att platsen företaget verkar på arbetar med platsmarknadsföring enligt 

Geobrands. Platsmarknadsföring är främst till fördel för mindre tjänsteföretag som inte har 

resurserna att själv locka en internationell kundgrupp (geobrands.se).  Anholt (2002) förklarar 

att platsen har stor betydelse för ett företags varumärke, vilket gör att det är viktig att se till 

hur regionen framställer företaget och hur företaget i fråga kan dra nytta av sin region.  

 

För att mindre tjänsteföretag ska kunna ta del av sin regions platsmarknadsföring krävs det en 

kommunikation och samarbete mellan regionen och företagen. En kritisk punkt i denna fråga 

om hur samverkan mellan de olika parterna ska förhålla sig kan vara hur regionen och 

företaget vill marknadsföra sig med olika fokuseringar. Platsmarknadsföringen är viktigt både 

för de enskilda företaget och för regionen, därmed är detta tillsammans med företagets 

enskilda marknadsföring av stor betydelse för den här studien. 
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Som Hollensen (2007) skriver så har småföretag begränsat med resurser och måste där med ta 

hjälp av sin omgivning när det kommer till utveckling av verksamheten. Regionen har en 

viktig del i en hållbar tillväxt av de små tjänsteföretagen. Det finns organ inom  länen i 

Sverige som jobbar endast för att hjälpa småföretag att bli framgångsrika, så som 

regionalförbundet i Kalmar län. En viktig del blir då hur regionen i sig marknadsför sig på den 

internationella marknaden för att locka en internationell kundkrets och  hur företagen kan dra 

nytta av det. Vi påstår att det inte är möjligt för små tjänsteföretag som vill locka en 

internationell kundkrets till Sverige att inte bli påverkad av sin omgivning. Den 

markandsutveckling samt internationalisering som vi menar här är mer en fråga om olika 

typer av turismföretag som vill arbeta med sin marknadsföring för att locka en internationell 

kundkrets.  

 

En stor del i hur mindre tjänsteföretag blir framgångsrika hos en internationell kundkrets 

handlar om platsmarknadsföring. Det handlar om hur en region, så som Kalmar län, jobbar 

med att utveckla och synliggöra regionens varumärke (Geobrands.se, 2009-04-20). Men 

frågan är hur stor del platsmarknadsföringen spelar in på det enskilda företagets 

marknadstillväxt.  

 

1.3 Problemformulering 
Vi kommer här att formulera vårt slutgiltiga huvudproblem och för att nå fram till den har vi 

valt att formulera tre delfrågor som hjälper till att besvara detta huvudproblem. 

 

1.3.1 Huvudproblem 
Efter att ha fört vår problemdiskussion har vi kommit fram till att studera nedanstående 

problem. Vi vill med det här problemet undersöka hur mindre tjänsteföretag drar nytta av sin 

region när det kommer till marknadsföring, och då även se till den internationella vinkeln.  

 

 Hur drar mindre tjänsteföretag nytta utav sin region för att locka en 
internationell kundkrets? 

 

Vårt huvudproblem syftar till att ge läsaren en förståelse för hur en region arbetar med 

platsmarknadsföring och hur mindre tjänsteföretag inom regionen kan dra nytta av denne i 
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lockandet en internationell kundkrets. 

1.3.2 Delproblem 
För att få en klar bild på hur en mindre tjänsteföretag går tillväga för att få en internationell 

kundkrets anser vi att det krävs det att se till tre olika nivåer. Hur regionen jobbar med 

platsmarknadsföring, hur samverkan är mellan de små tjänsteföretagen och hur de enskilda 

företagen jobbar med sin individuella marknadsföring. Våra delproblem kommer även att 

ligga till grund för uppställningen av uppsatsen, läsaren kommer att kunna följa delproblemen 

som en röd tråd genom hela uppsatsen. 

 

 Hur arbetar mindre tjänsteföretagen inom Kalmar län med sin marknadsföring för 

att locka en internationell kundkrets? 

 

 Hur samverkar mindre tjänsteföretag och regioner för att locka en internationell 

kundkrets? 

 

 
 Hur arbetar regioner med sin platsmarknadsföring för att locka en internationell 

kundkrets? 

 

1.4 Syfte  
Uppsatsens syfte är att:  

 Beskriva hur mindre till medelstora tjänsteföretag drar nytta utav sin region för att 

locka internationella kunder 

 Analysera framgångsfaktorerna vid mindre till medelstora tjänsteföretag användning 

utav platsmarknadsföring samt samverkan med andra företag för att lyckas attrahera 

internationella kunder. 

 Rekommendera hur liknade mindre och medelstora tjänsteföretag kan dra nytta av sin 

region för att locka en internationell kundkrets.   

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på små och medelstora svenska tjänsteföretag som vill nå 

ut till en internationell kundkrets. Regionen som vi ska studera är Kalmar län. Då vi vill se hur 
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mindre tjänsteföretag drar nytta av sin region kommer vårt huvudämne vara 

platsmarknadsföring. Fokus kommer där med att ligga på att företag lockar hit kunden för att 

här ta del av de tjänster som företaget ifråga erbjuder. Ämnesvalet gör att vi kommer att 

koncentrera oss på företag som jobbar med turism, då det är dessa företag som drar nytta av 

platsmarknadsföring. Vi gör denna avgränsning för att kunna gå djupare in på ett ämne. Vi 

kommer även endast att fokusera på mindre och medelstora företag, då det är dessa företag 

som främst drar nytta av region i sin marknadsföringsprocess. De företag som vi avgränsar 

oss till är Astrid Lindgrens värld, Hotell Ronja, Mundekulla samt Regionförbundet. Kalmar 

Län består av två landskap, östra delen av Småland samt Öland och har sammanlagt tolv 

stycken kommuner med cirka 234 000 invånare. De största städerna i Kalmar Län är, Kalmar, 

Nybro Oskarshamn, Västervik samt Vimmerby. Kalmar län har en central placering i den 

expansiva Östersjöregionen. Länet har en starktillväxt av såväl små – som storföretag och 

präglas huvudsakligen av industrier och skogsbruk. Av företagen inom Kalmar län så visar 

SCB från 2007 att 23,4 % av är småföretagare.  

 

1.6 Disposition 
Nedan visar vi en modell för hur vi har disponerat upp uppsatsen. Vi börjar med 

introduktionen där vi diskuterar fram vår frågeställning samt beskriver syftet med den här 

uppsatsen. Vi fortsätter med att diskutera metoden, där läsaren får reda på vilken metod vi 

använt för insamlandet av information, samt att vi använt oss av fallstudie. Efter metoden har 

vi den teoretiska delen, vilket följs av empirin. I empirin använder vi oss av tre fallföretag, 

Mundekulla, Astrid Lindgrens Värld samt Hotell Ronja, vi har även en intervju med 

Regionförbundet. Empirin följs utav analysen, där vi kopplar samman teorin och empirin, 

vilket leder läsaren fram till svaret på vår frågeställning. I slutsatserna besvarar vi våran 

frågeställning och ger rekommendationer till vidare forskning samt till liknande företag.  
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inom Kalmar län med sin 

marknadsföring för att locka en 
internationell kundkrets? 

Hur samverkar mindre tjänsteföretag 
och regioner för att locka en 

internationell kundkrets? 
 

Hur arbetar regioner med sin 
platsmarknadsföring för att locka en 

internationell kundkrets? 
 

Metod 

Teori 

Empiri 

Mundekulla Astrid Lindgrens 
Värld

Hotell Ronja Regionförbundet 

Analys 

Teori Empiri 

Slutsats 

Besvara frågeställning 
 

Rekommendationer 
 



 
 
 

 14 

2 Metod 
 
Vi kommer i Kapitlet nedan beskriva teoretiskt om uppsatsmetod, även om hur vi har gått 

till väga i vår specifika rapport. Här kommer vi att beröra punkter så som vetenskapligt 

förhållningssätt samt angreppssätt, vilket följs av insamlingsmetod och 

undersökningsdesign och intervjuer. Här beskriver vi tillvägagångssättet för intervjuerna 

samt en motivation om valet av fallföretag och intervjupersoner. Avslutningsvis diskuterar 

vi studiens undersökningskvalitet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Denscombe (2000) beskriver att det finns två viktiga vetenskapliga förhållningssätt när det 

kommer till att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Positivism och 

Hermeneutik. Positivismens menar Grønmo (2006) att forskarna basera studien på de 

empiriska undersökningarna. Detta förhållningssätt passar bäst i sammanhang där det krävs 

att forskaren ska vara objektiv, vilket kan passa då forskaren är fysiker. Gustavsson (2004) 

beskriver att Hermeneutikens handlar om tolkning, alltså så baserar forskarma sin studie av 

tidigare redovisad teori. Thurén (1991) fortsätter att förklarar Hermeneutiken med att det är en 

relativistisk förståelse av världen, vilket betyder att fenomen tolkas på olika sätt av oss 

människor och därför kan inte allt förklaras med logiska analyser.  

 

Vi anser att det Hermeneutikiska förhållningssättet passar bäst in på vår uppsats då uppsatsen 

syfte är att undersöka, beskriva och analysera hur mindre tjänsteföretag på den svenska 

marknaden drar nytta av sin region för att locka en internationell kundkrets. Hermeneutiken 

grundar sig i att vi människor ständigt tolkar varandra vilket leder till att vi får en bred 

förståelse för olika fenomen. Viss kritik har riktats mot Hermeneutiken då andras åsikter och 

känslor påverkar oss för mycket för att skapa vår egen partiska bild av ett fenomen (Thurén, 

1991).  

 

Eftersom vi har valt att fokusera på hur mindre tjänsteföretag drar nytta av sin region för att 

locka en internationell kundkrets kommer vi att studera ett visst antal företag som kommer att 

ligga till grund för vår fortsatta analys om ämnet. Vi kommer därför att förbehålla oss 

subjektiva, då vi kommer att studera människors upplevelser och erfarenheter förmedlade 

genom språk och livsyttringar (Patel & Davidsson, 1994).  
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Patel & Davidsson (1994) menar att hermeneutiken står för den kvalitativa förståelse av ett 

fenomen, vilket är något vi kommer att använda oss av i vår uppsats då vi kommer att studera 

ett mindre antal företag. 

 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 
Vi kommer här att resonera fram vilket angreppssätt som skall tillämpas till vår studie. Enligt 

Jacobsen (2002) finns det tre tillvägagångssätt eller utgångspunkter vid behandling av teori 

och empiri, dessa är Induktion, deduktion och slutligen abduktion.  

 

Det induktiva angreppssättet beskriver Thurén (1991) innebär att forskarna drar allmänna 

slutsatser utifrån sina empiriska fakta som slutligen ska leda till en bättre förståelse av teorins 

innebörd. Bryman & Bellman (2003) skriver att den induktiva ansatsen kräver 

generaliseringar och när den teoretiska delen ska slutföras kan ytterligare information behöva 

samlas in.  

 

Jacobsen (2002) beskriver att den deduktiva ansatsen är motsatsen till den föregående 

ansatsen. Med ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från teorin, som skall prövas och 

bekräftas. Enligt Reinecker & Jörgensson (2000) ska det finnas en teori som ska prövas för att 

sedan bekräftas eller avvisas. Jacobsen (2002) skriver även att det finns nackdelar med både 

den induktiva och den deduktiva ansatsen. När det gäller den induktiva forskningsansatsen så 

kan den empiriska informationen vara för vag då det inte krävs en teoretisk referensram utan 

forskarna istället antas bilda sig en teori successivt genom studien. Kritiken mot den 

deduktiva ansatsen är att forskarna utelämna viss nödvändig fakta då den empiriska studien 

grundas på en befintlig teori.  

 

Det tredje angreppssättet Abduktiv är en kombination av både induktiv och deduktiv. Inom 

den abduktiva ansatsen förekommer det två steg enligt Jacobsen (2002). Det första steget är 

att utforma ett förslag till en teoretisk struktur utifrån ett enskilt fall, alltså i likhet med den 

induktiva ansatsen och i det andra steget så följs denna teori upp med nya fall. Patel & 

Davidsson (2003) riktar kritik mot den abduktiva ansatsen då de menar att alternativa 

tolkningar utesluts då forskarna till studien formulerar en hypotes och väljer då studieobjekt 

utifrån tidigare upplevelser och lärdomar. Dubois & Gadde (2002) talar om Systematic 

combining, enligt författarna så är de viktigaste egenskaperna för denna forskningsansats ett 
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kontinuerligt rörelsemönster mellan den empiriska världen och den teoretiska världen. Dubois 

& Gadde (2002) menar att Systematic combining är en process där teoretiska ramverk, 

empiriskt fältarbete och case-analyser växer fram samtidigt och fungerar mycket bra för 

utvecklandet utav nya teorier. Författarna visar att Systematic combining består utav två olika 

processer, den systematiska matchningen av teori och empiri och den andra processen är 

riktning samt omdirigering.  

 

Vi kommer att arbeta utifrån det angreppssätt som passar vår undersökning bäst. Vi har valt att 

använda oss av den abduktiva tillvägagångssättet i vår undersökning, vi kommer även att 

använda oss till viss del utav Dubois & Gaddes Systematic combining då vi rör oss mellan 

den empiriska världen och teoretiska världen i bristen på befintliga teorier för att på så sätt 

utforma vår teori och empiri parallellt. Därmed kommer vi att ställa befintliga teorier i 

relation till de empiriska material som vi kommer att samla in. Anledningen till att vi valt 

abduktion som angreppssätt är då det finns begränsad teori i ämnet. Vi kommer där med först 

leta empiri för att senare anpassa teorin efter den insamlade data. Då vår undersökning 

kommer att baseras på begränsad teori så är System combining i relation med ett abduktivt 

arbetssätt även ett bra angreppssätt för att kunna utveckla nya teorier i ämnet. 

 

2.3 Insamlingsmetod och undersökningsdesign 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då vi vill skaffa en djupare kunskap som 

erhålls när vi använder ett kvalitativt tillvägagångssätt (Patel & Davidsson, 2003). Grønmo 

(2006) beskriver att till skillnad från den kvantitativa, där det handla om att vara så generell 

som möjligt, så handlar den kvalitativa metoden om att förstå och analysera helheten. 

Forskaren kan alltså med kvantitativa studier sammanfatta datan i siffror, medan en kvalitativ 

studie behöver kategoriseras och föras ned i textform.  

 

Vi kommer i vår kvalitativa studie främst använda oss av verbala analysmetoder för att få en 

närhet till studieobjekten och för att finna en empirisk tyngd.   

 

Enligt Merriam (1994) så består alla forskningsstrategier utav bra och dåliga inslag, det 

viktiga vid val utav strategi är att man är medveten om dessa och väljer en strategi baserad på 

arbetets natur. Undersökningsdesign är enligt Bryman & Bell (2003) den teknik forskaren 

använder sig av i insamlandet av information. Tekniken kan variera beroende på vilken typ av 
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information forskaren vill få fram.  

 

Vi kommer att använda oss av fallstudier vilket Yin (1994) menar är ett bra sätt att använda då 

man gör en nutida forskning och besvara frågor som hur och varför. Merriam (1994) ser på 

fallstudier med både positiva och negativa sidor men menar att vid användandet av fallstudier 

så överväger de positiva det negativa. Fallstudier har förankring i verkligheten och är 

baserade på verkliga händelser detta leder till att skapa en holistisk bild utav situationen som 

är till fördel för läsaren när denna skall sätta sig in i problemet. Vår undersökning syftar till att 

ta reda på hur mindre svenska tjänsteföretag drar nytta utav sin region för att locka en 

internationell kundkrets. I vår studie kommer vi att undersöka ett flertal olika organisationer 

det vill säga, små svenska tjänsteföretag samt regionalförbundet i Kalmar län. Denscombe 

(1998) menar att syftet med att göra en fallstudie är att få en djupare redogörelse för 

händelser, relationer, erfarenheter och processer som finns i den speciella 

undersökningsenheten. Vidare menar Yin (1994) att användandet att fallstudier är av fördel i 

studien då forskarna avser testa erkända teorier.  

