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Abs t ra k t  
En kvalitativ fallstudie gjord på tre mindre företag inom den kreativa besöksnäringen av Anders 

Henriksson och Anne Johansson, institutionen Handelshögskolan BBS vid högskolan i Kalmar. 

Uppsatsens titel: Vilsen- på väg mot något nytt  

Verksamhetsstyrning utifrån entreprenörens perspektiv 

Handledare: Olle Duhlin och Lars Lindkvist 

Bakgrund: För engagerade entreprenörer kan svårigheten ligga i att såväl fokusera på rätt saker, som att 
göra saker på rätt sätt för att få tiden att räcka till. 

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen var att identifiera problemområden inom 

verksamhetsstyrningen och ge förslag på lösningar. Vi undersökte tre mindre företag inom 

besöksnäringen för att få reda på hur dessa företag drivs och styrs. 

Metod: Vi valde att utgå från vårt empiriska material genom att tolka våra intervjuer för att 

sedan koppla identifierade problem med lämplig teori. Utifrån tolkningen av empiri och lämplig 

teori kunde vi analysera och dra slutsatser.  

Resultat: Det har i vår undersökning framgått att det finns behov av att förbättra 

verksamhetsstyrningen inom småföretagen i besöksnäringen. Vår undersökning identifierade 

problem främst inom följande områden: marknadsföring, prissättning, tid, nätverk, 

kunduppföljning och planering. Framtiden för kreativa företag inom besöksnäringen skönjer en 

ljus framtid. 

Slutsats: Genom att bli mer strategiska på Internet, kundfokuserade, ingå i nätverk, delegera 

arbetsuppgifter, sålla bland idéer, upprätta handlingsplaner och kundregister kan företagen 

spara tid och pengar. 

Nyckelord: Entreprenörer, besöksnäringen, kreativ, kreativ verksamhet, verksamhetsstyrning, 

företagsekonomi, små företag, Kalmar. 
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1.  I nled ni n g  

Kapitlet inleds med en bakgrund där vi ger en introduktion samt presenterar de företag vi valt 

att utgå ifrån. Därefter diskuterar vi de problem vi har för avsikt att undersöka. Kapitlet 

kommer att mynna ut i ett syfte för att underlätta förståelsen för själva problemformuleringen. 

Avslutningsvis får läsaren insikt i vad vi avgränsat oss ifrån att besvara för att 

undersökningen skall få ett bättre djup och bli mer intressant.  

 

BAKGRUND 

Antag att du driver ett småföretag inom besöksnäringen. Du är en kreativ person med 

mängder av idéer. Din drivkraft är i grunden att få arbeta med ditt intresse. Du vill även 

förmedla de värden som du tycker är viktiga och sprida din vision. Samtidigt vill du kunna 

leva på din verksamhet. Du funderar över hur du ska få pengarna att räcka till. Du är 

medveten om att det finns organisationer som erbjuder ekonomiskt stöd, men drar dig för att 

ta kontakt med dessa. Varför? Jo, du tycker att det är besvärligt och tar tid. Du vill ju ägna dig 

åt det du brinner för istället för att hålla på med pappersarbete. I ett längre perspektiv funderar 

du över hur du ska kunna öka lönsamheten och bli mer effektiv. Frågan som uppkommer är 

hur din verksamhetsstyrning kan förbättras, så att du får mer tid över till att utveckla dina 

tjänster och produkter. Du funderar även på hur du ska nå ut till dina kunder. Vardagen för en 

kreativ entreprenör innehåller flera utmaningar. 

 

Vi bestämde oss för att undersöka småföretag inom den kreativa besöksnäringen för att få 

inblick i hur en kreativ entreprenör arbetar samt vilka utmaningar denne ställs inför.  

Vi har mött tre småföretagare inom besöksnäringen som ser socialt ansvarstagande och 

möjligheten att få arbeta med sitt intresse som de viktigaste drivkrafterna. Lönsamheten ses 

mer som ett redskap för att förverkliga sin vision och missionen är planen för hur det ska gå 

till.  Det som är intressant för dem är att leva på sin verksamhet och kunna ha möjlighet att 

förverkliga sina idéer.  
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Det är tre olika personligheter vi har mött, men de har ändå mycket gemensamt. De vill skapa 

upplevelser för människor och få dem att stanna upp och reflektera över sitt liv. De har 

intresse för naturen och anser att vi bör leva mer ekologiskt. Två av dem uttryckte en vision 

om att ”rädda världen”. De är entreprenörer och med det menar vi att de är innovativa, 

kreativa och inte rädda att omsätta sina idéer i handling. Vi anser att dessa personer är goda 

representanter för den kreativa besöksnäringen. Med begreppet kreativ menar vi ett företag 

som tenderar att ha hög koncentration av nya idéer (Parrish, 2005). När företagare talar om 

kreativitet menar de ofta förmågan att uppfinna saker och hitta nya lösningar genom att tänka 

annorlunda. De företag som går i frontlinjen det vill säga är först med nya produkter är också 

flexibla och kan snabbt förändra sin organisation när marknaden förändras (Bilton, 2007). 

Med besöksnäring menar vi företag som anordnar aktiviteter där besökarens avsikter kan gälla 

såväl arbete som fritid (World Tourism Organization, 2009). Därför ingår exempelvis 

konferensverksamhet och teambuilding i detta begrepp.   

 
Utifrån vår synvinkel av kreativ besöksnäring har vi valt att intervjua följande företag: Vilse, 

Mundekulla kurs och retreatgård samt Wannborga vin och lamm. 

VILSE 

Vilse är ett upplevelseföretag som erbjuder olika typer av utomhusaktiviteter med naturen och 

människan i fokus. Företaget startades år 2001 och 

drivs av Andreas Rindsäter. Han är utbildad 

naturguide och har lång erfarenhet som instruktör 

och lärare inom områden som naturturism och 

friluftspedagogik samt Incentive och konferens. 

 Företaget anordnar expeditioner, äventyr, kurser och 

lagaktiviteter. Samtliga aktiviteter sker utomhus och anpassas efter gruppens önskemål. Fokus 

är rekreation och reflektion. Företaget har sitt kontor på Svensknabben i Kalmar, många av 

aktiviteterna sker i Aboda klint i Högsby kommun.  Under vinterhalvåret åtar sig Rindsäter 

olika bygguppdrag. Det kan röra sig om att anlägga hinderbanor och ute miljöer för 

skolgårdar som är lite mer ”jordnära”.  Han röjer även hagar på uppdrag av länsstyrelsen 

under lågsäsongen. Idag består verksamheten till 80 % av företagskunder, resterande är 

privatpersoner exempelvis möhippor, svensexor, överlevnadskurser och kajakkurser. 

Omsättningsmässigt representerar bygguppdragen under höst och vinter 20 %. Under vår och 
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höst består kunderna mest av företag, under sommar är det mest privatpersoner/turister. Enligt 

Rindsäter befinner sig Vilse i en expansiv fas och han har många idéer kring hur utbudet kan 

ökas.  

MUNDEKULLA KURS OCH RETREATGÅRD  

Mundekulla kurs och retreatgård är en plats för människor som vill koppla av i en rofylld 

atmosfär. Anläggningen genomsyras av ekologiskt tänkande, ledorden för verksamheten är 

”stillhet, kreativitet och möten”.  Företaget drivs av paret Anne och Peter Elmberg samt 

Peters far, Bernt Elmberg . De anordnar kurser, retreater, festivaler, event och konferenser. De 

har en väldig bredd och kan nu inbegripa det spektra av aktiviteter som de vill ha, enligt Peter 

Elmberg. På sommaren har de veckor med olika teman, allt från körsång till indiantema med 

en indian som kommer till anläggningen, målarvecka, yogavecka, musikfestival. Oavsett om 

det är konferens för företagsledare eller musikfestival så genomsyras aktiviteterna av deras 

ledord som är ”stillhet, kreativitet och möten”. På Mundekulla kurs och retreatgård kan 

gästen välja mellan att övernatta i sovsal, stuga eller hotellrum. Elmbergs har drivit 

anläggningen i 10 år och de har hela tiden utvecklat den. Under maj 2009 inviger de sin 

nybyggda del av anläggningen som inrymmer rum i högre standard samt en restaurang för 60 

personer.  