 

Vidare beskriver även Denscombe (1998) vikten av att tydligt fastställa sin gräns då det kan 

leda till att det blir svårt att precisera fallstudiens syfte. Det finns både för och nackdelar med 

att använda sig av en fallstudie. Kritik har riktats mot att under en fallstudie kan 

undersökningsobjektet blir påverkad av att forskaren är närvarande, då personer uppträder 

annorlunda då de blir iakttagna. Fördelar med att använda sig av fallstudier är att det 

möjliggör användandet av flera olika forskningsmetoder, vilket underlättar vid en mer 

noggrann studie av verkligheten. Vid användandet av fallstudie som undersökningsmetod 

måste forskaren vara vaksam för att det ger en generell bild av verkligheten (Patel & 

Davidsson, 2003). För att minska risken för generalisering så väljer vi inte bara ett fallföretag 

utan flera stycken.  Detta är även för att få en bra validitet i studien, vilket innebär att vi får 

fram svaret på den ursprungliga frågeställningen. Vi är dock medvetna att en viss 

generalisering alltid kommer existera då Yin (1994) beskriver att oavsett hur många fallstudier 

som genomförs inom ämnet så kommer det alltid att finnas generaliseringar. Vår fallstudie 

kommer att tillviss del bygga på den teori vi kommer ha tillgång till men kommer även att 

utefter vår vetenskapliga angreppssätt att växa fram utefter tiden som denna studie kommer att 

pågå. Vår fallstudie kommer att utvecklas när vi får tag i mer empiri att bygga vidare på då 

empirin är den fakta som är minst begränsad. Fallstudier är en fördel för oss då vi vill testa de 
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relativt få teorier som finns i ämnet i avseende att se om de stämmer för att sedan bygga 

vidare och utveckla nya teorier om vi ser möjlighet till detta i slutet utav denna studie. 

 

I vår insamling av data har vi använt oss av både primär och sekundär data. Primär data är 

enligt Bryman & Bell (2003) sådan information som författarna själva samlat in. Sekundär 

data innebär information som redan är insamlat av andra författare. Den primära datan har vi 

samlat in genom intervjuer, den sekundära datan har vi fått genom dokument, artiklar samt 

Internet ofta från branschorganisationers hemsida. 

 

2.3 Intervjuer 
Bryman och Bell (2003) beskriver konsten att förhålla sig till olika tekniker före, under och 

efter intervjuer. Vi kommer att utgå från kvalitativa intervjuer vilket innebär att det finns en 

uppställning frågor inför en intervju, men även att det finns möjlighet till omformulering och 

följdfrågor under pågående intervjutillfälle. Grunden i våra fallstudier kommer vi att hämta 

från kvalitativa, personliga, intervjuer. Det anser vi vara mest relevant för att få en god och 

verkligenhetstrogen grund till den empiriska undersökningen. Kvale (1996) förklarar att det är 

svårt att peka på subjektivitet eller objektivitet i intervjuer som forsknings metod. Författaren 

menar att en intervju är väldigt svår att återskapa för andra även om man följer samma ram för 

intervjun. Kvale (1996) kommer till slutsatsen att en intervju varken är objektiv eller subjektiv 

metod utan att essensen utav en intervju finns i den intersubjektiva interaktionen. Vi kommer 

att försöka förhålla oss så objektivt som vi kan under intervjuerna vi kommer att genomföra i 

vårat arbete men vi förstår samtidigt som Kvale pekar på att totalt objektivitet är omöjlig och 

att det kommer att förekomma viss subjektivitet i genomförandet utav intervjuer. 

 

Patel & Davidsson (2003) beskriver vikten i att fundera över hur intervjun ska vara uppbyggd, 

vilken grad av strukturering och standardisering det ska finnas. Kvale (1996) pekar på vikten 

av att vara strukturerad när man genomför en intervju då intervjuer medför en naiv enkelhet 

som forskare ofta faller för och som ofta kan leda till att nya frågor dyker upp efter 

genomförda intervjuer. Vi har valt att hålla intervjuerna med låg grad av standardisering och 

hög grad av strukturering. Detta är för att vi med den låga graden av standardisering vill 

anpassa intervjun efter intervjuobjekten/organisationen i fråga. Med hög grad av strukturering 

menar vi att vi kommer vara fokuserade på att få ut rätt sorts information av intervjuobjekten. 
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Vid våra intervjuer kommer två personer närvara. En som antecknar och en som ställer 

frågorna. Detta då vi ser en fördel med att bara vara två då tre personer närvarande kan ge den 

intervjuade ett intryck av att vara undre förhör och fördelarna med att ha en tredje person 

närvarande kommer inte att överväga eventuella nackdelar. 

2.3.1  Fallföretag och intervjuobjekt 
 
Astrid Lindgrens värld (ALV): Är en sagopark i Vimmerby med miljöer från Astrid 

Lindgrens böcker. Här kan gäster bo, äta och få en upplevelse. Företaget är ett aktiebolag som 

till hundra procent ägs av Vimmerby kommun. Mikael Alerup är verkställande direktör. ALV 

är öppet under hela sommaren, även några veckor under hösten och i framtiden även runt jul. 

Vinsten förra året låg på ca 50 miljoner kronor. Under vinterhalvåret har ALV ca 20 

fastanställda, vilket är en summa som ökar betydligt under sommarhalvåret. 

 

Hotell Ronja: Är Vimmerbys största hotell, konferens och relaxcenter, de vänder sig till ett 

flertal olika typer av gäster: jobbresenärer, långtidsboende, turister samt gäster som ska 

besöka ALV. Det har även ett nära samarbete med ALV, och gästerna kan köpa hotell paket 

med inträde till ALV. När det ska anordnar aktiviteter i Vimmerby med omnejd, som kräver 

stora lokaler används ofta Ronja. De har bland annat spelar in antikrundan här, samt firat 

jubileum för Astrid Lindgrens 100 års dag. Ronja har två fast anställda under vinterhalvåret, 

under högsäsong ökar det till ungefär 20 stycken. 

 

Mundekulla: Mundekulla är en kurs och retreatgård som ligger vid Långasjös, några km 

utanför Emmaboda. Anläggningen består av fem hus, två av dem nybyggen, som präglas av 

ekologiskt tänkande. Mundekulla är sedan en kort tid tillbaka ett aktiebolag. Personal hyrs in 

efter behov, och det jobbar även mycket med volontärarbete, fast anställa är endast tre 

stycken.  Mål för 2009 är att omsätta 1.5 miljoner kronor (målet 2008 var 1 miljon kronor). 

 

Regionförbundet: Är en offentligt finansierad politisk organisation som arbeta med 

utveckling och tillväxt av företag i Kalmar län. De riktar sig till offentliga näringsidkare, 

ideell verksamhet och länsinvånare. Deras uppgift är att erbjuda nätverk, samordning och 

ekonomiskt stöd för att utveckling. Stor fokus riktas även nu till att marknadsföra Kalmar län 

för så som företag både nationella och internationella samt gäster och turister. 
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2.3.2  Val av respondenter  
 
Trine Nyberg arbetar som informationsansvarig på regionförbundet. De jobbar främst i olika 

projekt som behandlar frågor som det finns utvecklings möjligheter inom kommunen. Det kan 

vara frågor som t.ex. Miljö och ungdomar. Nyberg ska fungera som ett stöd till de olika 

projektledarna. Mycket av arbetsuppgifterna handlar om att kommunicera med media, för att 

få dem att belysa deras lyckade projekt, samt kommunikation ut till det övriga delarna i länet 

och även internationellt. Anledningen till varför vi valde att intervjua Nyberg var då det är hon 

som har yttersta ansvaret, och mest information att delge oss när det kommer till hur Kalmar 

län arbetar för att locka en internationell kundkrets. 

 
 Nils-Magnus Angantyr är marknadschef på Astrid Lindgrens värld och var därmed ansvarig 

för de frågor som vi sökte svar på för vår uppsats. Då ALV är större än det andra företag vi 

intervjuat var det i detta fall av större vikt att hitta rätt person att intervjua, då större företag 

har en mer uppdelad verksamhet. 

 
Linda Carlsson är VD samt ägare av hotell Ronja i Vimmerby. Linda är även VD för 

byggvarukedjan Materialmännen, som finns i olika städer runt om i Kalmar län. Då Hotell 

Ronja är ett sådant litet företag, och inte har mer än två anställda vi denna tid på året, var det 

Carlsson som hade bäst information om företaget. Det är Carlsson som har det yttersta 

ansvaret när det gäller de flesta frågor gällande marknaden och ekonomin. Därmed ansåg vi 

att Carlsson var den rätta personen att tala med på Hotell Ronja.  

 
Peter Elmberg är VD och delägare av Mundekulla. Peter har förutom VD:skapet av 

Mundekulla en musikkarriär bakom sig. Han har vunnit pris för bästa sång genom tiderna 

samt utmärkelsen IM-priset för förmågan att använda sin musik i fredsfrämjande projekt. I 

ledningen på Mundekulla sitter Peter Elmberg, som bär det största ansvaret för gården. Anne 

Nilsdotter Elmberg, som ansvarar för retreat verksamheten och som kursledare. Ägaren av 

fastigheterna är Berndt Elmberg. Då det är Peter Elmberg som bär det största ansvaret om 

gården ansåg vi att det var han vi skulle intervjua. Vi fick även möjligheten till att tala med 

Anne Nilsdotter Elmberg för att få en bredare kunskap om gården, fokus kommer dock att 

läggas från intervjun med Peter. 
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2.4 Undersökningskvalitet 
Generaliserbarheten för uppsatsen handlar om till vilken grad det går att generalisera det 

framtagna resultatet av studien. För att det ska finnas en möjlighet till generalisering, genom 

att kunna se på resultatet ur ett större perspektiv, krävs det en hög nivå av realabilitet samt 

validitet (Kvale, 1997). Vi har valt olika typer av företag till vår studie, med dem har en 

gemensam nämnare, det är mindre tjänsteföretag i Kalmar län. Därmed anser vi att en 

generalisering går att föra, då fokus kommer att ligga vid deras gemensamma nämnare, just 

att dem är mindre tjänsteföretag samt har samma geografiska läge.  

2.4.1 Reliabilitet 
 

Patel och Davidsson (2003) beskriver reliabilitet, vilket handlar om författarnas förmåga att 

ha ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade materialet och det som skrivs. Merriam (1994) 

förklarar att reliabilitet grundas i förmågan att kunna återskapa forskningsresultaten vid ett 

senare tillfälle samt tillförlitligheten i metoden Bryman och Bell (2005) delar denna åsikt och 

pekar på vikten av att kunna återskapa resultatet vid ett senare tillfälle för att studiens 

reliabilitet skall kunna mätas. Yin (1998) förklarar att reliabilitet i en studie handlar om att 

minimera brister och precis som Merriam (1994) och Bryman och Bell (2005) att säkerställa 

att resultatet går att uppnå vid ett senare tillfälle. För att skapa reliabilitet i en fallstudie så kan 

man använda sig utav ett intervjuprotokoll så att man skall kunna återskapa intervjun vid ett 

senare tillfälle (Kvale 1996). Eftersom vi arbetar med semi-strukturerade intervjuer där vi 

följer ett fastställt protokoll för att få ur den intervju vi vill ha ur de intervjuade så kommer det 

att till viss del gå att återskapa våra intervjuer, dock kommer vi att följa upp svaren vi får med 

följdfrågor som inte finns på protokollet vilket kan leda till en förminskad grad utav 

reliabilitet. 

 

Eftersom vi utför den här studien i en värld underförändring så betyder det att våra 

respondenter kan i hög grad ändra uppfattning under tidens gång vilket kan leda till 

svårigheter att återskapa resultaten. Vi har valt att bifoga våra intervjuer i detta arbete så att 

eventuella resultat skall kunna återskapas om så önskas för att höja graden av reliabilitet i 

arbetet. Kvale (1996) nämner svårigheten med att vara objektiv vid användandet utav 

intervjuer och att det nästan alltid förekommer någon grad utav subjektivitet vilket leder till 

att resultaten i en intervju alltid är svåra att återskapa till fullgrad. 
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2.4.2 Validitet 
 

Validitet beskriver Patel & Davidsson (2003) som ett viktigt begreppen att ha i åtanke vid 

uppsatsskrivning. Merriam (1994) skriver om intern och extern validitet i studier, med intern 

validitet menar författaren hur bra resultatet stämmer överens med verkligheten, med extern 

validitet menar författaren hur generellt gällande resultatet utav genomförd studie är alltså om 

den kan appliceras på andra situationer. Merriam (1994) hävdar att vid en multipel fallstudie 

så ökar en undersöknings externa validitet då flera genomförda undersökningar leder till ett 

mer generaliserbart resultat. Vi kommer att försöka använda oss utav ett så brett spektrum 

utav artiklar samt litterära källor för att skapa intern validitet tillsammans med fallstudier 

utförda med flera olika respondenter som kan ge oss ett så brett spektrum av svar som möjligt. 

Vi arbetar med flera olika teorier samt fallstudier för att skapa intern validitet där svaren kan 

ses överstämma med verkligheten. Våran externa validitet kommer att kunna ifrågasättas då 

våran studie avser ett ämne som har varit i konstant förändring och endast varit belyst under 

några få år, detta leder till att våra resultat endast kan sägas gälla för den plats där vi samlar in 

empirin speciellt då platsmarknadsföring är ett så diffust och komplicerat begrepp som skiljer 

sig väldigt starkt beroende på vilka egenskaper platsen i avseende har. 

 

Bryman och Bell (2005) ser på validitet som en bedömning utav huruvida slutsatserna i en 

studie hänger samman eller inte, författarna menar att detta är det viktigaste 

forskningskriteriet vid genomförandet av en studie. Våran förhoppning är att slutsatserna vi 

kommer fram till i denna studie kommer att visa på en form utav samhörighet och att andra 

kan komma till samma slutsatser då de läser våran uppsats. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel kommer det ges en tydlig referensram för vilka teorier vi har använt oss av. 

Vi kommer att redogöra för relevanta begrepp som ligger till grund för teorin och ta upp 

den information som vi anser vara relevant för att i senare skede kunna besvara vår 

problemformulering. Slutligen kommer vi att presentera en teoretisk syntes, vilket är en 

sammanställning av den insamlade teorin. Den teoretiska syntesen kommer att ge insikt till 

läsaren om hur de olika teoretiska utgångspunkterna kan kopplas samman. 

 

 

3.1  Tjänsteföretagens internationalisering och marknadsföring 
 

3.1.1 Internationaliseringsprocessen i tjänsteföretag 
Vid utvecklingen mot att bli internationella är det den dynamiska anpassningen och 

utvecklingen som är viktig för att ett tjänsteföretag skall lyckas (Bo Edvardson et al. 1992). 

Enligt Bo Edvardson et al. (1992) så följer internationaliseringsprocessen fyra stadier under 

vilka företaget förändras och utvecklas mot att möta nya utmaningar på den internationella 

arenan. Dessa fyra stadier är Prospekteringsstadiet, Introduktionsstadiet, 

Konsolideringsstadiet samt Vidareutvecklingsstadiet.  

 

 Under prospekteringsstadiet adapterar företaget ett öppet synsätt på kunskapsstrategin för att 

etablera nya kontakter och relationer, detta stadium genomsyras av en entreprenörsstrategi där 

det som sker till stor del är till följd av företagets eget skapande. Introduktionsstadiet är 

genomsyrat utav en mer systematisk samt målinriktad synsätt där företaget försöker etablera 

sin verksamhet på ett eller flera olika geografiska platser. Under detta stadium är den 

strategiska frihetsgraderna mindre och företags inlärningsprocess är mer situationsbestämd. 

Under introduktionsstadiet ökar behovet av marknadskreativitet och behovet att identifiera 

och etablera relationer med intressenter. Den tredje fasen som företag ställs inför under sin 

internationaliseringsprocess är konsolideringsstadiet, detta stadium utmärks främst utav att 

företaget effektiviserar och konsoliderar sin marknadsställning. Under konsolideringsstadiet 

ökar även intäkterna från organisationerna samt behovet av finansiering minskar vilket leder 

till en mer stabil fas, under detta stadium så minskar utrymmet för att vara nytänkande och att 

affärskontakterna och rutinerna blir mer fasta. Den sista fasen är vidareutvecklingsfasen som 
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karakteriseras av att företag anpassar sig till lokala förhållanden alternativt aktivt skapar 

strategisk tillväxt. Under denna fas är det viktigt att företaget utnyttjar sin marknadsmässiga 

kreativitet eller teknologisk kreativitet för att skapa lönsamhet. Under den sista fasen arbetar 

företaget aktivt för att skapa strategiska allianser eller relativt fasta samarbeten. 

 

Bo Edvardson et al. (1992) menar dock att dessa olika stadier är av olika relevans och 

betydelse för olika företag i olika situationer samt att de första stadierna är mer inriktade på 

sökande samt experimentell verksamhet och dom två sista av mer konsoliderad verksamhet 

som kännetecknas av kontinuerliga affärer samt etablerade organisatoriska förhållanden. 

Författaren menar även att antalet stadier och namn kan diskuteras.  

 

För att förstå internationaliseringsprocessen i tjänsteföretag är det viktigt att lyfta from hur 

kreaktivitetsmixen/nyskapandet i tjänsteföretag fungerar, av mest central betydelse är 

aktiviteter som syftar till att vidareutveckla befintligt kunnande och kunskap eller nya 

tjänstekoncept. Utöver de centrala aktiviteterna är de finansiella aktiviteterna viktiga för att 

skapa utveckling tillväxt. Organisatoriska aktiviteter krävs för att samordna relationerna och 

internaktionerna internt inom företaget. Slutligen är marknadsföringsaktiviteter viktiga för att 

utveckla kundsamarbete och skapa konkurrenskraft, det krävs att företaget lyckas skapa en 

framgångsrik image, positiva kundförväntningar samt goda kundrelationer.  (Bo Edvardson et 

al 1992).  

 

Grönroos (1999) pekar på skillnaden mellan tjänsteföretag och producerande företag vid en 

eventuell internationalisering av organisationen. Författaren visar på att producerande företag 

ofta kan använda sig utav mellanhänder för att sakta bygga upp en kunskapsbas på en 

eventuell ny marknad, även Hollensen (2007) beskriver flera olika etableringsformer för 

producerande företag på nya marknader som är svåra för tjänsteproducerande företag att 

replikera. Grönroos (1999) menar att tjänsteföretag oftast får etablera sig på en gång på en ny 

marknad och är därför ofta befinner sig i ett mer utsatt läge än ett producerande företag och 

riskerar ofta mer än ett producerande företag vid en eventuell etablering på en ny marknad. 
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3.1.2  Marknadsföring av tjänster 
Grönroos (1998) skriver att en nyare syn på marknadsföringens syfte har växt fram allt mer 

sedan 1980-talet med mer fokus på kundrelationer och affärsrelationer och inte på själva 

bytet. Grönroos (1998) menar vidare att relationer har blivit en allt mer naturligt del som 

ligger till grund för tjänstemarknadsföringen. Kotler & Armstrong (2008) menar att 

marknadsföring bygger på att tillfredställa kundernas behov. En marknadsförare måste förstå 

kundernas behov, utveckla produkter och tjänster som möter kundernas behov och 

tillhandahålla överlägset kundvärde utöver detta bör en marknadsförare distribuera och 

marknadsföra sina produkter effektivt. Kotler & Armstrong (2008) menar att företag bör 

utveckla en marknadsmix baserad på de fyra p: na.  

 

Utöver den traditionella produktmarknadsföringens fyra p, produkt, promotion, plats samt pris 

så består marknadsförings mix för tjänste marknadsföring utav ytterligare tre p, ”People” 

(människor), Process samt ”Physcial evidence” (fysiska bevis) (Bitner & Booms 1981). 

Människor är viktigt då dessa oftast står för all värdeskapande aktivitet i ett tjänsteföretag och 

då är det viktigt att företaget rekryterar rätt personer på rätt plats för att skapa sig en 

konkurrenskraftig fördel gentemot sina konkurrenter. Det fysiska bevisen utav tjänsten tjänar 

även dessa en viktig roll, de är utefter dessa som organisationen kommer att bli bedömd utav 

konsumenten. Processen är viktig då denna tjänar till att skapa kundlojalitet genom att 

effektivt tillhandahålla den utlovade servicen (Bitner & Booms 1981). Lovelock & Wirtz 

(2007) talar om det åttonde ”P: ett” i marknadsföringsmixen för tjänster, detta åttonde P är 

döpt till ”Productivity and Quality” alltså produktivitet och kvalitet. Författarna menar att 

detta P skall användas för att mäta produktiviteten av en tjänst vägt mot kvaliteten av denna 

tjänst för att företaget skall kunna besluta vilken väg att gå i produktivitet vägt mot kvalitet. 

 

3.1.3 Relationsmarknadsföring 
Enligt Gummesson (2006) är relationsmarknadsföring den typ som sätter relationer, nätverk 

samt interaktionen i centrum. En relation skapas mellan minst två olika parter och för att en 

interaktion skall kunna skapas förutsätts det att de olika parterna samspelar med varandra.  

Echeverri & Edvardsson (2002) menar att relationsmarknadsföring handlar om att skaffa 

långvariga förhållanden och kundtillfredsställelse och för att lyckas måste därför företagen 

kunna erbjuda kvalité, kundservice samt marknadsaktiviteter. Berry (1999) beskriver att om 

ett företag skall skapa framgång i sina relationer med sina kunder skall de lyckas ge kunderna 
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tillfredsställelse. Kunden skall alltså känna sig delaktig i verksamheten. Cáter (2007) menar 

att för att lyckas med relationsmarknadsföring så krävs det tillit som är den viktigaste 

byggstenen, författaren menar att tillit kan ses som partens tro, känsla eller förväntningar i att 

den andre partnern kommer att leverera vad den utgav sig för att leverera. 

 

Grönroos (2008) anser att gällande tjänster kan det vara svårt att tillfredställa kundernas 

behov och önskemål, därför kan det ibland vara viktigt att hålla isär olika kunder genom 

segmentering. Grönroos (2008) menar vidare att alla kunder har olika uppfattningar på deras 

upplevelse och tillfredsställelse på tjänsten och kan därmed påverka varandra 

negativt/positivt.  McKenna (1991) menar att i en relationsmarknadsföring behövs det då att 

organisationen skapar en dialog med sina kunder för att få en återkoppling hur de upplevde 

tjänsten. Detta menar McKenna (1991) skapar en relation mellan företaget och kunder samt 

att det ger möjlighet till förbättringar. 

 

Gummesson (2006) menar att det inte går att räkna hur mycket en kundrelation ger i pengar 

men organisationen kan däremot mäta om kunden är nöjd och hur kundens upplevelse av 

tjänstens kvalité varit för att få en återkommande och lojal gäst. Grönroos (1993) betonar att 

det är viktigt att locka nya kunder även om det primära är att behålla befintliga. Berry (1999) 

menar att en relation inte enbart är baserat på en enda händelse utan flera stycken. Relationer 

är alltså en viktig del för att locka nya kunder och organisationen måste hålla vad de lovat för 

att upprätthålla sitt förtroende till kunden.  

 

McKenna (1991) anser att organisationen måste förstå marknaden de skall operera på, vad 

kunden efterfrågar, vad de gillar och inte gillar. Företaget måste därför använda sin omgivning 

på rätt sätt för att bli sedda.  

3.2 Hur regioner och företag samverkar 

3.2.1 samverkan 
Samverka förekommer hela tiden i vår vardag, vårt sociala liv är uppbyggd på att vi 

samverkar med andra människor, grupper och organisationer. ”Samverkan” är enligt Hansen 

(1999) strävan efter ett gemensamt mål, samarbete och arbetsgemenskap. Organisationer är 

inte isolerade enheter, utan är en del i ett komplext nätverk. Ford et al (2003) beskriver att 

organisationerna samverkar med andra organisationer för att uppnå ett gemensamt mål. 
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När en plats ska marknadsföras är det olika organisationer inblandade bland annat företagen 

inom kommunen och myndigheter, som har den slutliga rösten för hur genomförandet ska gå 

till. Kotler et al (1993) beskriver att det är viktigt att samordna den offentliga och privata 

sektorn när det kommer till platsmarknadsföring. Detta är viktigt då platsmarknadsföring har 

blivit i en viktig del i ekonomin för en plats, även en viktig del för den lokala välfärden. 

Huvudaktörerna som ska samverka inom platsmarknadsföring kan vara aktörer så som: 

turistbyråer, privata aktörer så som till exempel hotell och restauranger. Andra viktiga aktörer 

är myndigheter på regional samt nationell nivå. Enligt Anholt (2004) så krävs det att regioner 

agerar tillsammans med statliga organ, samarbete med den främsta bidragsgivaren till platsens 

förespråkare i global media samt ett objektivt synsätt från alla dessa parter. Anholt (2004) 

menar även att platsers tillgång till medel för marknadsföring inte kommer i närheten till vad 

stora företag och koncerner har tillgång till och att de därför måste samverka med företag och 

andra instanser för att klara av att täcka dessa kostnader och att bedriva en kampanj effektivt. 

 

3.2.2 Samverkan i praktiken 
Genom att framhäva lyckade entreprenörer i regionen gynnas platsmarknadsföringen skriver 

Kotler et al. (1999). Entreprenörerna i regionen kan gynnas och stimuleras med hjälp av 

regionen som stöttar dem. När regionen aktivt marknadsför entreprenörerna som agerar på 

marknaden stärks även regionens identitet vilket leder till att nya företag lockas dit.  

 

När en region satsar på företagsfrämjande aktiviteter stärks regionen sin ekonomi enligt 

Kotler et al. (1999). Kotler et al. (1999) skriver om fyra vägar för hur en region kan bibehålla 

och utveckla sin ekonomi. För det första ska regionen upprätthålla nuvarande näringsliv eller 

åtminstone de framgångsrika företagen. Ett annat sätt är för regionen att hjälpa existerande 

företag att expandera. När företagen kan erbjuda mer tjänster till andra marknader genererar 

det fler arbetstillfällen och ekonomisk vinst för regionen. Kotler et al. (1999) skriver om 

företagsfrämjande aktiviteter vilket regionen kan vara med och bidraga till kan vara till 

exempel kurser för att hjälpa företagsledningen med deras ledarskap och utveckling. Förbättra 

infrastrukturen och underlätta kommunikationen mellan olika nätverk inom regionen, men 

även utanför. Kotler et al. (1999) fortsätter att skriva om hur viktigt det är att hjälpa nystartade 

företag att bättre lyckas i regionen, vilket genererar mer arbetsplatser inom regioner, vilket 

leder till fler invånare och bättre ekonomisk situation. Regionen kan hjälpa småföretag genom 
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att samarbeta med banken och underlätta för nyuppstartade företag att ta lån. Han fortsätter att 

beskriva om hur utvecklingen av regionen kan öka genom att locka företag från andra 

regioner.  

 

Framgångsrika och nyetablerade företag som finns inom en region kan ge stor tillväxt och 

skapa framtidstro menar Ward (1998). Detta leder till att regioner tävlar om vem som har det 

mest attraktiva företagsinvesteringarna (Matson 1994). Det räcker dock inte att ha 

framgångsrika företag inom regionen, det krävs att hela tiden jobba med att behålla de 

befintliga företagen, därmed krävs en regelbunden dialog (Kotler et al 1999). 

 

Samverkan kan enligt Danermark (2000) delas in i fyra olika grupper, samarbetsnivåer, 

beroende på hur de utmärker sig. Kollaboration är första samarbetsnivån som handlar om att 

det förekommer samverkan inom visa områden och frågor. Det är dessa frågor som binder 

samman och avgränsar samarbetsparterna. Den andra gruppen är Koordination där insatser 

läggs samman för att på bästa sätt uppnå ett resultat. Här handlar det om att komma fram till 

vad de olika parterna ska åstadkomma vid ett speciellt projekt för att det ska fortlöpa på bra 

som möjligt. Konsultation är den tredje delen, vilket handlar om att en sektion kallas in för att 

medverka och ge stöd till en viss del i ett projekt. Sista delen är Integration där verksamheter 

slås ihop för att uppnå ett bra mål tillsammans.  

 

Pryor & Grossbart (2007) har genom sin forskning sett att samverkan i praktiken när det 

gäller platsmarknadsföring ofta inte är strukturerad vilket leder till att summan inte blir 

delarna tillsammans, författarna ser inte detta som något negativt utan pekar på svårigheten att 

få platsmarknadsföring att genomföras på ett koordinerat och planerat sätt. 

 

Andersson (2007) ser på en redan etablerad stegmodell för platsmarknadsföring av nationer 

och visar på svårigheterna när denna ska appliceras till regioner. Författaren menar på att det 

är svårare att se i en region vilka som är de avgörande intressenterna och mycket svårare att få 

dessa att arbeta för ett gemensamt mål. Andersson (2007) menar att det blir ännu svårare när 

regionerna är supranationella eller sträcker sig över nationsgränser. Författaren ser även 

problem i att identifiera ett centralt beslutsfattande organ när det gäller en region i samband 

med svårigheten att identifiera de avgörande intressenterna. Lösningen på dessa problem 

ligger i att skapa en mindre grupp bestående av kvalificerade människor som står i direkt 
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konsultation med en större grupp intressenter. Författaren fokuserar på större regioner över 

nationsgränser men dessa problem uppstår även när mindre regioner arbetar för att skapa en 

konkurrens kraftig platsmarknadsföring speciellt problem angående auktoritet och ofta 

problemet med flera identiteter inom en region. (Andersson 2007) 

 

Enligt Hollensen (2007) så är dagens affärer drivna utav globalisation samt kärnkompetenser 

och detta leder till att företag söker så många vägar som möjligt för att sälja sina produkter 

och detta kräver oftast hjälp från andra personer. Att företag satsar på sina kärnkompetenser 

menar Hollensen (2007) leder till att företag kräver hjälp av andra personer för att klara av allt 

annat. Detta leder till samverkan mellan företag på en internationell nivå vilket författaren 

förklarar är fallet med Disney, McDonalds samt Coca-Cola. Dessa tre företag samverkar 

enligt Hollensen genom att de arbetar med sina kärnkompetenser och marknadsför varandra 

genom sina produkter. Detta leder till en otroligt stark synergi effekt som stärker alla tre 

företag enormt på den internationella marknaden. Genom att företag skapar sådana allianser 

som företagen Hollensen (2007) diskuterar så har företagen inte bara tjänat genom att 

samverka i sin marknadsföring utan har också stärkt varandra när de har etablerat sig 

utomlands. 

 

3.2.3 Offentligt privat partnerskap 
PPP, public- privat – partnership (privatoffentliga partnerskap) är ett viktigt uttryck som tas 

upp i sammanhang angående platsmarknadsföring enligt Pike (2004). PPP är en form av ett 

administrativ samverkan mellan den offentliga och privata sektorn. PPP är ett uttryck för den 

ökade samverkan som är en nödvändighet i näringslivet nu för tiden (Mörth & Salin- 

Andersson 2006). Ofta är PPP en samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer inom 

en specifik fråga eller ett speciellt politikområde. Partnerskapet handlar ofta om 

decentralisering och delegering av styrningen. Det handlar även om att sprida riskerna mellan 

den offentliga och privata sektorn samt finna lösningar som båda parterna kan utnyttja på 

bästa sätt (Linder, 1999).  

 

PPP har öka till följ av den ökade globaliseringen, det ökade antalet partnerskap är en 

gemensam trend i hela Europa. Mycket beror på Eu: s struktureringsform som leder till att 

företag behöver samarbeta över sektionsgränserna för att kunna utnyttja samtliga möjliga 

resurser (Pierre 1997). Det är främst på regional och lokal nivå som partnerskapsmodellen 



 
 
 

 30 

används, detta beror antagligen på att det kan utnyttjas mest effektivt på dessa nivåer. Pierre 

(1997) beskriver i vilka situationer som PPP samarbeten uppstår: när den privata och 

offentliga sektorn har ett gemensamt intresse av att samarbeta, det finns en möjlighet till 

utbyte mellan de olika aktörerna samt det är brist på andra alternativ till att lösa ett problem.  

 

3.3 Hur regioner jobbar med platsmarknadsföring 
 
Place branding is the practice of applying brand strategy and other marketing techniques and 

disciplines to the economic, social, political and cultural development of cities, regions and 
countries (palgrave-journals.com) 

 
 
Att marknadsföra och kommersialisera platser har blivit ett allt vanligare fenomen i dagsläget 

beskriver Ek & Hultman (2007). När en platsmarknadsföring gå till berörs alla delar av 

regionen som i slutsketet leder till en helhetsbild av platsen.  Platsmarknadsföringens fokus 

ligger på att väl genomtänkt lyfta fram viktiga aspekter av regionen, det gäller även att 

kommersialisera platser, vilket påverkar dem både ekonomiskt, socialt och kulturellt och till 

slut lockar turister och investerare (Ek & Hultman, 2007). Anholt (2008) skriver om vikten att 

förstå att platser kan ha ett varumärke genom platsmarknadsföring och att inte mista detta 

med att platser kan bli ett varumärke. Anholt (2008) menar att ett sådant påstående är 

överambitiöst, obevisat och är ett oansvarigt utlåtande, författaren pekar på att 

platsmarknadsföring kan förbättra en plats attraktivitet men att platsmarknadsföring har sina 

begränsningar och att de ansvariga bör ha detta i åtanke. 