WANNBORGA 

Wannborga vin och lamm drivs av Gunnar och Ingrid Dahlberg. De bedriver kravodlad, 

ekologisk uppfödning av får och odlar vindruvor. De förädlar sedan sina produkter, 

fåren/lammen styckas och röks på gården. De tillverkar 

vin, äppelavec (som är en Öländsk ”Calvados”), Whisky, 

Akvavit, Vodka och Brandy i sitt bränneri. De hyr ut rum 

och serverar mat och dryck i sin restaurang. Företagets 
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profil idag är uthyrning av bostad av hög klass i en lugn och lantlig miljö, ekologisk och 

närproducerad mat av hög kvalité, konferenser samt olika typer av arrangemang. Företagets 

mission är ”riktig mat” som är ekologiskt framställd enligt Ingrid Dahlberg. 

PROBLEMDISKUSSION OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

I dagens snabbt föränderliga samhälle är det som företagare viktigt att kunna se framåt för att 

förutse och hantera de förändringar som hela tiden sker på marknaden. Tendenser visar att en 

mix av drivkrafterna: lönsamhet, intresse och socialt ansvarstagande är mest fördelaktigt eller 

kanske rent av nödvändigt för att framgångsrikt driva ett företag, enligt Roy et. al.(1999). 

Dock behöver inte framgång betyda samma sak för alla småföretagare utan beror snarare på 

personliga preferenser och prioriteringar (Parrish, 2005).   

Regionförbundet är en stödorganisation som småföretagare kan vända sig till för ekonomiskt 

bidrag. Besöksnäringen i Kalmar är enligt Regionförbundets Karin Ekebjär en av Sveriges 

viktigaste tillväxtbranscher och har potential att utvecklas ytterligare: ”Kalmar län tillhör 

sedan länge Sveriges främsta besöksområde utanför storstäderna och har därmed goda 

förutsättningar att dra nytta av denna utveckling. Men konkurrensen är knivskarp och 

kommer att växa kraftfullt de kommande åren”, enligt Ekebjär. Hon berättade att de flesta 

företagen är små och att många drivs som hobbyverksamhet. För att kunna utvecklas är de i 

behov av kompetensutveckling när det gäller ledning och styrning, vilket även bekräftas av 

Boye & Sandberg (2005). Författarna anser att entreprenören inom den kreativa verksamheten 

behöver kunskap om den egna resurs- och kompetensbasen samt möjliga marknader för att bli 

mer affärsmässig. 

För engagerade entreprenörer kan svårigheten ligga i att såväl fokusera på rätt saker, som att 

göra saker på rätt sätt för att få tiden att räcka till (Parrish, 2005). Andreas Rindsäter på Vilse 

har mycket att göra och upplever att: ”just nu springer jag bara runt och släcker massor av 

bränder”. Han känner att produktutveckling och marknadsföring blir lidande på grund av 

tidsbristen . Parrish (2005) skriver att entreprenörer kan uppleva att de har mindre tid för sin 

kreativa passion, trots att intentionen från början var att låta kreativiteten flöda fritt genom att 

arbeta heltid med intresset. 
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Peter Elmberg på Mundekulla kurs och retreatgård ser marknadsföringsbiten som ett problem. 

Han har därför vänt sig till högskolan i Kalmar för att få tips ifrån studenter kring hur 

företaget kan nå nya marknader på ett kostnadseffektivt sätt.  

Entreprenörens styrka ligger i att hela tiden generera nya idéer, vilket ofta leder till nya 

tjänster (Gaglio & Katz, 2001). Detta kan vara positivt i den bemärkelsen att företaget får 

flera ben att stå på. Samtidigt kan detta hämma utvecklingen av existerande tjänster genom att 

företaget frångår sin kärnverksamhet och blir mer splittrad (Bengtsson & Skärvad, 2007). 

Wannborga vin och lamm har som Ingrid Dahlberg uttrycker det: ”många bollar i luften och 

ibland tappar man en boll”. Det är arbetsamt att hinna med att driva både restaurang, 

produktion av lamm, vårbruk och vinodling samtidigt.  Parrish (2005) skriver att många 

entreprenörer inte är tillräckligt kritiska mot sina idéer. Detta leder i sin tur till att dyrbar tid, 

energi och pengar går förlorade på grund av misslyckade projekt. 

 

I vår undersökning har vi undersökt hur den kreative entreprenören arbetar och vilka 

svårigheter som denne ställs inför i sitt arbete med styrning av verksamheten.  Med 

verksamhetsstyrning avser vi företagets planering, kontroll, ekonomi, struktur organisation 

och marknadsföring. Verksamhetsstyrning innefattar så många fler delar, motivet till att vi 

valde ovanstående var att dessa framkom under intervjuerna. Bristande kunskaper i 

verksamhetsstyrning kan leda till sämre effektivitet och minskad produktivitet. Enligt 

Broadbent (1999) är effektivitet ett mått på hur pass väl företagets mål uppfylls genom att 

länka output med företagets mål. En effektiv organisation är en som uppnår sina mål. 

Produktivitet är ett mått som beskriver skillnaden mellan värdet på input relativt värdet på 

output (Broadbent, 1999). Företaget kan öka sin produktivitet genom att antingen reducera 

kostnaderna för input eller att öka volymen på outputen. Produktivitetsmått kan med fördel 

användas för att jämföra olika processer i företaget. Planering såväl som strukturer riskerar att 

bli lidande vilket leder till ekonomisk instabilitet och minskade utvecklingsmöjligheter. 

Ekonomi är definitionen på den minst kostsamma vägen att fullfölja en aktivitet. Vid 

ekonomi tar företaget endast hänsyn till input (Broadbent, 1999).  



Vilsen- på väg mot något nytt 

 

Sida 11 

 

Vi har bestämt oss för att identifiera vilka problem som mindre företag inom besöksnäringen 

brottas med i verksamhetsstyrningen och ge förslag på hur dessa kan lösas. Detta leder oss in 

på följande forskningsfråga. 

 Vilka problem identifierar vi inom verksamhetsstyrningen hos de tre företag vi valt att 

intervjua? Hur kan företagen lösa dessa problem? 

SYFTE 

Vi vill genom att undersöka tre mindre företag inom besöksnäringen, få reda på hur dessa 

företag drivs och styrs. Vårt syfte med uppsatsen är att identifiera problemområden inom 

verksamhetsstyrningen och ge förslag på lösningar. Vi har valt att se på verksamhetsstyrning 

utifrån småföretagens perspektiv. 

AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att avgränsa oss till små företag inom besöksnäringen, med små företag menar vi 

de som har en omsättning på max 2 miljoner SEK och högst tre året runt anställda i 

personalen. Företagen vi har undersökt är fåmansföretag och befinner sig i uppbyggnadsfasen 

samt kan räknas till den kreativa besöksnäringen. Med begreppet verksamhetsstyrning 

avgränsar vi oss till de delar som uppkommit vid intervjuerna, vilka presenteras i: empiri-, 

teori-, samt analys och diskussionskapitlen.  

UPPSATSENS DISPOSITION 

I kapitel ett har du fått en introduktion till vad uppsatsen handlar om. Vi har kortfattat 

presenterat de företag vi har undersökt. Du har fått en bakgrund till vad vi vill undersöka och 

vi har tagit upp problemet, syftet samt avgränsningarna. I kapitel två förklarar vi vår metod. 

Därefter har vi valt att presentera vår empiri i kapitel tre följt av teori kapitel fyra. 

Anledningen till att vi presenterar empirin före teorin är att vi valt att utgå ifrån empirin i 

syfte att identifiera problem. Dessa problem har sedan lett fram till vårt val av teori. Vi har 

valt att kombinera analys med diskussion i kapitel fem. Avslutningsvis sammanfattas de 

viktigaste resultaten i kapitel sex. 
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2 Met od  

I förgående kapitel presenterades själva problemet, bakgrunden till vårt val samt syftet med 

vår undersökning. I detta kapitel är det tänkt att läsaren skall få en tydlig bild av hur vi har 

gått tillväga för att besvara vår frågeställning. Vi utgår ifrån en modell som visar hur vi 

arbetat med undersökningen. Därefter motiverar vi våra metodval. 

UNDERSÖKNINGSMODELL 

 

Figur 1. Vår undersökningsmodell som visar hur vi gått till väga med uppsatsarbetet. Inspiration från Bryman & Bell 
(2005) figur 13.1. 

Som modellen ovan beskriver har vi utifrån vår problemformulering valt ut lämpliga 

fallföretag. Vi har använt en induktiv forskningsansats som utgår ifrån fallföretagens 

verklighet.  Det innebär att vi har tolkat data från intervjuerna och därefter funnit lämpliga 

teorier. Vi fann i samband med detta att vi behövde fler intervjuer och därför fortsatte 
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datainsamlingen samt tolkningen. Den samlade teorin gav oss en referensram som 

tillsammans med empirin sedan legat till grund för analysen.   

 

Utifrån analysen har vi fört en diskussion över de resultat som framkommit och dragit 

slutsatser.  Arbetet har lett fram till en färdig uppsats som har gett oss en ökad förståelse för 

hur entreprenörer arbetar med verksamhetsstyrningen. Vidare har vi identifierat ett antal 

problem som vi diskuterat och analysera kring. I vissa fall har vi även lämnat råd och förslag 

på hur företagen kan lösa problemen. Vår förhoppning är att dessa tips kommer till nytta för 

såväl mindre företag inom besöksnäringen som deras stödorganisationer.   

FORSKNINGSSTRATEGI 

Det finns olika begrepp som anger hur forskaren arbetar med att relatera teori och empiri 

(Patel & Davidson, 2003). Induktiv strategi innebär att forskaren inte gjort några större 

litteraturstudier i förväg. Forskaren utgår ifrån verkligheten genom en empirisk undersökning, 

sedan formuleras teorin kring empirin. Vid kvalitativ forskning är det vanligt att forskaren 

använder den induktiva strategin enligt Bryman & Bell (2005). Vår forskningsansats är i 

huvudsak induktiv eftersom vi började vår undersökning med att intervjua tre utvalda företag 

inom den kreativa besöksnäringen, efter dessa intervjuer valde vi ut lämpliga teorier. Det bör 

dock påpekas att vi genom våra tidigare studier fått kunskaper kring teorier som haft påverkan 

på vår frågeställning till respondenterna. Dessa kunskaper har även till viss del påverkat valet 

av teorier. Patel & Davidson (2003) menar att det är ofrånkomligt att forskarens bakgrund och 

idéer färgar de teorier som produceras oavsett vilken ansats denne har.  

  

Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitlig en uppsats eller undersökning är, enligt Bryman & 

Bell (2005). Det som är intressant är huruvida det skulle bli samma resultat om forskningen 

genomfördes på nytt eller om resultatet baseras på slumpmässighet. I en kvalitativ studie som 

den vi genomfört, anser vi att det är svårt att få exakt samma svar eftersom studien baseras på 

semistrukturerade intervjuer. Olika detaljer kan få olika tyngd vid olika tillfällen beroende på 

vad som för tillfället är mest angeläget för respondenten. Reliabiliteten blir därför oftast mer 

aktuell vid kvantitativa studier enligt Bryman & Bell(2005).  
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Validitet betyder att forskaren har undersökt det som denne har som syfte att undersöka, 

enligt Bryman & Bell(2005). Vanligtvis delas validiteten in i två delar; extern och intern. Den 

interna validiteten innebär, enligt Bryman & Bell (2005) att det ska finnas god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar. För att öka den interna validiteten i vår uppsats har vi utgått ifrån empirin och 

sedan anpassat den teoretiska referensramen. Den externa validiteten syftar till hur 

applicerbart resultatet är på liknande företag. Vi har visserligen ett litet urval av företag, men 

vi anser att de är representativa för den kreativa besöksnäringen. Med kreativitet menar vi att 

dessa entreprenörer driver företaget utifrån fler värden än pengar. De vill förmedla en känsla 

av inspiration eller aha-upplevelse till besökaren som grundar sig på företagets kärnvärden. Vi 

bedömer därför att våra resultat kan användas som inspiration och vägledning för liknande 

företag. 

Innan en undersökning kan påbörjas måste forskarna ta ställning till hur undersökningen ska 

gå till. Bryman & Bell (2005) förklarar att undersökningsdesignen utgör ramen för insamling 

och analys av data. Det finns olika forskningsdesigner att välja mellan. Fallstudier är att 

föredra då forskaren vill studera aktuella skeenden (Yin, 2006). Då vi ville ha en inblick i hur 

kreativa entreprenörer styr sina verksamheter idag var fallstudier det som var mest lämpligt.  

För att undvika allt för unika problem fick för stort utrymme i vår undersökning valde vi att 

göra en multipel fallstudie. Vi har undersökt hur tre olika företag inom besöksnäringen arbetar 

med verksamhetsstyrning. Genom att välja ut flera fallföretag kunde vi jämföra och dra 

slutsatser kring deras sätt att arbeta och vad som kunde förbättras. Fördelen med att studera 

flera fallföretag är att sannolikheten ökar för att fler problemområden kan identifieras. Yin 

(2006) påpekar att resultaten och slutsatserna stärks av att forskaren har fler än ett fall. 

 

UNDERSÖKNINGSMETOD 

Det finns två forskningsmetoder att välja på, kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvantitet är något som kan mätas genom statistiska analyser exempelvis enkäter 

som kodas för att sedan bearbetas med hjälp av ett dataprogram (Patel & Davidson, 2003). 

Vidare menar författarna att forskare som arbetar efter kvantitativ metod är ute efter att 

generalisera och objektivitet är viktigt.  Vi kunde valt att sända ut enkäter till alla småföretag 
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inom besöksnäringen i Kalmar län, men eftersom vårt intresse inte låg i att få en viss hypotes 

bekräftad utan istället finna hur företagen arbetade praktiskt med verksamhetsstyrningen 

ansåg vi att den kvalitativa metoden var mer givande. Vi ansåg att vår frågeställning bäst 

besvarades av data som i grunden bestod av möten med människor inom det aktuella området. 

Därför valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ metod eftersom avsikten med undersökningen 

var att få djupare förståelse kring hur småföretagare i besöksnäringen arbetar, vilka 

möjligheter de själva kan se, samt vilka problem de brottas med. Kvalitativ forskning är enligt 

Patel & Davidson (2003) mer inriktad på det verbala det vill säga ord. Genom våra intervjuer 

har vi fått en inblick i vilka värderingar som är viktiga för våra respondenter och hur de styr 

sina verksamheter. Kvalitativ forskning är tolkande och mindre regelstyrd än kvantitativ 

forskning och den är lämplig då forskaren eftersträvar att förstå den sociala verkligheten 

utifrån dess egna termer, enligt Bryman & Bell (2005). 

UNDERSÖKNINGSTEKNIK 

 

Inför uppsatsstarten sökte vi inspiration på ex-jobb poolen, vi såg att Mundekulla kurs och 

retreatgård utanför Emmaboda ville ha hjälp från studenter. Vi tyckte att det var ett intressant 

företag att undersöka, men ansåg att det skulle vara ännu mer givande om vi fann liknande 

företag som vi kunde jämföra med. Vi satte som krav att företagen skulle ingå i 

besöksnäringen och skilja ut sig från mängden, med andra ord sökte vi efter företagare som 

var lite mer innovativa och kreativa än konkurrenterna. Vi valde förutom Mundekulla kurs 

och retreatgård, Vilse i Kalmar samt Wannborga vin och lamm på Öland. Vilse arbetar bland 

annat med att arrangera teamutbildning, överlevnadskurser och äventyrsresor. Wannborga vin 

och lamm säljer ekologiskt lammkött från gården, odlar vin samt serverar vin och lamm i 

restaurangen på gården. När vi valt de företag vi ville undersöka tog vi kontakt med 

företagens ägare via telefon och planerade in intervjuer hos dem. Samtliga var positiva till att 

delta.  

Vi valde mellan att göra semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Skälet till att vi 

bestämde oss för semistrukturerade intervjuer var att vi inte ville ta risken att komma allt för 

långt ifrån ämnet. Vår undersökning bygger på en flerfallsstudie vilket gör att det är 

fördelaktigt att använda semistrukturerade intervjuer istället för ostrukturerade. En 
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ostrukturerad intervju liknar mer ett vanligt samtal enligt Bryman & Bell (2005). Vi såg risker 

med att komma alltför långt ifrån ämnet vid denna intervjuform.  Inför intervjuerna hade vi 

sammanställt en intervjuguide, samtliga företag inom besöksnäringen fick frågor utifrån 

samma intervjuguide (se bilaga). Detta gav en viss struktur som var nödvändig för att kunna 

jämföra de olika fallföretagen med varandra.  Vi hade som mål att finna såväl likheter som 

skillnader mellan fallföretagen.  Intervjuerna spelades in för att transkriberas vid ett senare 

tillfälle. Genom att arbeta på detta sätt fick vi ögonkontakt med respondenten och kunde 

lyssna mer aktivt vilket ledde till ett mer spontant samtal. Vi lät respondenten tala fritt och 

undvek att avbryta, när tillfälle gavs ställde vi följdfrågor. Intervjuerna skedde i lugn och 

avskild miljö och varade i genomsnitt drygt en timme. Patel & Davidson (2003) menar att 

kvalitativa intervjuer oftast har låg grad av standardisering eftersom frågorna ger utrymme för 

respondenten att svara med egna ord och såväl intervjuare som respondent är medskapare. Vi 

har medvetet undvikit att ställa ledande frågor och istället uppmuntrat respondenterna att tala 

fritt. Rubrikerna i empirikapitlet är namngivna efter identifierade problemområden inom 

verksamhetsstyrningen i de undersökta företagen.  