 

Regioner konkurrerar med andra regioner, så som varor konkurrerar med varandra. I 

platsmarknadsföring så produceras, konsumeras och marknadsförs platser för att locka 

intressenter (Ek & Hultman 2007). Caldwell & Freire (2004) menar att val av platser på 

samma sätt som val av produkter påverkas utav personlig smak. Platser lockar människor 

genom både sina geografiskt knyta aspekter så som klimat, kultur och utsikt men även genom 

immateriella aspekter så som social tillfredsställelse. Enligt Caldwell & Freire (2004) sker 

platsmarknadsföring över två dimensioner den representativa dimensionen som är knutna till 

individers personliga uttryck och den funktionella dimensionen som är styrd utav 

utilitaristiska egenskaper för destinationen så som klimat, himlen, solen kultur och så vidare. 

Enligt Caldwell & Freire (2004) så ser personer och företag på nationer ur den representativa 

dimensionen medan samma personer och företag ser på regioner och städer ur den 
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funktionella dimensionen då dessa är av mindre storlek. Enligt författarna skall man dock se 

på deras slutsats med viss skepsis då deras arbete inte är helt neutralt utan att personers 

nationalitet kan ha påverkat hur de ser på nationer samt regioner. 

 

Rainisto (2003) skriver om att det är viktigt att jobba fram vilken image regionen vill ha för 

att sedan kunna jobba fram hur de ska använda sig av platsmarknadsföringen för att skapa den 

identiteten som regionen vill framhäva. Regionens företags varumärkesimage har en 

betydande roll för regionens image, likaså har företagen nytta av att regionen har en positiv 

image. Även Kotler et al (1999) beskriver hur viktigt imagen är för en region, beroende på 

vilken målgrupp regionen vill riktar sig till får det skapa passande egenskaper. Kotler et al 

(1999) beskriver en tvåvägs process i valet av image, inledningsvis ska en målgrupp utses, 

exempelvis företag. Därefter är det viktigt att ta reda på egenskaper hos målgruppen.  

 

Bergqvist (2009) kommer till slutsatsen att regioner som fokuserar på en större varieté utav 

argument oftare tappar genomslagskraft i sin marknadsföring. Regioner bör istället satsa på 

sina viktigaste argument istället för att se till många argument. Författaren utvecklar sitt 

argument vidare och menar att det är viktigt att inte rikta in sig på en publik med ett liknande 

argument då detta inte visar på några unika färdigheter eller funktioner understryks i en 

regionens marknadsföringsmix utav argument. Bergqvist (2009) menar att det är saknaden av 

differentiering som leder till att regioner ofta inte märker av någon förbättring av sin 

platsmarknadsföring. 

 

Palmer & Bejou (1995) pekar på ett problem när företag samverkar med sin 

platsmarknadsföring då andra organisationer på platsen som inte bidrar också drar fördel utav 

den platsmarknadsföringen. Det kan även bli problem om företag på en plats marknadsför sig 

på olika vis och skapar en fragmentarisk bild. Författarna menar att marknadsföring på detta 

sätt även är väldigt kostsamt både räknat i pengar och tid. Pryor & Grossbart (2007) ser på 

vikten av att platsmarknadsförare inte ser sig själva som produktmarknadsförare då dessa 

skiljer sig markant åt, trots detta menar författarna att forskare har varit långsamma på att 

utforma nya teorier och ramverk för platsmarknadsföring vilket leder till att plats och 

produktmarknadsföring inte skiljs åt i den mån som sig bör. 

2.1.1 Internationell påverkan på platsmarknadsföring 
I och med att världen blir allt mer global utvecklas även platsmarknadsföringen och 
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regionerna får större möjligheter till att konkurrera på en allt mer öppen marknad. Regioner 

kan med allt större frihet konkurrera friare utan restriktioner, detta för att både locka utländska 

företag och turister (Kerr 2005). Även Rainisto (2003) beskriver vikten av att platser måste 

konkurrera med varandra globalt, de måste även marknadsföra sig på samma sätt så som ett 

företag marknadsför sina tjänster för att kunna konkurrera om internationella investeringar 

och företagsetableringar. Ingen region kan överleva av sig själv, menar Rainsto (2003). Den 

globala utmaningen har gjort att regionerna måste konkurrera mer, men ger även fler 

möjligheter att inta nya potentiella marknader med sin egen nisch. En plats kan därför dra 

nytta av sina geografiska fördelar genom att fokusera på att vara bäst genom sitt läge för sin 

internationella målgrupp. Platserna måste därför utveckla sina attraktionsfaktorer i som finns i 

regionen så att de skiljer sig från sina konkurrenter. Rainsto (2003) betonar vidare hur viktigt 

det är att mindre kända platser inom regioner dra till sin fördel av närliggande kända platser 

och deras kapacitet till marknadsföring för att dra till sig en internationell kundkrets.   

 

Anholt (2004) menar att för att lyckas med sin platsmarknadsföring på en internationell nivå 

krävs det att platserna ser sig själva utifrån hur omvärlden ser dem och att man accepterar att 

ur en kommersiell synvinkel så är detta viktigare än hur man själv ser på sig, samt att 

platserna fortsätter att investera i sin internationella image. Nyckeln till att lyckas med både 

plats marknadsföring samt allmän diplomatik ligger i att bygga institutionella relationer samt 

att skapa personliga relationer med utländsk publik genom att fokusera på värden och inte 

arbeta på det klassiska diplomatiska sättet med frågor som huvud argument (Ham 2008). 

Ham (2008) menar att en bra grund för en lyckad platsmarknadsföring ur en internationell 

synvinkel är saker som logotyp, att använda platsens namn i produkter eller knyta an namnet 

till händelser eller events som får internationell uppmärksamhet.  

3.4 Teoretisk syntes 
Hur drar mindre tjänsteföretag nytta utav sin region för att lyckas internationellt? Eftersom 

detta arbete är fokuserat på de mindre tjänsteföretagens möjlighet att använda sig av sin 

region för att lyckas locka en internationell kundkrets är det viktigt att förstå att det enskilda 

företagets resurser är högst begränsade att möjligheten att marknadsföra sig själv till en 

internationell kundkrets är ofta komplicerat samt att företagens kunskap angående 

marknadsföring ofta är begränsad. 

 

För att lyckas med platsmarknadsföring förklarar teorin att det är viktigt att samverka mellan 
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Kunder Personal 

Regionalt företag 

Lokala beslutsfattare Platsens 
egenskaper 

 
Arbetsgrupp 

Platsmarknadsföring 
 

Internationell Kundkrets 

olika organisationer, lyfta fram platsens viktiga egenskaper, kommersialisera platsen samt att 

arbeta på ett dynamiskt och långsiktigt sätt. Platsmarknadsföring är ingen engångsföreteelse 

utan regioner måste fortsätta att marknadsföra sig och arbeta med processen över en längre tid 

för att skapa den önskade effekten. Mindre tjänsteföretag kan tjäna på att regionen de arbetar 

och befinner sig i får en internationell fokus, i synnerhet om det rör sig om företag som 

arbetar med tjänster som konsumeras på samma plats som de produceras. Tjänsteföretags 

internationaliserings process sker på ett dynamiskt sätt och är i ständig förändring precis som 

platsmarknadsförings process, företag bör knyta samman dessa processer för att på ett bättre 

sätt lyckas med regional platsmarknadsföring. Genom att samverka med de lokala statliga 

organen kan tjänsteföretagen få ut mer utav både sin egen internationaliserings process samt 

förbättra regionens process att internationaliseras. De lokala beslutsfattande organen besitter 

inte samma resurser som företag gör och har mycket att tjäna på att samarbeta med lokala 

företag för att skapa en bättre marknadsföring utav regionen som alla parter kan dra nytta av. 

På samma sätt kan företag tjäna på att samverka med de lokala beslutsfattarna för att ta del av 

platsmarknadsföringen vilket hjälper dem att locka till sig de internationella kunderna de kan 

ha svårt att locka till sig på egenhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teoretisk syntes 
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Teorierna kring platsmarknadsföring samt tjänstemarknadsföring visar på stora synnerligen 

effekter när företag, kunder och organisationer samarbetar för att nå gemensamma mål. Samt 

vikten av att arbeta med värderingar och inte med argument som är den normativa vägen för 

politiker att arbeta. Genom att regionala företag arbetar med plats marknadsföringen 

tillsammans med de lokala beslutsfattarna samt lyfter fram regionen i sin egen 

marknadsföring kan företagen tjäna mer på sin egen marknadsföring. Återkopplingen för de 

regionala företagen blir de kunder som attraheras utav platsmarknadsföringen och det är här 

utvecklingsprocessen tar fart och samarbetet med regionala beslutsfattare kan fortsätta och 

förbättras. För att processen skall fungera krävs att en mindre arbetsgrupp utses för att leda 

arbetet med platsmarknadsföringen, denna arbetsgrupp står sedan i direkt kontakt med alla 

intressenter för platsmarknadsföringen och använder sig utav deras input för att skapa en mer 

fokuserad marknadsföring. Denna arbetsgrupp arbetar också för att motverka att intressenter 

skapar konflikterande Marknadsföring som kan skada regionens platsmarknadsföring 

 

Tjänsteföretagens roll i en lyckad platsmarknadsföring ligger i att kunna bidra med resurser 

och kunnande till arbetsgruppen som arbetar med de lokala beslutsfattarna. Det är viktigt att 

företagen fungerar som förlängda marknadsförare utav platsen och arbetar för att främja 

platsmarknadsföringen och inte sprider en fragmenterad bild som kan skada arbetet, speciellt 

eftersom platsmarknadsföring tillskillnad från produktmarknadsföring inte kan ändras eller 

förnyas över en natt utan allt arbete kan raseras fort och ta en lång tid att återuppbyggas. 

Teoretiskt så är det viktigt för företag att bidra för att dra nytta utav sin region för att lyckas 

internationellt, om företagen endast jobbar i hoppet om att regionen skall ge dem 

internationell genomslagskraft så kommer resultatet bli avsevärt mycket sämre än om 

företaget hjälper regionen att lyckas internationellt och i nästa steg dra nytta utav regionens 

lycka för att själva skapa internationell framgång. 

3.4.1 Modellförklaring  
 

Modellen visar på hur Regionala företag samt lokala beslutsfattar samarbetar för att skapa en 

förståelse med vad båda vill få ut ur platsmarknadsföringen. De Regionala företagen påverkas 

både utav sina kunder samt sin personal i hur de uppfattar platsen där de är lokaliserade. För 

att underlätta arbetet med att utforma platsmarknadsföringen så sköts det centrala arbetet utav 

en arbetsgrupp som sköter kontakten med så väll lokala beslutsfattare samt Regionala företag, 
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på så sätt så är det enklare att en grupp har kontakten med intressenter än att alla försöker 

påverka varandra utan någon sorts struktur. Arbetsgruppen tar in informationen från de Lokala 

beslutsfattarna eller regionen, de Regionala företagen och arbetar utifrån platsens egenskap 

för att skapa en platsmarknadsföring som tilltalar den internationella kundkretsen. 

Arbetsgruppen fokuserar också på att minska konflikterna mellan de regionella företagens 

eventuella marknadsföring för att minimera eventuella problem som kan uppstå. Ur de 

Regionala företagens perspektiv är dessa de viktigaste att attrahera då dessa ger direkt 

återkoppling till företagen i form utav kunder. De Lokala beslutsfattarna ser återkopplingen i 

mer pengar från företagen samt eventuellt nya medborgare. 
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4 Empirin 
 
Vi kommer i kapitlet nedan redovisa vår insamlade empiri som vi erhållit ifrån 

intervjuer med våra fallföretag och intervjuobjekt. För att underlätta för läsaren 

kommer vi använda oss samma struktur som vi förde i teorin. Vi kommer att redovisa 

varje fallföretag var och en för sig.  Nedan följer intervjuer med Regionförbudets 

informationsansvarig Trine Nyberg, Astrid Lindgren Världs marknadschef Nils Magnus 

Angantyr, Mundekullas VD Peter Elmberg samt Hotell Ronjas VD Linda Carlsson.  

 
 

4.1 Mundekulla 
 
Mundekulla är en kurs och retreatgård som ligger några kilometer Emmaboda, Kalmar län. På 

gården hålls det föreläsningar, konserter, meditationer, yoga och festivaler, med det är även 

möjligt till att endast hyra rum. De riktar sig både till privatpersoner och företag, nationellt 

samt internationellt. Gården räknas som ett mindre tjänsteföretag, då de endast har tre stycken 

fastanställda. De har dock en hel del extraarbetare som hoppar in vid behov, dessa är främst 

volontärarbetare, som passar in att arbeta under Mundekullas ovanliga förhållande. Med detta 

menas bland annat att leva i avhållsamhet till kött och alkohol, även präglat på ekologiskt 

levnadssätt. 

 

2009 låg omsättningen på en miljon kronor och de har som mål detta år att öka med 100 

procent. Andelen utländska gäster är omkring tio procent av det totala antalet gäster. Visionen 

är att utvecklas till Sveriges främsta hälsoplatser med fokus på stillhet och personlig 

utveckling med internationell inriktning. Deras målgrupp är bred, då de riktar sig både till 

privatpersoner och företag, men i framtiden vill de vara mer fokuserade på stora events som 

ska förekomma på gården. Redan i dagsläget har de events som anordnas varje år, bland annat 

musik och kvinnofestivaler. Det går även att hyra gården för bröllop eller liknande, och det 

ägarna håller föreläsningar som tar upp aktuella ämnen så som miljöfrågor och ledarskap. I 

framtiden vill ägarna även kunna försörja sig till stor del på försäljning av sin musik och 

konst, deras konstnärliga sida präglar en stor del av gården. 

 

Då Mundekulla är beläget avsides i skogen, några kilometer utanför en mindre ort i Kalmar 

län, är den typiske gästen inte någon förbiåkande turist. De måste på något sätt finnas en tanke 
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med besöket i Mundekulla, gästerna besöker inte gården för att ha ett ställe att sova över natt 

på, utan det är något annat som lockar. Antingen har gästen redan en uppfattning om 

Mundekulla, eller så har gästen fått reda på information om gården genom mun till mun 

metoden, alternativt genom någon av deras samarbetspartners. Trots det att Mundekulla ser 

sig själva ha en bred målgrupp, är det mest en viss typ av gäster som kommer dit. Det krävs 

trots allt att gästerna är villiga att förtära en vegetarisk kost, och att avstå från alkoholhaltiga 

drycker. 

4.1.1 Tjänsteföretags marknadsföring och internationalisering 
 

Det är viktigt för Mundekulla att hitta ett sådant billigt markandsföringssätt som möjligt för 

att locka gäster till deras gård. Resurserna och omsättningen är relativt liten än så länge och 

det finns inte utrymme i ekonomin med några dyra marknadsföringssatsningar. En viktig del i 

deras marknadsföring har varit att media, främst tidningar har skrivit och gjort artiklar om 

dem. Detta har givit dem positivt respons och ökad igenkänning, vilket kan leda till ökad 

omsättning. Denna typ av marknadsföring är även enligt ägaren ett mer effektivt sätt, då 

gemene man är så medveten om traditionella sätt att marknadsföra sig på, så som annonser.  

 

Mundekulla ägnar sig åt utskick av olika slag, varje år skickar företaget ut omkring 3000 

postutskick, som bland annat tar upp händelser och information om Mundekulla. Dessa 

skickas ut till människor i deras nätverk. Genom att skicka till människor i deras redan 

befintliga nätverk bidrar till en återkoms av gäster, med även att företagsinformationen sprids 

ut bland allmänheten vilket kan öppna ögonen för nya gäster. Utskicken görs både på Svenska 

och Engelska.  

 

Att locka en internationell kundkrets är enligt Elmberg svårare än att hitta Svenska gäster, 

vilket gör att Mundekulla har haft svårt att finna rätt väg att gå. Trots detta har Mundekulla en 

stor andel utländska besökare, dessa gäster har blivit motiverade komma dit genom att ägarna 

själva har funnits ute och marknadsfört gården på diverse evenemang ute i världen. Genom att 

medverka som musiker på festivaler runt om i världen, och även anordna musikarrangemang 

har dem breddat sitt nätverk. Stor del av gästerna har även fått upp ögonen för dem genom 

mun till mun metoden, gäster som har besökt dem har spridits vidare om att dem är ett trevligt 

resmål. 
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Internet har givetvis en stor del i hur internationella gäster får upp ögonen för dem. De arbetar 

både med att aktivt uppdatera sin hemsida med senaste nytt, samt frekvent jobb med 

sökmotoroptimering och bloggar. Mycket av den information som går att hitta på deras 

hemsida, samt stora av delar av deras blogg hålls på engelska. Genom hemsidan och deras 

bloggar får de även respons från gäster vilket kan fungera som en typ av feedback för 

företaget, som de kan använda sig av i utvecklingen av sin verksamhet.  