När intervjuerna med fallföretagen var transkriberade och klara studerade vi resultatet och 

bestämde oss för att kontakta två stödorganisationer. Vi ville undersöka hur dessa arbetade 

med att stödja företagen, samt om dessa organisationer identifierat generella och typiska 

arbetssätt och problem med verksamhetsstyrning som kan knytas till småföretag inom 

besöksnäringen i Kalmar län. Först tog vi kontakt via telefon med Karin Ekebjär på 

Regionförbundet i Kalmar län och bokade tid för intervju. Vi ansåg att det var lämpligt att 

intervjua henne eftersom hon arbetar med affärsutveckling inom besöksnäringen och var väl 

insatt i den typ av frågor som fallföretagen eventuellt kunde behöva hjälp med. Inför intervjun 

sammanställde vi ett antal frågor (se bilaga) i en semistrukturerad intervjuguide.  

I uppsatsens slutskede ringde vi till Spiros Toulikas. Han arbetar som företagsutvecklare på 

Almi företagspartner i Kalmar och vi bestämde tid för en intervju. Vi valde att intervjua 

honom för att vi ville undersöka hur Almi företagspartner arbetar med att stödja småföretag. 

Inför intervjun utgick vi ifrån Regionförbundets intervjufrågor, som vi sedan anpassade till 

vad vi ville veta från Almi företagspartner. Under intervjun visade det sig att Toulikas mest 

arbetade med nystartade företag. Detta gjorde att vi bara kunde använda en del av 

informationen till uppsatsen, men vi ansåg ändå att den var motiverad att ta med i uppsatsen. 
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Sekundärdata är data som redan existerar, det kan röra sig om artiklar, böcker eller 

tidigare forskning enligt Bryman & Bell (2005). Vi har fått ta del av Mundekulla kurs och 

retreatgårds handlingsplan och Regionförbundets ”Projekt Vinst”. Denna sekundärdata 

används under empirikapitlet. För att finna aktuell teori har vi sökt vetenskapliga artiklar 

genom högskolebibliotekets sökverktyg ELIN.  Vi har valt ut lämpliga artiklar utifrån de 

områden som framkommit vid intervjuerna med respondenterna från småföretagen inom 

besöksnäringen. Dessa artiklar används i teorikapitlet. Vi har valt litteratur som behandlar de 

problemområden som vi identifierat.  Teorin används som en referensram för att skapa 

förståelse kring den kreativa industrin, verksamhetsstyrning, marknadsföring via internet samt 

entreprenörskap. I undantagsfall har vi även sökt efter information via internet. Vi har kritiskt 

granskat vårt urval av källor under uppsatsens slutskede och plockat bort sådant som inte 

känns tillräckligt relevant. 
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3 Em pi r i  

Vi börjar empirin med en kort beskrivning av respondenterna och den bransch de verkar i, 

det vill säga besöksnäringen. Sedan presenterar vi de problem som identifierades under 

intervjuerna samt hur de arbetar med verksamheten idag. Vissa av problemen förekommer 

inte hos samtliga av de tre företag som vi har undersökt. Detta innebär att endast 

någon/några av företagen nämns under följande rubriker/problemområden. Slutligen 

presenterar vi deras strategier inför framtida utveckling. 

PRESENTATION AV RESPONDENTERNA  

Andreas Rindsäter, entreprenör och ägare till företaget Vilse. En sann naturmänniska som 

vill få människor att värdesätta naturen mer. Detta gör han genom att erbjuda sina kunder 

olika typer av utomhusaktiviteter och äventyr. 

Peter Elmberg: entreprenör och ägare till företaget Mundekulla kurs och retreatgård . En 

musicerande beteendevetare som erbjuder sina besökare stillhet, kreativitet och möten i en rad 

olika arrangemang.  

Ingrid Dahlberg: entreprenör och delägare i företaget Wannborga.  En jordbrukare med 

ekologiska värderingar som erbjuder sina kunder egentillverkade drycker och mat av hög 

kvalité . 

Karin Ekebjär: arbetar som affärsutvecklare inom besöksnäringen på Regionförbundet i 

Kalmar. 

Spiros Toulikas: arbetar som företagsutvecklare på Almi företagspartner i Kalmar. 
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BESÖKSNÄRINGEN I KALMAR LÄN 

Regionförbundet i Kalmar län skriver i ”Projekt Vinst”(2008) att besöksnäringen är en av 

Kalmar läns viktigaste tillväxtbranscher. Under år 2006 omsatte besöksnäringen i länet: ”över 

3 miljarder kronor, skapade 3 100 årsarbeten (> 10 000 sommartid) och 434 mkr i 

skatteintäkter”. Mer än 9 miljoner gästnätter registrerades och regionen tillfördes mervärden 

som profilering, ökad inflyttning, ökad samhällsservice, bättre självkänsla mm. Länets andel 

av svensk turism var år 2006 ca 3.77 %.” I länet finns flera av den svenska besöksnäringens 

mest kända varumärken, exempelvis Astrid Lindgrens värld, Hultsfredsfestivalen och 

Orrefors glasbruk.  

OMVÄRLDSFAKTORER 

Ekebjär anser att besöksnäringen i länet har stor potential inför framtiden och det är mycket 

på gång, trots den djupa lågkonjunkturen. Hon berättade att det i år satsas exempelvis i 

Västervik och Vimmerby (Pippiland), samt premiär av cykelloppet ”Glasrikesresan” i slutet 

av augusti. Även Mundekulla kurs och retreatgård har satsat på att utveckla sin verksamhet i 

år och invigde under maj 2009 en nybyggd hotellanläggning med 20 rum.  

Ekebjär anser att det är positivt för näringen att turismutbildningen finns i Kalmar. Det är 

enligt henne, en faktor som gör att det lätt för företagen inom besöksnäringen att få tag på 

personal inom länet, även om det till stor del handlar om säsongsanställningar.  

Lågkonjunkturen är en faktor som har såväl negativ som positiv påverkan på besöksnäringen i 

hela landet. Ekebjär sade att såväl inhemsk som utländsk turism från exempelvis Danmark 

och Tyskland förväntas öka i år tack vare att den svenska kronan står lågt. Däremot anser hon 

att företag som anordnar konferenser påverkas negativt på grund av att företag sparar in på 

utgifter som konferenser. Den ekonomiska situationen som råder påverkar Mundekulla kurs 

och retreatgård, men Elmberg anser inte att de står och faller med det utan kommer gå 

överlevande ur lågkonjunkturen. Han menar att deras styrka ligger i att de har: ”flera ben att 

stå på” och inte har nischat in sig allt för mycket mot en viss målgrupp. Elmberg menade att 

traditionella konferensanläggningar förmodligen drabbas hårdare av lågkonjunkturen.  

Miljön och området som Vilse verkar inom ser Rindsäter inte som någon tillgång eller styrka 

för företaget. ”Här finns surfare och golfare, så pass långt sträcker sig friluftsintresset i 
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Kalmar regionen”, enligt Rindsäter. Han har uppfattat skillnader gällande företagskulturen i 

Kalmar och Stockholm. Exempelvis är det mer en självklarhet i Stockholm att kombinera en 

konferens med en aktivitet än i Kalmar. Detta har enligt Rindsäter med utbud att göra och han 

tycker sig kunna skönja en förändring i Kalmar. 

TRENDER 

Ekebjär säger att ekologiskt och närproducerat är trend idag. Andra trender som hon har märkt 

av är: ”Easy living” och ”Hemmester” (det vill säga att semestra hemma istället för att åka 

iväg till en annan ort). Utvecklingen i samhället mot ett miljöinriktat tänkande gynnar Vilse 

enligt, Rindsäter. Han anser att behovet och intresset för utomhusaktiviteter inom en snar 

framtid kommer att öka. En annan trend som Rindsäter märkt av är att aktiviteter som tar 

mindre tid i anspråk efterfrågas alltmer. Elmberg anser att:”mjukare värden” det vill säga 

mental hälsa har blivit viktigare, vilket är en trend som gynnar Mundekulla kurs och 

retreatgård.  

Dahlberg har märkt att det råder intresse för matlagning i samhället, utgivningen av 

kokböcker är en indikation på att intresset för att laga god mat är inne.  Omvärlden påverkar 

för tillfället Wannborga vin och lammväldigt positivt genom bland annat jordbruksministern 

Eskil Erlandssons vision: ”det nya matlandet”. Dock upplever Dahlberg att det saknas stolthet 

över: ”Svensk mat, människor vill hellre ha utländsk mat på tallriken”.  

ENTREPRENÖREN ”GRÄVER DÄR MAN STÅR” 

Rindsäter definierade en entreprenör som: ”en person som kan ta hand om sig själv”. ”En 

person som styr sig själv och driver sig själv framåt, har idéer och tankar med förmågan att 

kunna genomföra dem.” Rindsäter ansåg att en entreprenör bör vara kreativ och menade att 

han ser sig själv som en entreprenör. Idéerna och inspirationen hämtar Rindsäter främst från 

sig själv. Hans motto är att sälja det han vill leverera istället för att enbart påverkas av det som 

kunderna vill köpa. Rindsäter beskev företaget som en förlängning av sig själv där han får 

göra det som han tycker är roligt. Detta är enligt Rindsäter källan till inspirationen och hans 

idérikedom är en följd av denna inspiration. Rindsäter sade att han knappt kan ta sig från 

Kalmar till Nybro utan att han får en ny affärsidé. Hans tankeverksamhet är hela tiden igång 

och han försöker ständigt hitta på nya saker. Det behöver inte företrädesvis ha med hans 
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företag att göra utan det vore bara kul och se om någon annan kan lyckas göra något av idén. 

Han kan ibland uppleva denna personliga egenskap som negativt på så vis att han aldrig blir 

nöjd med det han gör idag. 

Peter Elmberg sade att han ser sig själv som en entreprenör. Han har insett att han har mycket 

av de egenskaperna: ”tar tag i saker, full av idéer och orädd för att genomföra dem”. 

Entreprenörer är sällan ekonomer eller ingenjörer. Elmberg funderade om det kanske just var: 

”det att man inte har full kunskap kring vilka kostnaderna är”, som gör att man vågar starta, 

annars: ”kanske man bara blivit sittande”.  Han sade att om han för 10 år sedan ställt sig 

frågan vad de satsade pengarna skulle ge kanske han hade tvekat, men han tror att om tio år 

kommer det däremot visa sig att det var väl investerade pengar. Han antog att: ”det är det som 

är entreprenörens gåva att man ger sig på saker och att man drivs av passionen”. 

Dahlberg poängterade att Wannborga vin och lammär något sämre på att behålla det som de 

redan har medan kreativiteten och idéerna flödar nästan obegränsat. Hon sade även att hon 

upplever sig själv som relativt ostrukturerad. Dahlberg ser sig själv som en entreprenör som:  

”  präglas av självgående och saknar förväntningar på att bli löneanställd”. Utvecklar saker 

hela tiden, ”gräver där man står och ser om man kan leva på detta”, är hennes motto.  

PROFIL, MISSION OCH VISION 

Vilses profil är enligt Rindsäter främst att leverera förstklassiga upplevelser i naturen för sina 

kunder och dessutom överträffa deras förväntningar. Vidare sade han att verksamhetsprofilen 

till synes kan uppfattas som mer äventyrsinriktad än vad den egentligen är.  Företaget vänder 

sig inte endast till äventyrare som så många tror. Rindsäter antog att han skulle kunna få fler 

kunder om profilen var mer mot lek och tävling.  Dock sade Rindsäter att han gillar att arbeta 

med människor just inom äventyrsområdet.  Hans vision har vuxit fram och formats genom 

hans tidigare erfarenheter. Han berättade att han sedan han var tolv år tillbringat mycket tid i 

naturen, ibland veckovis då han fångat djur och levt i harmoni med naturen. Detta har hos 

honom skapat en inre kärlek till naturen och en känsla av inre lugn när han vistas i naturen. 

Denna känsla vill han förmedla eller i vart fall låta människor kortvarigt uppleva. Rindsäter 

vilja är att skapa ett positivt laddat möte med naturen för kunden.  Denne kan sedan ta med 

sig upplevelsen hem och värna för miljön och naturen, för att han/hon verkligen vill det 
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istället för att bara köpa kravmärkt för att stilla sitt dåliga samvete. Företagets vision var 

ursprungligen att: ”rädda världen”, vilket också hänger samman med firmanamnet.  

Elmberg sade: ”vi har skapat ett ledord som står överst på hemsidan och det handlar om att 

det är en lugn och rofylld plats med ledorden stillhet, kreativitet och möten”. Dessa tre ledord 

ska finnas med i allt de arbetar med på Mundekulla kurs och retreatgård, enligt Elmberg. Det 

är en del av deras profil. På frågan om deras mission säger Elmberg att ”mission and vision” 

är bra ord på engelska, men att det inte ska blandas ihop med att missionera. Det första som 

dyker upp i hans huvud när han tänker mission är att rädda världen, inte ensam, men ändå 

genom att göra fundamentala ändringar genom att inspirera på djupet.  Elmberg och hans fru 

har en gemensam dröm, en gemensam idé att de vill ge någonting till människor, inspirera 

människor till att göra någonting själva och få ett bättre liv. De vill skapa en lugn och stilla 

plats: ” vi går inte ut med budskapet här kan du göra massa aktiviteter. Vill ni komma till en 

miljö där ni kan jobba djupare och ta djupa beslut är ni välkomna”. Gäster som inte delar den 

åsikten är givetvis också välkomna men fokus ligger mer på att jobba djupare. Deras mission 

är således att vilja hjälpa människor, vilja inspirera och ge redskap till nya former. Visionen 

enligt handlingsplan 2009 är att Mundekulla kurs och retreatgård Retreatcenter ska bli en av 

Sveriges främsta hälsoplatser med fokus på stillhet och personlig utveckling med 

internationell inriktning. Södra Sveriges Hälsocentrum. 

Profilen för Wannborga vin och lamm är: bostadsuthyrning av hög klass i en lugn och lantlig 

miljö, ekologisk och närproducerad mat av hög kvalité samt mindre konferenser och kurser. 

Företagets mission är att sälja: ”riktig mat” som är ekologiskt framställd. Företagets vision är 

att det ska bli tillåtet att sälja vin och sprit direkt på gården och de vill utveckla nätverk med 

andra producenter och verksamheter så att de tillsammans kan erbjuda paketerade tjänster i 

likhet med de tre vingårdarna i Skåne. Här anordnas vinresor till de olika vingårdarna även 

kallat ”Skånsk Vinväg” eller ”Scania Wineroad”.  

 VAD ÄR FRAMGÅNG 

Framgång är enligt Rindsäter att han får hålla på med det han tycker om samt när kunderna 

blir nöjda. Elmberg anser att nästan allt de gör och har gjort har varit framgångar, även om 

vissa projekt inte varit helt lyckade. Genom misslyckanden har de lärt sig och Mundekulla 

kurs och retreatgård hade inte varit där de är idag utan misslyckanden, så därför anser 
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Elmberg att misslyckanden leder till framgång. De har en: ” jättelång feedbacklista på nätet 

där folk har skrivit” och har fått många positiva reaktioner genom åren. Det viktigaste för att 

det ska vara en framgång är enligt Elmberg att de själva är nöjda. Wannborga vin och lamm 

har fått flera utmärkelser för såväl drycker som mat, vilket Ingrid Dahlberg ser som en 

framgång. 

IDENTIFIERADE PROBLEM INOM BESÖKSNÄRINGEN I KALMAR LÄN 

SÄSONGSBETONAT/SOMMAREN ÄR KORT 

Ekebjär identifierade många olika problem, inom besöksnäringen. Det är ingen: ”året runt” 

verksamhet, istället fungerar det som en bisyssla eller en hobbyverksamhet. Det behövs 

åtgärder för att förlänga säsongen eller hitta nya säsonger. Ekebjär sade att: ”golf, fiske och 

jakt är  bra dragare som är lämpliga  för Kalmar län”. Dahlberg upplevde att säsongen blivit 

kortare på senare tid och hon såg det som ett problem för verksamheten. Dahlberg ansåg att 

nätverk med andra företag och aktörer kunde utveckla och förlänga säsongen, som exempel 

nämnde hon Skördefesten på Öland. 

MARKNADSFÖRING ”ATT SYNAS ÄR ATT FINNAS” 

Det behövs kompetensutveckling inom besöksnäringen så att företagen blir mer synliga. 