 

De använder sig av att kända ansikten som ”talar gott” om företaget vilket kan generera ett 

större intresse för Mundekulla. Det använder dem sig av både i sin handlingsplan samt på sin 

hemsida. Vi citerar Malin Berghagen: 

 

”Ert mundekulla är en av de vackraste platser jag skådat” 

- Malin Berghagen 

 

De har även köpt en plats på hemsidan ”hotels.com”, vilket är en sammlingshemsida för 

hotell runt om i Europa, där både svenska och utländska privatpersoner kan boka hotell.   

 

Ägarna av Mundekulla har stora idéer för hur dem skulle kunna arbeta mer och bättre med sin 

marknadsföring. Dem är kreativa och har det nätverket som krävs för att utan större 

ansträngningar och resurser kunna locka dubbelt så mycket gäster som dem har i dagsläget. 

Den stora frågan är om det är det dem vill. Mundekulla är under ständig uppbyggnad, och de 

kan inom en snar framtid ta emot ännu fler gäster, problemet är att de inte vill bli för 

kommersiella. De vill fortfarande ha kvar den genuina känslan som finns nu på gården, något 

som kan gå förlorat om det kommer för många gäster dit. 

4.1.2 Samverkan mellan region och företag 
 
Mundekulla samverkar med företag som har mer resurser att marknadsföra sig med. Det finns 

en samverkan mellan de och det närliggande glasriket, vilket är en stor turistattraktion, både 

nationellt och internationellt. Det har ett utbyte så till vida att Mundekulla finns med på 

glasrikets hemsida, där det beskriver ställen att besöka och aktiviteter att göra, och berättar 

där med om Mundekulla. Information om glasriket går att hitta även på Mundekullas sida.  

 

De finns även samverkan med hotell och vandrarhem i närheten av gården, vilket är av stor 
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betydelse. Under högsäsong, när det anordnas bland annat musik och kvinnofestivaler 

kommer det ca 450 gäster som behöver boende. Mundekulla kan erbjuda ett visst antal 

boendeplatser, resterande får åka till närliggande hotell som Mundekulla samverkar med. 

Mundekulla samverkar även  med olika turistbyråer runt om i landet men främst i närområdet. 

Genom dessa kan allmänheten få upp ögonen för dem och se att det går att hyra rum. 

 

Det finns samverkan med musikarrangemang i andra regioner, samt med liknade 

verksamheter som det själva för. Genom att medverka, anordna och marknadsföra evenemang 

på andra platser i Sverige bidrar detta till ökad kunskap om deras verksamhet, och indirekt 

marknadsföring. Genom att delta på andra evenemang och hjälpa till, får Mundekulla samma 

stöd och hjälp vid sin festival och evenemang. I Mundekullas handlingsplan från 2008 står det 

om olika partners Mundekulla samverkar med. Förutom glasriket i Emmaboda kommun så 

samverkar dem även med, Ödvatas fiskecamp, Långasjö vandrarhem samt olika verksamheter 

inom hälsa och utveckling i Sverige, så har det även internationell samverkan. De har ett 

internationellt samarbete med olika musikfestivaler runt om i Europa, bland annat Mystic 

Garden party (Hi), Kalani (Hi), One world festival i Storbritannien samt Podeshwa i 

Danmark. Deras mål är att Mundekulla inom 10 år skall bli en internationellt erkänd plats 

med många besökare från utlandet som lockas av inte bara deras retreat kursgården utan även 

av deras musik, konst och böcker.  

 

Mundekullas samverkan med de olika kursgårdarna runt om i sverige vill tillsammans 

inspirera till ökad självkännedom och livskvalitet. Samverkan sker främst genom länkningar 

mellan till varandras hemsidor samt utbyte av kunskaper. Genom att föra en samverkan 

liknande kursgårdar emellan bidrar det till ett ökat nätverk och kundkrets. Då kursgårdarna 

ligger på olika ställen runt om i landet så konkurrerar dem inte på samma sätt som om dem 

hade legat nära varandra, nu kan dem istället ta hjälp av det kunskaper som varje gård har. 

Gästerna kan välja vilken av dessa gårdar som passar dem geografiskt bäst för just sin resa. 

 

4.2 Astrid Lindgrens värld 
 
ALV är en sagopark som baseras på Astrid Lindgrens böcker och hit kommer besökare från 

hela Europa för att uppleva Astrid Lindgrens sagor, bland annat Pippi Långstrump, Karlsson 

på taket och Ronja Rövardotter. Det framförs teatrar som baseras på Astrid Lindgrens 

berättelser och det finns även en park som är en uppbyggd miniatyrstad inspirerad av 
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böckerna. Företaget är ett fristående aktiebolag och som ägs till 100 procent av Vimmerby 

kommun, vinsten låg år 2008 på cirka 50 miljoner. Varje år ha ALV totalt cirka 420 000 

besökare, varav 35 procent av dem är utländska gäster. ALV räknas som ett litet till medelstort 

företag då de endast har 20 personer som arbetar året om på företaget, men den siffran ökar 

betydligt under högsäsongen. Då anställs skådespelare, försäljare och kassapersonal, något 

som inte är nödvändigt under lågsäsong. Det är av stor betydelse med kompetent personal på 

ALV, skådespelarna ska vara utbildade och det krävs mycket för att få bli en del av 

teaterteamet.  

 

4.2.1 Tjänsteföretags marknadsföring och internationalisering 
 
ALV marknadsför sig främst genom broschyrer, mässor samt samarbeten med andra företag 

så som turistbyråer. Deras internationella marknadsföring förekommer i de länder där Astrid 

Lindgren är känd och främst i det länderna där alla böcker och filmer har sålt bra. Utav de 

420 000 besökarna är ca 35 procent utländska gäster från länderna Danmark, Tyskland, 

Norge, Holland samt Finland. Därmed jobbar ALV mycket med marknadsföring till den 

utländska marknaden. När det kommer till att marknadsföra sig internationellt så använder de 

sig av broschyrer, som finns på 5 olika språk. Dessa skickas till resebyråer runt om i länderna, 

bland annat så skickas de till skolor, med barn i passande åldrar eller till färjor där resenärerna 

är främst mycket barnfamiljer och turister. Dessa broschyrer går även att beställa från deras 

hemsida, eller skrivas ut direkt. Broschyrer skickas även hem till 250 000 svenska 

barnfamiljer, som har barn i passande åldrar. 

 

ALV har ett nära samarbete med färjorna Stena och Scandlines, vilket utmärker sig på det sätt 

att färjorna annonserar samt säljer paketpris med både båt biljetter till båten samt entré och 

boende på ALV. Tidningsannonser och artiklar i tidningar som handlar om turism och 

semestertips i Sverige både i både internationella och nationella tidningar är ett annat sätt de 

marknadsför sig på. Det är genom dessa annonser och artiklar i tidningarna de kan nå sin 

specifika målgrupp. Personerna som köper dessa tidningar eller läser dessa artiklar, är 

intresserade av att åka på semester till Sverige, och är antagligen en barnfamilj. Under 

högsäsong ökar annonseringen betydligt, och då finns reklam om ALV även med i 

kvällspressen, tv-reklam samt med baners på diverse aktuella hemsidor. 

 

För den utländska marknaden är det dock viktigare för ALV med utskick, nyhetsbrev samt 
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pressreleaser. För att bli välkända på den internationella marknaden så medverkar ALV även 

på mässor runt om i Europa. På dessa mässor har de med ett teaterteam som lockar besökare 

till deras plats på mässan, då främst med den mest kända karaktären Pippi Långstrump. 

Självaste författarinnan Astrid Lindgren är relativt okänd utomlands därför marknadsför de 

den mest kända karaktären Pippi Långstrump. Danskarna kallar exempelvis ALV för 

”Pippiland”.  

 

ALV deltar även i olika projekt för att dra till sig media och det kan vara allt från att de kör 

teaterföreställningar på tivoli i Köpenhamn till att besöka barnsjukhus. Vissa av projekten som 

dem medverkar i är enligt marknadschefen på ALV inte i PR syfte och pressen meddelas 

därför inte innan besöken sker. Detta är dock en tolkningsfråga, allt som görs i företaget namn 

är till viss del PR, vare sig det är medvetet eller omedvetet. 

 

Det geografiska läget har en stor betydelse för lockandet av internationella gäster beskriver 

marknadschefen på ALV.  Många av de internationella gästerna som besöker ALV kommer dit 

på grund av det geografiska läget, det handlar inte endast om att besöka nöjesparken. Det är 

framför allt de tyska gästerna, vilket består av 11 procent av deras internationella kundkrets, 

som vill ha den svenska idyllen med röda stugor och natursköna landskap, något som Kalmar 

län kan erbjuda. Då passar även barnfamiljerna på att besöka ett känt och väletablerat 

varumärke, så som ALV. Danskarna som även de är en stor internationell kundgrupp med 11 

procent, åker till ALV mer på grund av närheten till Sverige och Kalmar län. ALV är Sveriges 

motsvarighet till Danmarks Legoland. Danskarna har nu förstått att det är billigt att semestra i 

Sverige, medan tyskarna fortfarande anser att Sverige är dyrt. Ju längre ifrån gästerna kommer 

desto mer faktorer krävs för att locka gästerna till regionen beskriver marknadschefen på ALV. 

Det är därför dem försöker att ge gästerna så stor upplevelse som möjligt när dem besöker 

nöjesparken, och även kunna stanna över natten. 

 

Det geografiska läget kan påverka gästantalet som kommer till ALV, hade de legat i en 

storstadsregion skulle det vara mer attraktivt för internationella gäster menar 

marknadsansvarige. Han menar att hade ALV legat mer geografiskt attraktivt så som i Malmö, 

nära kontinenten, Göteborg, nära Danmark och Norge eller Stockholm som huvudstad så hade 

de troligen haft fler gäster. Att öppna en filial på ett mer tilltalande geografisk plats är inte 

aktuellt i dagens läge. Författarinnan Astrid Lindgrens önskan var att det endast skulle finnas 
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ett ALV och det skulle ligga i Vimmerby. Detta gör att ALV har begränsade 

utvecklingsmöjligheter, och kan därmed inte öppna på nya ställen i Sverige eller i andra 

länder. Dem måste därför se till att locka fler besökare från olika marknader till nöjesparken 

och gå in i nya länder för att kunna växa. Även som tidigare nämnts har dem stor potential till 

att blir större om de skulle öppna filialer, men för närvarande i ALV: s styrelse sitter många 

anhöriga till författarinna i ledningen så ett beslut om att öppna en filial någon annanstans 

kommer inte att vara aktuellt. 

 
Av de 420 000 gäster som de har under året är 50 procent återkommande gäster. De 

återkommande gästerna kommer främst från Danmark och Sverige, anledning till det är så 

enkelt som att det är geografisk närhet samt förståelse av språket. De gäster som kommer från 

de andra länderna är i stort sätt 100 procent nya gäster. För att ta reda på vad gästerna anser 

om ALV samt vad dem kan göra för att förbättra verksamheten, så delar de ut enkäter till alla 

gäster som kommer under högsäsongen. Under en säsong får dem omkring 7000 svar som 

utvärderas under lågsäsong, och följs upp nästkommande år. Dessa enkäter är av stor 

betydelse för verksamheten berättar Angantyr. Gästernas tankar och bedömningar är av största 

betydelse för ALV, och har stor påverkan på hur företaget ser ut. 

4.2.2 Samverkan mellan region och företag 
 
Idag så samverkar ALV med en rad olika företag runt om i regionen och även till en viss del 

utanför Kalmar läns gränser. Främst har de samarbete med hotellen i Vimmerby och 

turistbyråer i städerna runt om i regionen. Samverkan med Hotellen i omgivningen sker 

mestadels under högsäsongen.  Det samverkar med hotellen då ALV inte har tillräckligt med 

plats för sina gäster att övernatta. Samarbetet går ut på att ALV låter hotellen köpa in platser 

på deras hemsida med reklam och priser om sitt boende. Hotellen har även möjlighet att köpa 

in sig för att finnas med i ALV: s reklam broschyr, likadant där med reklam om sitt boende. 

 

ALV samverkar även med turistbyråer i städer runt om i länet, där gäster kan köpa hotellnätter 

och entré biljett till ett förmånligt pris. Samverkan med turistbyråerna runt om i regionen, 

samt i andra regioner både nationellt och internationellt är av stor betydelse för påverkan av 

besöksnäringen enligt ALV. Ett mer nära samarbete med regionen har de genom att närvara 

vid projekt som förekommer inom länet när det är fråga om att marknadsföra regionen, då de 

är ett av det mer välkända varumärkena i Kalmar län. ALV är en av de stora faktorerna till att 

turister kommer till Småland, Kalmar län, Astrid Lindgren är en del av Småland, och där med 
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ett besök till Vimmerby ett givet val. ALV samverkar även med barnsjukhus runt om i landet 

som tidigare nämnts, även internationellt med sjukhus.   

 

Marknadschefen på ALV anser att det finns många regioner i Kalmar län som är starkt 

uppbyggt varumärke, vilket är något som regionen borde lyfta fram ännu mer än vad det gör i 

dagsläget, Nils Magnus Angantyr säger: 

 

”Regionen borde fokusera på att marknadsföra regionen enhetligt. Det starka varumärket 

Vimmerby borde användas mer frekvent i platsmarknadsföringen.” 

- Nils Magnus Angantyr 

 

 Det borde förekomma mer samverkan mellan den privata och offentliga sektorn i länet, och 

företagen borde dra nytta av varandra för att lyckas bättre i sin marknadsföring. Regionen 

borde ännu mer jobba med de starka varumärkena som faktiskt finns. Kalmar län borde vara 

mer enhetliga när det kommer till marknadsföring av länet. Nu så marknadsför sig de olika 

delarna av regionen för sig, istället för att satsa på ett redan starkt varumärke. 

 

4.3 Hotell Ronja 
 

Är Vimmerbys största hotell, konferens och relaxcenter, de vänder sig till ett flertal olika typer 

av gäster: jobbresenärer, långtidsboende, turister samt gäster som ska besöka ALV. När det ska 

anordnar aktiviteter i Vimmerby med omnejd, som kräver stora lokaler används ofta Ronja. 

De har bland annat spelar in antikrundan här, samt firat jubileum för Astrid Lindgrens 100 års 

dag. Ronja har två fast anställda under vinterhalvåret, under högsäsong ökar det till ungefär 

20 stycken anställda. Då det är högt tryck under högsäsongen gäller det för företaget att ha 

professionell personal, därmed arbetar dem med att anställa personal under stora delar av 

våren. 

4.3.1 Tjänsteföretags marknadsföring och internationalisering 
 
Hotell Ronja jobbar en del med tidningsreklam, vilket dem tycker är ett bra sätt att synas på. 

Det är dock ett dyrt sätt att marknadsföra sig på och det är att föredrar när det är någon artikel 

om dem. Under högsäsong brukar de dock ha lite artiklar ute i lokaltidningar. Huvuddelen i 

deras individuella marknadsföring är dock deras hemsida, den är välarbetat och det finns där 
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möjlighet till att boka rum, se på restaurangmenyn samt se hur rummen ser ut. Annars sker 

även marknadsföringen till stor del genom mun till mun metoden. Nöjda gäster tipsar andra 

människor att bo på hotellet, eller hålla sina konferenser där.  

 

Hotellet har en stor del internationella gäster, främst från länderna Norge, Danmark, Finland, 

Tyskland och på senare tid även Holland. De utländska gästerna som kommer till Ronja är till 

stort sätt 100 procent besökande till ALV. Därför krävs det vare sig individuell internationell 

eller nationell marknadsföring då Ronja kan dra nytta av den marknadsföring ALV använder 

sig av. Då det flesta gästerna är besökare till ALV, är det främst barnfamiljer som kommer, 

vilket ofta genererar till att dem bokar långt i förväg. Detta gäller både det nationella samt 

internationella gästerna, med främst de sistnämnda. Givetvis kommer det även 

förbipasserande gäster, som inte bokat eller ej ska besöka ALV, men detta är en ytters lilla 

procentsats ifall det stora hela. Vd Linda Carlsson pointerar att ALV är av största betydelse för 

Hotell Ronjas existens genom uttrycket: 

 

”100 procent av våra gäster är gäster som kommer för att besöka Astrid Lindgrens Värld, 

alla andra gäster är ytters exceptionellt” 

- Linda Carlsson 

 

Feedback från gästerna är en viktig del i Ronjas verksamhet. Vart annat år delar det ut enkäter 

till sina gäster, för att se vad det anser om hotellet. Genom detta anpassar dem sig till vad 

gästerna är ute efter. Då dem arbetar en frekvent med feedback får dem mycket 

återkommande nöjda gäster, som ser att deras åsikter har betydelse. 