Enligt Ekebjär behöver småföretagarna inom näringen bli bättre på att använda Internet. Hon 

efterlyste ”Internetmognad” inom branschen. Ett företag inom besöksnäringen måste, enligt 

henne, ha en hemsida och vara bokningsbart via Internet. Tyvärr slarvar många med att öppna 

sina mejl, i vissa fall kollas mejl endast en gång per vecka. Ekebjär ansåg att ett företag bör 

kolla mejl två gånger per dag. 

Det snabba förändringsklimatet är en utmaning för den som driver företag idag. Elmberg 

säger:”Det är så himla mycket som händer hela tiden, exempelvis med nätet och man ska 

hinna hänga med”. ”Det var stor skillnad för 10 år sedan, då skrev man bara ett handskrivet 

flygblad och delade ut till dem som var intresserade. Idag ska det se proffsigt ut och vara 

proffsigt. Helheten är viktig, man blir synad om det inte håller och det är bra.” 

Marknadsföringen är en utmaning för småföretagen inom besöksnäringen vilket Ekebjär 

bekräftade. Elmberg uttryckte en önskan om att få ökad kunskap angående hur man når 
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kunden. Han berättade att de fram till och med förra året enbart annonserat i tidningar, men att 

de nu försöker finna nya kanaler. Denna problematik beskriver Elmberg på följande sätt: ”Det 

blir kostsamt, man testar, men vet inte vilket forum som man hör hemma i.” Detta var ett av 

skälen till att de tog kontakt med Högskolan i Kalmar, för att få råd kring vilken 

marknadsföring som är mest kostnadseffektiv för dem. 

Turistorganisationerna i länet har enats om att lyfta fram fem så kallade dragare och 

upplevelseområden i den regionala marknadsföringen; Astrid Lindgrens Vimmerby, 

Västervik med skärgården, Glasriket, Kalmar och Öland, enligt Ekebjär på Regionförbundet i 

Kalmar. Turistföreningen fick kritik av Dahlberg som ansåg att: ”de borde ägna sig mer åt 

marknadsföring och nätverk än stuguthyrning för det finns så många andra som är bättre på 

detta”. 

Ekebjär på regionförbundet sade att småföretagarna inom besöksnäringen ofta har bristfällig 

kompetens i marknadsföring och Internetanvändning. Turistorganisationen Visit South East 

Sweden arbetar med att paketera resor åt sina kunder genom hemsidan. Den som funderar på 

att besöka Småland eller Öland kan via hemsidan visitse.se nå ”Upplevelseplaneraren” som är 

ett onlineverktyg där besökaren klickar sig fram och enkelt planerar sin resa till Glasriket, 

Kalmar och Öland. Besökaren kan med hjälp av verktyget göra upp en resplan och inspireras 

av utvalda aktiviteter och evenemang, planerad resa syns på en karta. En finess enligt 

Sandström (2009) är att alla typer av evenemang är sökbara vilket är en fördel för de boende 

på orten som kan se vad som är på gång och enkelt finna spännande aktiviteter på 

hemmaplan. Som marknadsföringsverktyg fungerar upplevelseplaneraren för hela området 

förutsatt att den marknadsförs väl utåt. Sandström skriver att Visitse.se visade upp sig på den 

internationella turistmässan i Göteborg i mars 2009 och att det nya internetverktyget 

”upplevelseplaneraren” väckte beundran bland världens researrangörer. Toulikas på Almi 

tycker att det är bra att Sverige marknadsför sig regionvis istället för kommunvis. 

Marknadsföring av Vilse sker främst genom Internet och företagsjeepen. Rindsäter ansåg att 

bilen genererar mer kunder än vad annonser skulle göra. Att felparkera jeepen är ingen dålig 

marknadsföring och mindre kostsamt än en annons i dagspressen, menar Rindsäter. Utan 

jeepen skulle han inte befinna sig där han är idag. Han har endast ett fåtal annonser i 

konferenstidningar för att på något sätt visa livstecken men han kan inte påvisa att det har 
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givet någon effekt. ”Att leverera bra aktiviteter av hög kvalité är den bästa marknadsföringen 

eftersom ryktet sprider sig som ringarna på vattnet” säger Rindsäter. Kortfattat har han satsat 

på bil, bra hemsida samt visitkort. Rindsäter menar att andra typer av marknadsföring såsom 

mässor och annonser kräver mycket mera uppföljning vilket han inte har tid med. 

Företagsnamnet ”Vilse” är både bra och dåligt menar Rindsäter, folk lägger snabbt namnet på 

minnet men det säger ju inte direkt vad företaget sysslar med. Företagsnamnet ”Vilse” syftar 

på att människor i dagens samhälle är vilsna enligt Rindsäter. Han menar att: ”det är okej att 

vara vilsen och att man måste få tid att leta upp målen”. Att vara vilsen betyder också någon 

form av utveckling, att bara befinna sig på kända platser och prata med kända med personer så 

utvecklas man inte lika mycket. Koordinaterna på företagsmärket som också finns på bilen 

numera motsvarar den plats där Columbus landsteg 1492 

PRISSÄTTNING ”SMAKAR DET SÅ KOSTAR DET” 

Småföretagen inom besöksnäringen har problem med prissättningen. Ekebjär ansåg att de inte 

tar tillräckligt betalt och därmed får svårt att leva på sin verksamhet. Dahlberg poängterade 

att: ”riktig mat kostar pengar”, vilket konsumenterna inte riktigt verkar förstå enligt henne. 

Elmberg uttryckte en önskan om att bli bättre på att driva Mundekulla kurs och retreatgård 

mer framgångsrikt ekonomiskt sett. Arrangörsmässigt ansåg han att de gjort många proffsiga 

arrangemang. När det kommer till att tjäna pengar på verksamheten, behöver de enligt honom 

själv bli bättre. Han ansåg att det är större utmaning att driva turistföretag än andra företag, 

eftersom det är väldigt få turistföretag som kan leva på det. Han sade att han har: ”en ideell 

sida som inte tycker att det är bra att tjäna pengar”, men att han nu börjat omvärdera det och 

istället känner: ”wow, jag vill tjäna pengar”. Han var medveten om att han behöver ta in mer 

av den känslan. Prissättningen är en utmaning, Elmberg menar att han ofta upplever att 

människor har inställningen: ”landsbygden är något som ska finnas, det får inte kosta 

pengar”. Priset har påverkan och han anser att ett högre pris ibland kan öka människors 

motivation till att besöka ett evenemang. När de höjde priset på musikfestivalen till 1700 kr 

för tre dagar kom Stockholmarna, för resan får inte kosta mer än inträdet. ”Det måste kännas 

som att resan är det billiga i sammanhanget ”.  Det högre priset signalerar att: ”vi menar 

allvar med det vi gör och därför tar vi betalt för det”.  
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TID ”KLOCKAN KLÄMTAR FÖR DIG” 

Stressen som ensamföretagare har varit ett problem för Rindsäter, men han har jobbat mycket 

med att hantera den på ett bra sätt. De främsta utmaningarna idag är att överleva den 

ekonomiska krisen och att lära sig att inte ständigt arbeta tjugofyra timmar om dygnet. Han 

upplever att det kan vara svårt att få tiden att räcka till för sin familj. En annan utmaning är att 

inte ha några fritidsintressen utanför arbetet, eftersom han arbetar med sitt intresse. Det 

händer mycket på Vilse, vilket Rindsäter uttryckte på följande sätt: ”just nu springer jag bara 

runt och släcker massor av bränder”. Han sade att han känner att produktutveckling och 

marknadsföring blir lidande på grund av tidsbrist. Även Dahlberg kände av tidsbristen och 

begrundade möjligheten att: ”rensa verksamheten från sådant som ödslar allt för mycket tid”.  

På Mundekulla kurs och retreatgård har de förändrat sitt arbetssätt. Fram till för två år sedan 

gjorde Peter och Anne Elmberg allting båda två, nu har de delat upp arbetet och det frigör tid. 

STRATEGIER, ”MÅNGA BOLLAR I LUFTEN” 

Rindsäters strategi är att han ska hålla på med det han är bra på och fördela det arbete som han 

är sämre på till någon annan som gör det bättre. Han påpekade att det ger honom mer energi 

till det som han är duktig på.  

Strategin för Elmberg är att tänka långsiktigt, ha en långsiktig plan samt:” känna att man lärt 

sig av alla evenemang, även de som inte gått runt ekonomiskt”. Han berättade att han är med 

och arrangerar evenemang även utanför Mundekulla kurs och retreatgård och det ger 

kontakter samt en möjlighet att sprida varumärket Mundekulla kurs och retreatgård. De har 

utformat en handlingsplan för åren 2008-2010. Kortfattat innehåller den: kortsiktiga och 

långsiktiga mål, marknadsföringsåtgärder, fördelar och utmaningar, arbetsfördelning, 

kärnvärden samt målgrupper och samarbetspartners. Strategin bygger på att hålla hög service, 

ge besökarna en helhetsupplevelse samt överraska dem på ett positivt sätt. Kunderna ska 

bemötas på ett lika bra sätt oavsett om de stannar en vecka eller en kvart. Peter och Anne 

Elmberg har delat upp arbetet mellan sig så att de har var sina ansvarsområden.  Mundekulla 

kurs och retreatgård har tagit hjälp av en grafiker sedan ett år tillbaka, just för att få hjälp med 

att koppla det grafiska med profilen. Nu har de en tydlig logga med som syns så fort de 

representeras någonstans.  
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Dahlberg sade att hon inte vet vad deras strategi är om hon ska vara uppriktig. Kortsiktigt 

handlar planen att hålla uppe entusiasmen i företaget, eftersom det är väldigt arbetsamt. Det är 

enligt Dahlberg många bollar i luften och ibland: ”tappar man en”. På lång sikt strävar de 

efter att komma in på Systembolaget med sina drycker i större omfattning, idag ingår 

dryckerna endast i beställningssortimentet. Sin produktion av drycker får de i dagsläget därför 

i huvudsak avsättning för genom att antingen sälja till andra restauranger med spriträttigheter 

eller till gästerna på den egna restaurangen. Dahlberg ansåg att det är svårt att hinna med att 

driva en restaurang på samma gång som lammproduktion, vårbruk och vinodling. Hon ansåg 

sig inte arbeta med förändringsarbete rent strategiskt utan förändringarna uppstår: ”ad hoc” 

(till ett speciellt ändamål, vid en viss tidpunkt) inom företaget. Dahlbergs önskan var att hålla 

restaurangen öppen under halva året och att den drivs av en annan person. Då skulle hon få tid 

över till att utveckla charken och sälja fler produkter på gården. 

AFFÄRSSTRATEGIER ”ATT GÅ VILSE ÄR ATT LÄRA SIG HITTA RÄTT” 

Rindsäter har svårt att definiera förändringsarbetet inom Vilse eftersom han är själv. Så fort 

han får nya idéer så försöker han sätta de till verket alternativt på sparlåga tills han får mer tid 

att kunna genomföra dem. Han använder sig lite av: ”trial and error metod” vid 

förändringsarbetet. Han genomför det som han tycker är roligt och tar hellre ett stort kliv än 

flera små vid förändringsarbetet. Inför framtiden anser han att han behöver anställa någon för 

att han ska kunna göra det han trivs med. Tidigare hade han två anställda men allteftersom 

verksamheten gick från bygg- och naturuppdrag till att handla mer om företagsaktiviteter samt 

aktiviteter för privatpersoner så har behovet av ny kompetens vuxit. Han har letat ett år efter 

en delägare som är tillräckligt engagerad i verksamheten för att denne ska kunna tillföra 

något. Rindsäter känner att han vill utveckla företaget och behöver också någon att bolla sina 

idéer med för att komma någonstans. 

Verksamheten på Mundekulla kurs och retreatgård har under årens lopp utökats stegvis. 

Elmberg har märkt att de sätter igång saker som sedan bara växer under tiden. Han tycker att 

det känns skönt att jobba så istället för att ha ett stort arrangemang som sedan minskar. Det är 

bättre att hela tiden få: ”växa sig varm i kläderna”. Musikfestivalen och kvinnofestivalen har 

växt för varje år och Elmbergs förhoppning är att även konferensbiten kan göra det. ”Jag tror 

att vi ligger rätt mycket i tiden, när vi började med yoga för 10 år sedan ansågs det 

jätteflummigt, idag görs det i var enda by”, eftersom de överlevt och finns kvar tror Elmberg 
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att folk hör av sig till dem, Mundekulla kurs och retreatgård har skapat sig ett namn.  I år 

handlar det om att utveckla konferens och hotelluthyrningen och driva igenom alla projekten. 

Sedan framåt jul tittar de igenom handlingsplanen och Elmbergs förhoppningar är att de då 

kan ta in någon extra person i verksamheten. 

Dahlberg ser restaurangen som ett problem i den bemärkelse att den är arbetsintensiv och svår 

att planera eftersom hon aldrig vet hur många besökare som kommer. Helst av allt skulle hon 

vilja hitta någon annan som vill driva restaurangen. Svagheten är att verksamheten är för 

personalintensiv och hon känner att hon skulle vilja ha med någon som kan hjälpa till att driva 

företaget, kreativiteten måste ta en paus ibland. Dahlberg tyckte att det var krävande att hela 

tiden: ”ligga på topp och bygga vidare” . Hon poängterade att de är något sämre på att just 

behålla det som de redan har medan kreativiteten och idéerna flödar nästan obegränsat. 

Dahlberg anser att ekonomin är det viktigaste. Företagets uthyrningsverksamhet måste öka sin 

nyttjandegrad så att företaget går runt av sig själv.  

Ekebjär rekommenderade småföretag inom besöksnäringen att ta in hjälp utifrån. Hon 

hävdade att de inte kan göra allt själva, eftersom såväl tid som kompetens saknas. 

ORGANISERING,”FÖRETAGET ÄR EN LIVSSTIL” 

Våra respondenter har många saker gemensamt när det gäller verksamhetsstyrningen även om 

de skiljer sig åt på vissa punkter. Samtliga levererar upplevelser till sina kunder och företagen 

har under åren breddat sin verksamhet. Elmbergs och Dahlbergs bor i nära anslutning till sitt 

företag. ”Företaget är en livsstil, man bor på sitt företag och har folk omkring sig hela tiden 

och är tillgänglig i väldigt stor utsträckning”, enligt Elmberg 

Andreas Rindsäter är ägare till Vilse och arbetar till stor del ensam. Företaget har han drivit 

sedan år 2001. Vilse har ett tiotal personer som Rindsäter ringer vid behov, det vill säga vid 

olika typer av aktiviteter. På Mundekulla kurs och retreatgård drivs verksamheten idag genom 

enskild firma, men planer finns på att starta ett Aktiebolag under 2009 enligt handlingsplanen. 

Peter Elmberg är huvudansvarig för verksamheten via firman Mundekulla kurs och 

retreatgård. Anne Elmberg (Peters fru) är ansvarig för retreatverksamheten samt kursledare. 

Bernt Elmberg (Peters far) äger fastigheten genom sitt bolag IMCE AB.  De har en person 

anställd på deltid året runt. Vid behov anställs personal som ingår i deras nätverk. Utöver det 
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tar de in volontärer som extra hjälp exempelvis vid musikfestivalen. I fjol firade de 

tioårsjubileum. Wannborga vin och lamm är ett familjeföretag som drivs av makarna 

Dahlberg, de har två årsanställda samt säsongsanställd personal. Dahlbergs köpte gården på 

1980-talet och sedan dess har verksamhetens inriktning breddats och förändrats till vad det är 

idag. 

KONTROLL OCH PLANERING 

Rindsäter såg strukturen (offertförfrågningar, logistik, pappershantering) i företaget som sitt 

största problem för att kunna uppnå sina framtida mål och letade därför efter någon delägare 

som kunde komplettera honom på ett bra sätt. Dahlberg sammanfattade problemen med att 

driva verksamheten till tre områden: personal, prissättning och marknadsföring.  Hon sade att 

det är svårt att: ”veta vart man ska lägga sina pengar med begränsade resurser”. 

Rindsäter sade att han saknar förmågan att strukturera och att han ogillar att ha med 

pappersarbete att göra. Han har ingen uttalad kunduppföljning och saknar rutiner kring när 

och hur ofta man ska höra av sig till kunden. För att nå sina mål vill han bli mer effektivare 

och mer organisatorisk. För tillfället är hans fru anställd på deltid (10 %) för att hålla ordning 

på papper som sedan ska vidare till revisorn. Rindsäters planering bygger inte på 

marknadsekonomi det vill säga att tjäna mer och mer pengar. Pengar betyder inte så mycket 

för Rindsäter. Han arbetar ständigt med att minska sina behov istället för att tjäna mer pengar 

för att kunna tillfredställa nya behov. Att leva med denna vision skapar ibland problem och 

Rindsäter tvingas naturligtvis att backa ibland för att verksamheten ska kunna bedrivas, 

exempelvis beträffande banklån. Rindsäter har inga ekonomiska mål med verksamheten utan 

vill göra något som han trivs med och mår bra av. Sedan ser han självklart positivt på om 

verksamheten utvecklas och blir större vilket är en sporre för honom att fortsätta.  