4.3.2 Samverkan mellan region och företag 
 
Ronja har en nära samverkan med ALV, vilket dem inte är ensamma om i regionen att ha. 

ALV är en stor turistattraktion för både nationella och internationella gäster, vilket alla hotell 

och vandrarhem runt om i regionen drar nytta av. Det främsta sättet som Ronja samverkar 

med ALV på är genom att finnas med på deras hemsida. Gästerna som besöker ALV: s 

hemsida kan där igenom boka boende på hotell Ronja, det kan även klicka in på deras 

hemsida och läsa mer om hotellet. Gästerna kan boka paketpris, där de både får boende på 

Ronja samt inträde till ALV. Dem finns även med på ALV: s broschyrer som dem skickar ut 

varje år till barnfamiljer och turistbyråer runt om i världen. Även där finns möjlighet till att 
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köpa paketpriser samt kontaktuppgifter. Ronja samverkar även med Hultsfredsfestivalen, och 

har under ett flertal år tillbaka ansvarat för boendet till alla poliser som ska befinna sig på 

festivalen.  

 

Hotellen som finns i området samverkar under högsäsong, det är först under denna period som 

turisterna och gästerna kommer till regionen. Det går från att vara inga gäster till fullbokat. 

Detta gör att det blir för stor efterfrågan mot vad det finns rum på Ronja, och de tipsar då om 

andra hotell runt om i regionen. Under högsäsongs period ser inte hotellen varandra som 

konkurrenter. 

 

4.4 Regionförbundet 
 

Är en offentligt finansierad politisk organisation som arbeta med utveckling och tillväxt av 

företag i Kalmar län. De riktar sig till offentliga näringsidkare, ideell verksamhet och 

länsinvånare. Deras uppgift är att erbjuda nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att 

utveckling. Stor fokus riktas även nu till att marknadsföra Kalmar län för så som företag både 

nationella och internationella samt gäster och turister. 

4.4.1 Samverkan mellan region och företag 
 
Samverkan mellan regionen och företagen är den främsta satsningen för regionförbundet. En 

samverkan mellan Kalmar län och företagen genererar mer turism och att besöksnäringen 

ökar och därmed krävs det en större fokus på kompetensutvecklingen i länet. Med mer 

kompetent personal ute i städerna bidrar till en bättre samverkan mellan företagen och 

regionen.  

 

Regionförbundet satsar speciellt mycket på småföretag inom Kalmar län och detta genom att 

bland annat ge företagen ekonomisk stöd, i form av konsulthjälp. Detta innebär att om ett 

mindre företag har stött på några svårigheter och problem kan de vända sig till 

regionförbundet och till deras företagsjour och få den hjälp de behöver för att komma på 

fötterna igen. Ett stort antal företag inom Kalmar län använder sig av dessa hjälper, speciellt 

nu i dessa tider som råder. Även ett akutpaket kan erbjudas till företagen i behov av hjälp. 

Regionförbundet har olika samarbetspartner som kan hjälpa dem med en rad olika tjänster, ett 

av dessa företag hjälper dem med att reda ut vad som krävs för att hjälpa företagen som är i 
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behov av hjälp. När detta har klarats ut så kopplas en konsult inom detta område in, som 

hjälper företaget med det specifika problem som denne behöver hjälp med. Mycket av de 

pengarna som regionförbundet har att bidraga företagen med är EU pengar. 

 

Då småföretagen växer och går bra, genererar det till att fler invånare inom och även utanför 

länet kan anställas vilket resulterar i att länet växer. Det är även viktigt att hjälpa de små 

företagen som är nystartade inom länet. Hjälpen till de mindre företagen sker bland annat 

genom föreläsningar och kurser i exempelvis företagsledning. Samverkan mellan 

tjänsteföretag och evenemang inom länet är en mycket viktig del i lockandet av både 

nationella och internationella turister.  

4.4.2 Hur Kalmar län arbetar med platsmarknadsföring 
 
Regionförbundet har en viktig del i Kalmar läns arbeta för att marknadsföra regionen. De 

jobbar med att lyfta fram de kända varumärkena och företagen som finns i regionen för att 

locka turister och för att nya företag ska etablera sig i Kalmar län. En viktig del är även att 

locka mer invånare till regionen, detta gör de genom att jobba med platsmarknadsföring.   

 

Förr annonserade Regionförbundet i tidningar om regionen för att marknadsföra Kalmar län. 

De hade en liten budget och kunde inte utvecklas tillräckligt, och marknadsföringen som de 

förde var inte framgångsrikt. Nu för tiden så har Kalmar län börjar arbeta på ett mer 

strategiskt tillvägagångssätt vilket innebär att de marknadsför sig genom att belysa lyckade 

projekt som kommunen arbetat med. De försöker att få media att haka på projekten som ger 

en positiv bild av Kalmar län. Frågor som är extra viktigt att belysa är exempel frågor som rör 

miljö och ungdomar, då detta är frågor som är viktiga vid marknadsföring av en region. Det är 

viktigt för Regionförbundet att fokusera på de egenskaper och konkurrensfördelar som finns i 

Kalmar län för att locka den målgrupp som de vill ska komma till regionen.     

 

För att stärka imagen för regionen jobbar de med företag som är specialiserade på platsers 

attraktionskraft. Ett företag som de har ett nära samarbete med är företaget ”Geobrands”, som 

är ett företag specialiserat på att marknadsföra regioner inom Sverige. Geobrands beskriver ett 

väl formulerat platsvarumärke som: ”Ett väl fungerande platsvarumärke kan sägas vara ett 

koncentrat av landets, regionens eller den lilla platsens konkurrensfördelar och kulturella 

identitet” 
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Geobrands hjälper Kalmar län med att sätta regionen på karta, deras mål är att ge uttryck för 

platsens kulturella och sociala identiteter, genom att framhäva det som länet vill betona. De 

arbetar även med att ta fram platsens unika konkurrensfördelar, ett exempel i regionen där de 

har jobbat med unika konkurrensfördelar är Hultsfred som blivit känd genom sin 

musikfestival. Det jobbar även med att hitta bra slogans för städer, exempelvis marknadsför 

sig Kalmar med slogan ”Den stora stadens möjligheter och den lilla stadens personlighet och 

charm”. Geobrands hjälper även Kalmar län att frambringa energi och stolthet för sin region. 

En annan viktig del som det jobbar med är att med hjälp av de företag som finns i regionen, 

framhäva platsen i ett positivt avseende.  

 

Det finns städer i regionen som har lyckats bättre än andra när det kommer till att 

marknadsföra sig. Städer som Västervik och Vimmerby är två av de mer lyckade inom 

regionen. Dessa städer har arbetat på olika sätt för att marknadsföra sig med de fördelar och 

varumärken som finns i regionen. Fokus för Vimmerby ligger på det starka och väletablerade 

varumärket Astrid Lindgren Värld, vilket drar mycket turister och besökare. Regionen i sig 

har blivit känd tack vare varumärket. Västervik har arbetat mer med att marknadsföra sig som 

en sommarstad, inte byggd på ett speciellt varumärke, utan mer på klimat och omgivning. För 

att städer ska lyckas lika bra som dess krävs det utveckling av personal i orterna. Kalmar län 

har ett flertal kända varumärken inom regionen vilket göra att det dras åtskilliga turister hit, 

Kalmar län är de län i Sverige som har flest turister, utöver storstadslänen. Detta är dock något 

som de kan arbeta ännu mer med för att locka turister och investerare. 

 
Regionförbundet har en sektion som jobbar endast för att locka hit internationella gäster och 

investerare. Dem jobbar inom ett internationellt nätverk som är ute bland internationella 

företag och marknadsför Kalmar län. Det bjuder hit utländska företag för olika föreläsningar 

som kan locka dem att investera här, de håller även föreläsningar på den utländska 

marknaden. För att få reda på vad inverterarna anser om Kalmar län förs det mätningar. 

Regionförbundet har lyckats med sin marknadsföring på den internationella marknaden på 

flera plan, de har lyckats locka hit investerare, både mer eller mindre framgångsrika. 
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5 Analys 
 
I kapitlet nedan kommer vi att sammanställa våra teoretiska utgångspunkter och sätta dem 

i kontext med vår empiriska studie. Vi kommer även här följa samma struktur vid 

rubriksättningen för att läsaren lättare ska kunna följa med i diskussionen. I Analysen 

kommer vi att referera till företagsnamnet. 

 

 

5.1 Tjänsteföretagens internationalisering och marknadsföring 

5.1.1 Internationalisering  
 
Grönroos (1999) skriver om olika sätt att etablera sig på den internationella marknaden och 

svårigheterna för tjänsteföretag vid etableringen. I vår studie har fokus inte varit på etablering 

av verksamheten utomlands utan en etablering av varumärket för att locka den internationella 

kundkretsen till Sverige. Både Hollensen (2007) och Grönroos (1999) skriver om riskerna vid 

internationaliseringsprocessen och att tjänsteföretag är i ett mer utsatt läge än producerande 

företag. Då ALV inte planerar att öppna filialer är det mer en risk att inte inta en ny marknad. 

För svenskar är ALV redan ett väletablerat varumärke, och den ligger på en välkänd plats och 

de behöver därför satsa på den utländska marknaden för att öka tillväxten. Då ALV lockar en 

mer internationell kundkrets faller det naturligt att även Hotell Ronja som är det största 

hotellet i Vimmerby drar till sig mer internationella kunder. För båda verksamheterna är 

internationalisering något de redan har arbetat med under en längre tid och de har ett 

internationellt nätverk. Deras huvudmål är att gå in i fler länder och utveckla de relationer de 

redan har och detta görs främst genom samverkan med andra verksamheter. Även för 

Mundekulla är riskerna inte så stora vid att försöka locka en internationell kundkrets då deras 

marknadsföring är även till ägarnas personliga fördel och inte bara Mundekulla gården. Deras 

musik och konst är även ett sätt att öka inkomst på även om Mudekullagården är det som 

ägarna främst vill öka sin tillväxt på.  

 
 
Edvardsson et al. (1992) skriver om internationaliserings fyra stadier, prospekteringsstadiet, 

introduktionsstadiet, konsolideringsstadiet samt vidareutvecklingsstadiet. Både ALV och 

hotell Ronja har kommit ganska långt i sin internationalisering därför är kan det anses viktigt 

att gå djupare in på relationerna de har och utveckla nätverket. ALV ligger för närvarande i 
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sista stadiet, vidareutvecklingsfasen då företaget arbetar aktivt med att skapa fasta relationer. 

De jobbar även en hel del med att locka kunder från den Holländska marknaden som på 

senare tid har fått upp ögonen för att semestra i Sverige. Då Hotell Ronja följer ALV 

marknadsföring ligger även de i sista stadiet. Mundekulla ligger däremot i första stadiet, 

prospekteringsstadiet. De har just öppnat iden om en internationell kundkrets och skriver i sin 

handlingsplan om att 2009- 2010 bli internationella kända.  

 

Enligt Edvardsson et al. (1992) är det viktigt i internationaliseringsprocessen att utveckla 

kundsamarbete, skapa en framgångsrik image samt goda kundrelationer. Mundekulla skapar 

sin internationella kundrelation som tidigare nämnt genom att delta på olika musikfestivaler 

runt om i Europa. Detta ger dem en chans att visa sin företagsimage och marknadsför sig 

riktat till den målgrupp de vill åt. För att ALV skall skapa en kundrelation på den utländska 

marknaden deltar de på mässor runt om i Europa. Genom att ha med sig ett teaterteam visar 

de upp sin företagsimage och lockar därför besökarna till Sverige.  

 

5.1.2 Marknadsföring av tjänster 
 

För att kunna besvara huvudfrågan på vår studie tror vi att det viktigt att se till hur det 

enskilda företaget arbetar med sin marknadsföring. När det kommer till mindre tjänsteföretag 

finns det ofta begränsade resurser för att dem själva skall kunna nå ut till sin målgrupp, fokus 

ligger i hur de använder sina resurser på ett sådant effektivt sätt som möjligt för att minska 

riskerna. Vi tror att det krävs att se till hur de enskilda företaget arbetar med marknadsföring 

för att få fram hur de behöver samverka med sin region för att lyckas locka en internationell 

kundkrets. 

 
Marknadsföring bygger på att tillfredställa kundernas behov och att utveckla tjänsten och 

produkten för att tillhandahålla ett kundvärde. Detta görs vanligtvis genom den traditionella 

marknadsföringsmixen 4 p:na. Förutom dessa så skall företaget vid marknadsföring av 

tjänster tillkomma utöver de vanliga traditionella 4 p ytterligare 3 p. Bitner & Booms (1981) 

skriver att de är people, process samt physical evidence.  

 

Den första punkten som handlar om människor de rekryterar personal är viktigt för ALV. Då 

teaterföreställningarna är en viktig del i deras verksamhet är det därför viktigt att rekrytera 



 
 
 

 50 

professionella skådespelare. Det är av stor betydelse med kompetent personal på ALV, 

skådespelarna skall vara utbildade och det krävs mycket för att få bli en del av teaterteamet. 

Det är även skådespelarna som är företagets ansikte utåt på den internationella marknaden när 

de befinner sig på mässorna runt om i Europa. Deras styrka ligger i personalen och de är de 

som ger gästerna ett mervärde i deras upplevelse. Med Mundekulla är det annorlunda då de 

endast har tre fastanställde och resterande är volontärarbetare och extraarbetare som arbetar 

vid behov främst under festivalerna. Då Mundekulla har en sådan speciell nisch så är det till 

Mundekullas fördel att personalen/volontärerna har ett personligt intresse för retreat, 

meditation, vegetarisk kost mm för att kunna utlova den stämningen gästerna besöker 

Mundekullas för. Under högsäsong är det ett högt tryck på Hotell Ronja, därför gäller det att 

ha en professionell personal, vilket dem jobbar med att anställa under våren. 

 
Den andra punkten, processen är viktigt för att skapa kundloyalitet genom att tillhandhålla 

den utlovade servicen menar Bitner & Booms (1981). Processen är kundens upplevelse när 

tjänsten konsumeras, som på ALV skulle processen vara under själva besöket i nöjesparken. 

Då ALV markandföring går ut mycket på att skapa upp en bild om hur det kommer att vara på 

nöjesplatsen är det viktigt att de ger samma sorts kvalité som marknadsföringen visar för att 

skapa den kundloyalitet som Bitner & Booms (1981) skriver om. Då de under mässor utlovar 

teatrar av hög kvalité och professionella skådespelare är det av stor betydelse att ge den 

servicen väl på plats. Detta kan kopplas vidare till Hotell Ronja då gästerna oftast köper ett 

paket med boende och inträdesbiljetter till ALV så ser de sin upplevelse som en helhetsbild. 

Är kunden inte nöjd med boendet kan det gå ut över besöket i ALV och vice versa. Det finns 

alltså en risk med att paketera in boende och inträdesbiljetterna då de kan bli bedömda som en 

tjänst av kunderna. Processen för Mundekulla är även viktig här för att skapa en kundloyalitet. 

För dem är det betydelsefullt att nå varje gäst på en mer personlig nivå och skapa en sorts 

samhörighet. Detta kan vara en svår uppgift då alla inte delar samma intressen och då är det 

viktigt för Mundekulla att under processen att få kunderna att öppna upp sig för något nytt.  

 

Den sista punkten, det fysiska beviset är vad kunden känner efter att ha konsumerat tjänsten, 

hur gästen bedömer sin upplevelse och vad den har blivit utlovad av organisationen. För både 

ALV och Hotell Ronja är det viktigt att hela familjen känner sig nöjd med deras upplevelse. 

Det är sällan som enskilda personer åker till platsen och det är alltså fler personer som skall 

känna tillfredställelse. Gästernas bedömning av tjänsterna är viktigt att ta del av och både 

ALV samt Hotell Ronja delar ut enkäter som blir det fysiska beviset. Då Mundekullas fokus 
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ligger på stillhet och personlig utveckling så är det fysiska beviset efter konsumtionen av 

tjänsten kanske den viktigaste punkten då deras mål är att leda gästerna till en sinnesfrihet och 

utveckling även efter besöket. Då Mundekulla ofta har en minde grupp gäster är det möjligt 

för dem att få ett direkt gensvar från hur gästerna har upplevt tjänsten och de får även 

bedömningar via bloggar och gästbokinlägg på hemsidan som utgör det fysiska beviset.  

 

Lovelock & Wirtz (2007) talar även om det åttonde ”P: ett” i marknadsföringsmixen som 

handlar om ”Productivity and Quality”.  För företagen i vår studie handlar detta om hur de 

kan mäta produktiviteten, om hur effektivt de levererar tjänsten och till vilken kvalité den blir.  

 

Bitner & Booms (1981) tre P: n är viktiga att koppla samman för att i slutändan skapa en 

positiv respons och bedömning av kunderna för att locka dem, eller sprida sitt goda rykte 

vidare. För att möjliggöra detta är det av stor betydelse att rekrytera rätt personal som kan 

under processen ge den utlovande servicen för att skapa en kundloyalitet genom att få en så 

positiv bedömning att kunderna är villiga att använda sig av tjänsten fler gånger.  

5.1.3 Relationsmarknadsföring 
 
Relationsmarknadsföring anser vi vara relevant till vår studie då företagets nätverk och 

återkommande kunder är viktigt för företag, framför allt mindre tjänsteföretag. Det kostar 

mindre att behålla sina befintliga kunder än att skaffa nya samt att det är lättare att 

marknadsföra sig genom sitt redan befintliga nätverk. Företaget kan med hjälp av regionens 

platsmarknadsföring locka en internationell kundkrets men måste på egen hand utveckla en 

relation för att få kunderna att ta del av deras tjänst.  

 
 
Relationsmarkandsföring handlar om att skapa långvariga relationer och kundtillfredsställelse 

och för att uppnå detta menar Gummesson (2006) att företagen skall erbjuda kvalité, 

kundservice samt olika marknadsaktiviteter. Varje år kommer det återkommande gäster till 

både ALV och Hotell Ronja. Detta främst för att de har lyckats skapa en kund tillfredställelse 

och tillit om att vara ett resmål värt att besöka. Mycket fokus ligger i att utveckla sin 

verksamhet men allt från att bygga nya aktiviteter på och utanför nöjesområdet till teater och 

öppettider under jul. Ständigt så planeras de nya aktiviteterna för att locka gästerna tillbaka till 

ALV. Ett sätt för Mundekulla att skapa relationer görs främst genom att utveckla dessa på 
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andra platser i samband med musikfestivaler. Elmberg själv berättar att det skapat ett 

internationellt närverk genom sina spelningar och många sedan har det spridits genom mun 

till mun metoden. Grönroos (2008) skriver dock att det kan vara svårt att tillfredställa 

kundernas behov och att det är då viktigt med segmentering. För Mundekulla kan det vara 

svårt att hitta en internationell kundkrets som passar in på deras unika verksamhet. Att rikta 

sig mot fel målgrupp kan istället ge negativa effekter för Mundekulla som har en nisch och 

inte är som ett vanligt spaanläggning.  

 

Mc Kenna (1991) menar att få en återkoppling om hur kunderna upplever tjänsten är det 

viktigt att hålla en dialog för att kunna vårda relationen samt att göra förbättringar. Gästernas 

tankar och bedömningar är av stor betydelse för ALV samt hotell Ronja. ALV delar därför ut 

årligen ut enkäter i utgångarna på nöjesområdet där de kan ge sina synpunkter på deras 

upplevelse, positiv och negativ feedback. Detta brukar ge dem ett underlag på 7000 olika 

synpunkter som de kan bedöma och arbeta på till nästa säsong. Enligt Gummesson (2006) är 

det svårt att räkna en kundrelation i pengar, men genom dessa enkäter kan de istället räkna hur 

kundens upplevelse av tjänstens kvalité har varit samt hur tillfredställd kunden är efter 

besöket. Även Hotell Ronja delar ut enkäter till en viss mån om vad deras gäster anser om 

kvalitén och hotellet i sig. Med det finns olika sätt att mäta kund tillfredställelse, och 

Mundekulla utgår främst från sin hemsida för att se responsen från sina gäster. De har en 

gästbok där besökarna kan skriva kommentarer eller också på komentarsfältet och deras 

bloggar.  

5.2 Hur regioner och företag samverkar 
 
Ford et al (2003) beskriver att organisationerna samverkar med andra organisationer för att 

uppnå ett gemensamt mål. Alla företag vill uppnå en högre ekonomisk vinst, vilket är en 

anledning till att företag marknadsför sig själv och samverkar med varandra. Målet för 

samverkan mellan företag inom Kalmar län är att locka hit internationella gäster och 

investerare, samt få fler invånare att flytta hit. Det kommer att generar pengar och hjälpa 

mindre företag att lyckas bättre.  

 
När en plats ska marknadsföras är det olika organisationer inblandade bland annat företagen 

inom kommunen och myndigheter skriver Kotler et al. (1993). Det förekommer inom Kalmar 

län, Regionförbundet, vilket är en form av myndighet samverkar med företagen i regionen för 
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att marknadsföra den på bästa sätt. De använder sig av välkända märken i sin marknadsföring. 

Företagen i regionen samverkar även sig emellan, främst i form av att mindre företag tar hjälp 

av de större företagen med mer resurser, så som Hotell Ronja tar hjälp av ALV i sin 

marknadsföring. Samma är i fallet med Mundekulla, de använder sig av Glasriket för att locka 

mer gäster till sin verksamhet. Turistbyråer runt om i regionen samverkar med alla typer av 

tjänsteföretag i länet. 

 

Kotler (1993) beskriver huvudaktörerna som det ska finnas en samverkan mellan vid 

platsmarknadsföring: turistbyråer, privata aktörer så som till exempel hotell och restauranger, 

samt myndigheter på regional samt nationell nivå. Anholt (2004) beskriver att det krävs att 

regionen samverkar med statliga organ. Inom Kalmar län så finns det en samverkan mellan de 

statliga organen samt företagen i regionen, småföretag som har problem kan få hjälp av sitt 

län, både på det ekonomiska planet samt rådgivning.  

 

Anholt (2004) menar även att platsers tillgång till medel för marknadsföring inte kommer i 

närheten till vad stora företag och koncerner har tillgång till och att de därför måste samverka 

med företag och andra instanser för att klara av att täcka dessa kostnader och att bedriva en 

kampanj effektivt. ALV förklarar att Kalmar läns marknadsföring av regionen bygger främst 

på de välkända varumärkena som finns i regionen, så som dem själva samt glasriket. Kotler et 

al. (1999) beskriver genom att framhäva lyckade entreprenörer i regionen gynnas 

platsmarknadsföringen. Detta behöver inte nödvändigtvis ske medvetet, utan det blir så 

naturligt när det går bra för företagen i regionen.  

 

Kotler et al. (1999) skriver om företagsfrämjande aktiviteter vilket regionen kan vara med och 

bidraga till kan vara till exempel kurser för att hjälpa företagsledningen med deras ledarskap 

och utveckling. Regionförbundet i Kalmar län arbetar med företagsfrämjande aktiviteter för 

att hjälpa mindre företag. Genom att Regionförbundet hjälper företag, gynnar det regionen då 

lyckade företag ger ekonomisk välfärd till länet. Kotler et al. (1999) fortsätter att skriva om 

hur viktigt det är att hjälpa nystartade företag att bättre lyckas i regionen, vilket genererar mer 

arbetsplatser inom regioner, och leder till fler invånare och bättre ekonomisk situation. Därför 

arbetar Regionförbundet med att hålla i kurser och föreläsningar om företagsledarskap, de 

bjuder även in internationella företag, för att även få internationella investerare. Det har 

samarbete med de baltiska länderna, då det ligger geografiskt nära, men även andra länder så 
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som Kina.  

 

Kotler et al (1999) beskriver hur viktigt det är att behålla de befintliga företagen, det räcker 

inte att endast ha framgångsrika företag inom regionen, det krävs att hela tiden jobba med 

dem. Detta gör Kalmar län genom att anordna olika projekt där förtag kan medverka, det 

skapas då nätverk företagen emellan, samt mellan företagen och regionen.  

 

Samverkan kan enligt Danermark (2000) delas in i fyra olika grupper, samarbetsnivåer, 

beroende på hur de utmärker sig. Kollaboration är första samarbetsnivån som handlar om att 

det förekommer samverkan inom visa områden och frågor. Detta är något som ALV främst 

ägnar sig åt, de medverkar vid olika projekt som Kalmar län anordnar. De medverkar i de 

frågor som dem anser vara aktuellt för sin verksamhet, exempelvis projekt som har med barn 

att göra. Mundekulla samverka även de inom vissa områden med projekt som de anser vara 

aktuella till sin verksamhet, till exempel olika festivaler både nationellt och internationellt. 

Den andra gruppen är Koordination där insatser läggs samman för att på bästa sätt uppnå ett 

resultat. ALV och hotell Ronja har en form av Koordination samverkan, Ronja erbjuder ALV: 

s gäster sovplatser, samt paketeringar av entré biljetter till nöjesparken. ALV tar hjälp av 

Ronja när de har mycket gäster som dem inte har plats för. De båda företagen samverkar för 

att gästerna som kommer till Vimmerby ska få en sådan trevlig vistelse som möjligt, samt 

uppnå en god vinst. Konsultation är den tredje delen, vilket handlar om att en sektion kallas in 

för att medverka och ge stöd till en viss del i ett projekt. Regionförbundet samverkar med 

företagen geobrands, som hjälper dem med att jobbar med Kalmar läns varumärke. Detta är 

en samverkan som kan liknas med konsultation, geobrands hjälper Regionförbundet till en 

viss del. Sista delen är Integration där verksamheter slås ihop för att uppnå ett bra mål 

tillsammans. Denna typ av samverkan är något som skulle kunna liknas med Regionförbundet 

och Kalmar län. Dessa två har slagits ihop för att kunna marknadsföra regionen på bästa sätt. 

 

Mörth & Salin- Andersson (2006) beskriver PPP, private-public-partenrship, som är en form 

av ett administrativ samverkan mellan den offentliga och privata sektorn. Ofta är PPP en 

samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer inom en specifik fråga eller ett speciellt 

politikområde. Denna typ av samverkan arbetar regionförbundet med, med hjälp av den 

privata sektorn förekommer det samverkan i form av de hjälper mindre företag att lyckas 

bättre i regionen. Samt att de tar hjälp av företagen när det kommer till att marknadsföra 
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regionen. ALV vilket Mörth & Salin- Andersson (2006) skulle beskriva som Privatsektorn, 

använder sig av den offentliga sektorn, public, så som sjukhusen de besöker vilket genererad 

god PR för företaget. 

 

Andersson (2007) beskriver problem som finns i att identifiera ett centralt beslutsfattande 

organ när det gäller en region i samband med svårigheten att identifiera de avgörande 

intressenterna. Lösningen på dessa problem ligger i att skapa en mindre grupp bestående av 

kvalificerade människor som står i direkt konsultation med en större grupp intressenter. 

Regionförbundet är en typ av centralt beslutsfattande organ som arbetar med kontakter med 

intressenter, de har bland annat en grupp som endast arbetar med utländska intressenter, för att 

locka dem att investera i Kalmar län.  

5.3 Hur regioner arbetar med platsmarknadsföring 
 
Ekman & Hultman (2007) skriver om att platsmarknadsföring bör lyfta fram viktiga aspekter 

och kända varumärken för att locka turister samt investerare. På regionförbundet har det länge 

arbetet med platsmarknadsföring inom Kalmar län för att fånga nya investerares intresse att 

etablera sig i regionen samt öka besöksnäringen av nationella och internationella turister.  

 

Då Ekman & Hultman (2007) beskriver även att regioner konkurrera med andra regioner så 

måste platserna som marknadsförs kunna erbjuda en rad aspekter som tillfredsställer turister 

och investerare. Regionförbundet jobbar i stor omfattning med att lyfta fram projekt rörande 

viktiga frågor, så som miljö och ungdomsfrågor. Detta gör att det i en större utsträckning kan 

konkurrerar med andra regioner i Sverige. Kalmar län vill genom att vara aktiv i frågor som 

dessa framstå som en modern och framåtdrivande region som satsar på utbildning, samt 

aspekter som kan tyckas viktiga för investerare i regionen.  

 
Enligt Caldwell & Freire (2004) så ser personer och företag på nationer ur den representativa 

dimensionen, vilket är knytet till individers personliga uttryck, medan samma personer och 

företag ser på regioner och städer ur den funktionella dimensionen, som är styrd av utilitariska 

egenskaper, då dessa är av mindre storlek. Det är något regionförbundet tänker på när det ska 

locka hit internationella gäster. Gästerna har redan en personlig uppfattning om Sverige som 

kan vara svår att påverka, det är regionen som de behöver marknadsföra mer intensivt. Vilket 

dem gör genom att marknadsföra specifika händelser, varumärken, företag och 

naturupplevelser. 
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Som Rainsto (2003) skriver är det viktigt att arbeta fram en image för regionen för att skapa 

en stark identitet. Varumärket har en stor betydelse för regionens tillväxt gällande etablering 

av nya företagsverksamheter. Likaså har regionens image en betydande roll för företagen i 

fråga. Kalmar län inser vikten av detta och arbetar med att stärka regionens image genom att 

samarbeta med organisationer som är specialiserade på platsers attraktionskraft. Geobrands är 

ett sådant företag som regionförbundet samarbetar med för att marknadsföra kommuner.  

 

Caldwell & Freire (2004) skrev om att platser lockar människor genom klimat, kultur, genom 

immateriella aspekter så som social tillfredsställelse. Geobrands arbetar just med att framhäva 

Kalmar läns kulturella och sociala identiteter och hjälper Kalmar län att lyfta fram sina 

styrkor och storhet. Vissa av städerna i Kalmar län har lyckats bättre i sin platsmarknadsföring 

än vad andra har. Västervik är en stad i regionen som har blivit en av de mer framgångsrika. 

Anledningen till detta kan vara flera, men en stor del beror på att de har fokuserat på de 

aspekter som turister och investerare är internerade av. 

 

Även Kotler (1999) beskriver att imagen är viktig för en region och beroende på vilken 

målgrupp regionen riktar sig mot gäller det att skapa egenskaper efter dessa. Geobrands 

hjälper exempelvis regionen att framhäva sina unika konkurrensfördelar som 

Hultsfredsfestivalen som lockar en ung publik från alla delar av Sverige till länet. De sätter 

Kalmar län på kartan.  

 

Bergqvist (2009) menar att det är saknaden av differentiering som leder till att regioner ofta 

inte märker av någon förbättring av sin platsmarknadsföring. Därmed krävs att regionen bör 

satsa på sina viktigaste argument i regionen istället för att se till många argument. Detta är vad 

marknadsansvarige på ALV beskrev. Han ansåg att Kalmar län borde arbeta mer enhetligt när 

dem arbetade med sin platsmarknadsföring. För tillfället marknadsför sig det olika delarna i 

regionen för sig, de borde mer sats på att tillsammans fokusera på de delar som ses som 

fördelar i regionen. 

5.3.1 Internationell påverkan på platsmarknadsföringen 
 

På en mer global nivå måste platser kunna konkurrera med varandra och marknadsföra sig på 

samma sätt som företag konkurrerar internationellt menar Rainsto (2003).  En sektion på 
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regionförbundet i Kalmar län arbetar endast med att locka internationella turister och 

investerare genom att vara ute bland internationella företag och ingå i ett internationellt 

nätverk. Genom att skapa sin egen nisch vilket Rainsto (2003) beskriver samt att dra nytta av 

sina geografiska fördelar, som att Kalmar län ligger relativt nära till attraktiva marknader så 

som Danmark, Tyskland och Norge, har regionförbundet lyckats med att locka hit turister och 

investerare. Regionförbundet har ett samarbete med Baltikum, vilket de även vill utnyttja mer 

i frågan om investerar. ALV är bra exempel på hur stor roll det geografiska läget har för 

betydelse för en internationell kundkrets. Som Rainsto (2003) beskriver så skall platser 

utveckla sina attraktionsfaktorer som finns i regionen och på så sätt skilja sig från sina 

konkurrenter. I Kalmar län är en av de stora attraktionskrafterna ALV. Givetvis skulle ALV 

locka fler besökare om de var placerat i en storstadsregion, vilket gör att det blir viktigt för 

Kalmar län att marknadsföra hela regionen och inte bara verksamheten. 

 

Vidare så betonar Rainsto (2003) att mindre kända platser skall dra nytta av närliggande 

kända platser och ta del av deras marknadsföring. Detta är just vad Hotell Ronja utnyttjar, 

men även andra hotell i närheten av ALV som i sin tur drar nytta av att ligga i närheten av ett 

känt varumärke. 

 

Anholt (2004) menar att för att lyckas med sin platsmarknadsföring på en internationell nivå 

krävs det att platserna ser sig själva utifrån hur omvärlden ser dem. Detta är något som 

Kalmar län har anammat, de spelar på den bild som utländska gäster har av Sverige. 

Regionförbundet talade om att de tyska gäster som besöker Kalmar län är ute efter lugnet, 

glesbygden, de små röda stugorna. Detta är något Kalmar län kan erbjuda, och därför något 

som de marknadsför på den tyska marknaden. En annan del av de utländska gästerna är ute 

efter en speciell aktivitet som finns i regionen, därmed marknadsför sig Regionförbundet till 

dessa marknader med huvudargumentet om att det finns en specifik aktivitets attraktion i 

regionen. 

 

Ham (2008) menar att en bra grund för en lyckad platsmarknadsföring ur en internationell 

synvinkel är saker som logotyp, att använda platsens namn i produkter eller knyta an namnet 

till händelser eller events som får internationell uppmärksamhet. Regionförbundet förklarade 

att stor fokus när det kommer till att locka internationella investerare ligger i att fokusera på 

events och frågor, så som miljöfrågor, som kan vara intressant för dem. Vid lockandet av 
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internationella läggs istället fokus på kända varumärken inom regionen, som ALV, eller 

Sverige som land. 
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6 Slutsats 
 
Utifrån vår analys kommer vi här att diskutera våra slutsatser om hur mindre tjänsteföretag 

drar nytta av sin region för att locka en internationell kundkrets. Vi kommer där med att 

besvara våra delfrågor vilket kommer leda fram till svaret på vår huvudfråga. 

Avslutningsvis kommer vi att, i linje med vårt syfte, ge rekommendationer till liknande 

mindre tjänsteföretag, samt ge förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1 Besvarande av frågeställning 
 
Uppsatsens syfte var att beskriva hur mindre och medelstora tjänsteföretag drar nytta utav sin 

region för att locka internationella kunder. Därefter analysera hur tjänsteföretagen använder 

sig utav platsmarknadsföring samt samverkan med andra företag för att lyckas attrahera 

internationella kunder. För att slutligen ge rekommendationer till liknande företag. Nedan har 

vår studie sammanställts. Först besvaras de tre delfrågorna vilket slutligen leder fram till 

huvudfrågan. 

6.1.1 Hur arbetar mindre tjänsteföretagen med sin marknadsföring för 
att locka en internationell kundkrets? 

 

Genom vår studie har vi kommit fram till några punkter som generellt beskriver hur mindre 

tjänsteföretag arbetar med sin marknadsföring för att locka en internationell kundkrets: 

 Utveckling av långvariga kundrelationer  

 Billig marknadsförings metod 

 Rekrytering av rätt personal 

 Feedback från gästen 

 
Gemensamt för de flesta mindre tjänsteföretagen är att de inte har råd med allt för stora 

reklamsatsningar och satsar därmed på marknadsföring med minsta möjliga kostnad. Genom 

att använda sig av sitt befintliga nätverk och utveckla långvariga kundrelationer undgår 

företaget att leta nya kunder och kontaktnät, vilket oftast kostar företaget både mer pengar och 

tid. Det är viktigt för företagen att marknadsföringen inte kostar för mycket pengar. 

Marknadsföring till den utländska marknaden sker ofta på plats på den utländska marknaden i 

form av bland annat mässor. Mässor är bra och relativt billigt sätt då företaget når ut till 
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många människor på en och samma gång, samt att de personer som kommer till mässan 

förhoppningsvis är intresserade av den typen av företag. Att dra nytta av företags 

marknadsföring som har mer resurser är dock huvudpunkten i hur mindre tjänsteföretag kan 

marknadsföra sig. 

 

I ett tjänsteföretag är personalen den viktigaste kraften, det är genom personalen som tjänsten 

kan genomföras. Då tjänsten konsumeras samtidigt som den produceras är personalen med i 

hela händelseförloppet, vilket gör att personalen är en viktig del i hur tjänsten uppfattas. 

Gästernas bedömning av tjänsten är en viktig del i hur utvecklingen av företaget går till, 

därmed arbetar företagen med att få feedback från gästerna på varierande sätt. Det etablerade 

sättet att marknadsföra sig som tjänsteföretag fungerar ofta med ett relativt positiva resultat 

och därför arbetar tjänsteföretagen på detta vis, detta trots att andra marknadsförings alternativ 

kan ha inneburit ett mer lyckat resultat. 

 

6.1.2 Hur samverkar mindre tjänsteföretag och regioner för att locka en 
internationell kundkrets? 

 

I vår studie har vi kommit fram till att mindre tjänsteföretag och regioner samverkar på 

följande sätt: 

 Resurssamverkan 

 Företagsfrämjande aktiviteter 

 Framhäva av entreprenörer 

 Samverkan mellan företag i regionen 

 

Med resurssamverkan menar vi att mindre tjänsteföretag nyttjar de större företagen då de har 

mer resurser att locka en internationell kundkrets på. De mindre tjänsteföretagen tar del av 

deras marknadsföring och de kunder som de lyckats locka till sig. I vår uppsats har vi fått 

fram att flera av de små företagen vi följt använder sig av denna teknik, och är framgångsrika 

med den. Det är ett stort bolag som bär upp de små i sin omgivning, och står för kostnaderna. 

Det ska dock inte glömmas att detta är en win-win situation, då även de företag som har mer 

resurser även kan dra nytta av de mindre företagen, och de företagen som är mindre även kan 

hjälpa de företagen som har ännu mindre resurser. 
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Mindre tjänsteföretag får hjälp av Kalmar län då de har ekonomiska problem och 

utvecklingsfrågor, dem har möjlighet att få tillgång till kostnadsfri konsulthjälp. Det genererar 

pengar i det långa loppet, för genom att hjälpa mindre företag att lyckas bättre, blir det mer 

arbetsmöjligheter i Kalmar län, vilket bidrar till fler invånare och investerare, både nationella 

och internationella. Därmed är företagsfrämjande aktiviteter av viktigt slag. 

 

Genom att framhäva lyckade entreprenörer gynnas platsmarknadsföringen. Ett flertal lyckade 

entreprenörer i en region genererar att fler investerare till regionen, då denna ses som 

framgångsrik. Även turismen ökar då det blir mer framgångsrika varumärken i regionen, det 

sätter platsen på kartan och fler folk vill besöka regionen. 

 

Samverkan mellan de mindre företagen i regioner är stor, de ser inte varandra som 

konkurrenter i så hög grad som vi hade väntat oss. Istället förekommer nära samverkan mellan 

bolagen, vilket vi tror gör att det faktiskt finns många mindre tjänstebolag i Kalmar län.  

 

6.1.3 Hur arbetar regioner med sin platsmarknadsföring för att locka en 
internationell kundkrets? 

 

I vår studie har vi fått fram att regioner arbetar med sin platsmarknadsföring för att locka en 

internationell kundkrets med fokus på: 

 Väletablerade varumärken 

 Lyckade projekt 

 Att vara aktiv i aktuella frågor 

 Stärka regionens image 

 Internationella nätverk 

 

Genom att framhäva de välkända varumärkena i regionen blir det en mer attraktiv plats för 

internationella kunder att besöka och investera i. Målet är att platserna i regionen ska 

kommersialiseras, de ska bli kända för omvärlden på grund av något som regionen kan tjäna 

pengar på. De belyser lyckade projekt genom att de har varit aktiva i aktuella frågor. De är 

aktiva i frågor som regionen anser de vill fokusera på för att framhävas som en internationell, 

nytänkande region, men mycket företagsverksamheter. Regioner samverkar med 

organisationer som arbetar med att stärka regioners image. Dessa organisationer arbetar med 
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att framhäva regionens konkurrensfördelar. De arbetar inom ett internationellt nätverk som är 

ute bland internationella företag och regionen. 

 

Alla dessa punkter leder ofta till att regioner syns i sammanhang som leder till att företagen i 

omgivningen får nya internationella kunder, men regioner arbetar med sin 

platsmarknadsföring på samma sätt som företag arbetar med sin produktmarknadsföring. 

Detta sätt att arbeta med platsmarknadsföringar är på gott och ont menar vi och enligt oss bör 

regioner se på sin platsmarknadsföring ur ett bredare perspektiv och ta till sig flera olika 

grenar av marknadsföring och använda sig av för en framgångsrik platsmarknadsföring. 

 

6.1.4  Hur drar mindre tjänsteföretag nytta utav sin region för att 
locka en internationell kundkrets? 

 

Genom nedanstående modell vill vi förklara hur mindre tjänsteföretag drar nytta av sin region 

samt vilka olika instanser som finns med i processen att locka en internationell kundkrets:  

 

 
Figur 3 
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Tjänsteföretaget är figurens mittpunkt och de cirklarna runt omkring förklarar de olika delarna 

i regionen som företaget drar nytta av för att locka en internationell kundkrets. Alla olika delar 

är med och tjäna på samverkan på ett eller annat sätt. 

 
Som kan avläsas i modellen så drar mindre tjänsteföretag nytta av sin region i olika nivåer, det 

sker genom samverkan med andra mindre tjänsteföretag i regionen, företag som stöttar och 

hjälper varandra, eller genom att konkurrera trigga varandra till att bli bättre, alltså företagets 

nätverk och i större utsträckning även  alla föregen i omgivningen.  De drar nytta av de större 

företagen i regionen genom deras resursrikedom, till exempel en mer välutarbetad 

marknadsföring, som lockar internationella gäster. De kan genom att bland annat finnas med 

på det större företagets hemsida för att öka kännedomen om deras företag. 

 

Att använda sig av ett redan etablerat nätverk som företaget har är något som mindre 

tjänsteföretag använder sig av. Det är en billig teknik att genom redan etablerade kontakter 

marknadsföra sig, för att spridas genom mun till mun metoden.  

 

Stödjande organisationer så som  regionförbundet är bra då dem kan hjälpa företaget om det 

krisar sig, samt ge hjälp i form av konsult/experthjälp när dem ska nå en internationell 

kundkrets. Hjälpande organisationer så som regionförbundet kan även dra nytta av de 

företagen, då dem exempelvis vill framhäva lyckade entreprenörer. 

 

De mindre tjänsteföretagen kan dra nytta av sin kommun, län, landskap och stad vid 

marknadsföringen av sin tjänste för att locka internationella kunder. Detta är viktigt då det är 

svårt att locka internationella gäster till ett annat land endast med lockbetet om den tjänsten 

företaget erbjuder. Oftast krävs något mer, och ju längre kunden kommer ifrån desto mer 

krävs för att dem ska besöka det främmande landet. Regionen  kan även dra nytta av företaget 

för all locka internationella turister att komma till regionen. 

 

Därmed drar mindre tjänsteföretag nytta av sin region på flera olika sätt, vilket kan läsas ovan. 

Vi hävdar att alla organisationer fungerar som i en ”god cirkel”, med det menar vi att dem 

använder sig av varandra och behöver varandra för att kunna utvecklas. Företagen drar nytta 

av de organisationer och resurser som ges av de företagen i sin omgivning. Vilket leder till att 

företagen växer sig starkare och nya företags skapas, som då behöver hjälp av de mer 

utvecklade. 
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Platsmarknadsföringen stannar inte av utanför denna direkta omgivning som våran modell 

presenterar utan man kan tänka sig ytterligare en ring och ytterligare en då alla dessa företag 

står i relation till andra företag detta leder till att det är många olika samarbeten som företaget 

i mitten kan dra nytta av. Samverkan sker alltså inte på en enda nivå och för att företag skall 

lyckas få ur maximal nytta utav regionen för att locka en internationell kundkrets så arbetar 

företaget med att förstå alla dessa samarbeten och hur företaget skall få tillgång till resultatet 

utav dessa samarbeten. 

 

6.2 Studiens svagheter 
 
I vår studie begränsade vi oss till att endast studera en region i Sverige, Kalmar län. Genom 

att endast studera en region använt vi oss av den informationen vi fått fram och hävdar att vi 

kan ge en generell bild för hur det ser ut för Sveriges mindre tjänsteföretag. Vi kan inte 

garantera att så är fallet. Kalmar län tillhör inte storstads regioner, och skulle vi ha studerat en 

sådan finns det möjligheter att resultatet hade sätt annorlunda ut. Även om vi hade ägnat 

studien åt att studera en mindre region i Sverige hade kunnat se annorlunda ut.  

 

6.3 Rekommendationer  
 
Vi kommer här att ge rekommendationer till vidare forskning samt avslutningsvis ge 

rekommendationer till liknande företag. 

6.3.1 Rekommendationer till vidare forskning 
Då vi redan från början av studien var medvetna om ämnets begränsningar i teori anser vi att 

detta är ett ämne som det borde ägnas mer uppmärksamhet på. Vi är övertygade om att ämnet 

är aktuellt i denna värld som blir mer och mer global, och där även mindre tjänsteföretag 

måste ut på den internationella marknaden.  

 

Samverkan är ett ämne som är intressant, och aktuellt och där med något som borde studeras 

djupare. Något annat är att studera andra regioner i sverige och jämföra dem med Kalmar län, 

det kan även vara en fördel att genomföra en kvantitativ studie på ämnet då en kvalitativ 

studie har begränsade egenskaper vad gäller generaliserbarheten. Vi tror även att det behövs 

flera studier i ämnet samt dess framgångsfaktorer för att kunna konstruera ett mönster eller 
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modell som är generell för regioners platsmarknadsförings framgång samt att se hur regioner 

bör gå tillväga i praktiken för att lyckas attrahera kunder, invånare och kapital. 

 

6.3.2 Rekommendationer till liknande företag 
Vi anser att företag bör engagera sig mer i platsmarknadsföringen av sin region för att bidra 

på ett konstruktivt sätt. Företag bör ta kontakt med sin region samt de personer som sköter 

platsmarknadsföringen för att ge sin input eller hjälpa till på de sätt de kan. Eftersom en 

lyckad platsmarknadsföring gynnar hela regionen bör företag ta sig an en bredare vy och se 

möjligheter istället för konkurrenter och samverka med andra företag i regionen för en lyckad 

platsmarknadsföring. 

 

Ytterligare anser vi att det är viktigt att företag sköter sin marknadsföring på ett sätt som inte 

skapar konflikter med platsmarknadsföringen utan snarare förbättrar regionens image. Utöver 

detta så bör även lokala/regionala beslutsfattare försöka knyta an företagen inom regionen 

bättre och använda den kompetens som redan finns för att lyckas med sin 

platsmarknadsföring, utnyttja de positiva attributen som företagen har samt platsens fysiska 

egenskaper och tänka större än bara slogans och bilder. 
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Bilaga  
Intervju frågor till Regionförbundet – Trine Nyberg  

 Berätta om din arbetsplats, din position och arbetsuppgifter? 
 

 Hur arbetar regionförbundet med bland annat 
‐ Turism och näringsliv? 
‐ andra företag? 
‐ andra hjälporganisationer? 

 Hur hjälper ni företag inom regionen?  
‐ Mindre tjänsteföretag? 

 Hur gör ni för att öka Kalmar läns turism? 
‐ Har ni någon statistik ifall turism/näringsliv har ökat? 

 Hur marknadsför ni Kalmar län? 
‐ Hur ser ert samarbete ut med Astrid Lindgrens värld?  

 Hur arbetar ni med att locka internationella gäster/investerare?  
‐ Hur samarbetar ni med företag/organisationer internationellt? 

Intervju frågor till Astrid Lindgrens, Mundekulla och Hotell Ronja 
 Berätta om er verksamhet? 

 Berätta om er arbetsplats, position och arbetsuppgifter? 

 Hur marknadsför ni er internationellt?  
‐ Hur stor del internationella gäster har ni? 
‐ Vart ifrån kommer de? 
‐ Hur många har förbokat och hur många är förbi resande internationella gäster?  
‐ Hur många är återkommande gäster och hur många är nya? 

 Hur får ni feedback från era gäster? 
‐ Ändrar ni efter vad besökarna vill ha?  

 Hur skall ni utveckla er verksamhet i framtiden? 
‐ Är målet internationellt det primära? 

 Hur samarbetar ni med regionen? 
‐ I er marknadsföring i Sverige/internationellt? 
‐ På er hemsida?¨ 

 Hur tror ni att er verksamhet hade sett ut om ni låg i en annan ort, större eller mindre?  

 Hur mycket påverkar ert samarbete med regionen er? 

 Hur samverkar ni med andra företag inom regionen? 
‐ Ser ni några risker med att samverka med andra företag? 

 Vad är viktigast i er marknadsföring, den ni för själva eller genom samverkan med 
regionen? 
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