Elmberg berättade att de var i full gång med att utforma aktivitetsplaner vilka: rationaliserar 

aktivitetsprocessen, fungerar som aktivitetsguide samt underlättar arbetet med upplärning av 

nya aktivitetsledare. Aktivitetsplanerna säkerställer också kvalitetsnivån på ett bättre sätt. 

Dahlberg känner att hon: ”springer lite här och var just nu”.  Hon styckar lamm, sköter 

bokföring, är värdinna och lagar mat i restaurangen. Hon beskriver sig själv som ett: ”kontroll 

freak” vilket innebär att hon anser sig ha svårt att delegera uppgifter till andra personer. 
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PRESTATIONSMÄTNING 

Idag mäter Rindsäter sina prestationer främst genom att känna efter om han mår bra själv och 

har roligt på arbetet. Han brukar också skicka med en enkät där kunden ska fylla i hur pass väl 

priset för aktiviteten stämde överens med offerten samt om aktiviteten uppfyllde deras 

förväntningar. Rindsäter fokuserar mer på riktigheten i den levererade tjänsten. Han tycker att 

det inte ger så mycket att mäta kundnöjdhet eftersom en del kunder blir nöjda medan andra 

aldrig blir nöjda. Men visst Rindsäter kan förstå fördelarna med att kunna mäta kundnöjdhet. 

Efter aktiviteterna på Mundekulla kurs och retreatgård har de en utvärdering. Besökarna kan 

skriva i gästboken, oftast är feedbacken positiv, men ibland kan det komma fram saker att 

tänka på. Alla som varit på kurs skrivs in i adresslistan, sedan skickas mejl ut till dessa åtta 

gånger per år. De senaste åren har de gjort en notering i registret vilket år gästen besökte 

anläggningen, för att undvika att skicka ut en massa mejl i onödan. Skriver kalendarium som 

kan delas ut direkt till folk. Elmberg var dock lite kritisk till deras uppföljning och ansåg att 

de behöver fundera på att förbättra uppföljningen. 

NÄTVERK 

Vilse samarbetar idag med olika krogar i Kalmar, men också spa- och konferensanläggningar 

samt andra mindre företag som erbjuder aktiviteter som är passande tillsammans med 

Rindsäters aktiviteter. Samarbetet handlar även om att låna personal vid behov. Ett annat 

exempel på samarbete är vid kanotaktiviteter då Rindsäter står för aktiviteten och ägaren till 

kanoterna säljer och tar emot kunderna i butik i anslutning till aktiviteten. Ofta handlar 

samarbetet om att bygga olika paket tillsammans, en aktivitet kräver ofta någon form av 

transport, mat och boende. Än så länge finns inget uttalat samarbete med andra äventyrare 

(förutom Renata Klumska) eftersom han är relativt ensam om denna typ av inriktning i 

Kalmar län. 

Mundekulla kurs och retreatgård ingår i ett nätverk tillsammans med sex andra kursgårdar. 

Initiativtagare till nätverket är Elmberg. Nätverket träffas två gånger per år och utbyter 

erfarenheter. De annonserar tillsammans vilket ger ett lägre pris.  Annonserna visar en karta 

över Sverige där de olika kursgårdarna är utmärkta. Det är egentligen konkurrenter som 

samarbetar, men Elmberg anser att det ger positiva signaler. Företagen som ingår i nätverket 
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har en liknande syn på världen och vill alla enligt Elmberg: ”ge någonting till den här 

planeten”. Han vill ha en förändrad syn på konkurrenter och hitta fler former för samverkan. 

Ingrid Dahlberg tror att ett nätverk med andra företag och aktörer kan utveckla och förlänga 

säsongen. Företagets vision är att det ska bli tillåtet att sälja vin och sprit direkt på gården och 

utveckla nätverk med andra producenter verksamheter så att de tillsammans kan erbjuda 

paketerade tjänster i likhet med de tre vingårdarna i Skåne där vinresor anordnas till de olika 

vingårdarna. 

EN HJÄLPANDE HAND 

Företag kan vända sig till stödorganisationer som exempelvis Regionförbundet och Almi 

företagspartner för att erhålla olika typer av stöd. .  Offentlig finansiering sker via 

Regionförbundet. Almi företagspartner lånar ut pengar till nystartade företag samt ger 

kostnadsfri rådgivning . Förutom det finansiella kan företagen få råd om lämpliga konsulter, 

mentorer samt utbildningar av Regionförbundet och Almi företagspartner.  

Andreas Rindsäter sade att han inte tar kontakt med stödorganisationer eftersom han ogillar 

pappersarbete. Han vill heller inte förlita sig på någon annan. Dock har Vilse tillsammans 

med andra verksamheter skapat en fast punkt och ska gemensamt söka bidrag från 

Regionförbundet. Genom en sådan fast punkt ser han också möjligheter för dem att kunna 

utveckla sina aktiviteter och göra dessa bättre ihop med andra samarbetspartners. 

Peter Elmberg har såväl positiva som negativa erfarenheter av stödorganisationer. Han sökte 

stöd från Leader på 10 000 kr och fick 5000 kr, vilket han ansåg var det struligaste han varit 

med om. Dock hade han hört att det är bättre och enklare idag. När det gällde stöd från 

Regionförbundet hade han bara positiva erfarenheter. Elmberg sade: ”det finns ett genuint 

intresse från deras sida och de har varit positiva.”  Mundekulla kurs och retreatgård har fått 

en konsultcheck för sin nysatsning på 50 000 kronor för att nå ut till en ny målgrupp, totalt 

kostade satsningen 100 000 kr.  Stödet gjorde att de kunde satsa enligt Elmberg som dock 

hävdade att det viktigaste är att man själv har en passion och drivkraft. Elmberg sade: ”i 

Sverige har vi enormt bra förutsättningar och vi har blivit lite bortskämda och tror att vi 

måste ha stöd för att röra ett finger.” Han förde fram åsikten att det inte går att bygga en 

verksamhet på att det måste komma in stöd, eftersom det inte är hållbart i längden. 
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 Dahlberg hämtar sin inspiration och idéer från böcker, tidningar, dessutom kläcker hon idéer 

ihop med sin make eller genom benchmarking. Hon efterfrågade ett större samarbete med 

högskolor. Angående stöd från någon extern organisation så: ”orkar hon inte fylla i dessa 

papper”, dock har de har fått ekonomiskt stöd. Vidare påpekade hon att stöd kan utgöras av 

så mycket mer än pengar exempelvis ett bollplank. Hon uttryckte en önskan om hjälp med att 

utforma ett bra varumärke och fler sätt att marknadsföra sitt företag på. Hon önskar också ett 

ökat samarbete med livsmedelsteknikerna beträffande produktutvecklingen. 

Toulikas berättade att Almi Företagspartner inte erbjuder några bidrag till företag, däremot 

finns det speciella lån som exempelvis innovationslån. Rådgivningen är gratis på Almi men 

lånen ska betalas tillbaka på samma villkor som ett vanligt banklån. Almi erbjuder även ett så 

kallat ”mentorprogram” under ett år. I programmet tilldelas företagaren en mentor som passar 

in på företaget och dess ägare. Mentorn har erfarenhet av att driva företag eller har suttit med i 

styrelser. Företagaren träffar mentorn en gång i månaden. Cirka 20 så kallade mentor par ska 

vara igång på ett år enligt detta projekt. Mentorprogrammet syftar till att fungera som ett 

bollplank för nystartade företag.  

SAMMANFATTNING  

Under intervjuerna identifierade vi följande problemområden.  

 Marknadsföringen, för dyrt och svårt att veta vilket alternativ som är effektivast. Detta 

var ett problem som alla tre entreprenörerna brottades med. 

 Tidsbrist, vilket var tydligast hos Vilse och Wannborga vin och lamm. 

 Prissättning, det gäller att ligga på rätt pris. Mundekulla kurs och retreatgård samt 

Wannborga vin och lamm diskuterade svårigheten med att ta rätt pris. 

 Kontroll och planering brister ibland, skälen är allt från tidsbrist till bristande rutiner. 

 Kunduppföljningen skiljer sig mellan de olika företagen, men är ett område som alla 

respondenterna har behov av att förbättra. 

 De tre företag som vi undersökt ingår i dagsläget i någon typ av nätverk. De ville dock 

ha ett utökat samarbete med andra företag och exempelvis högskolan.  
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 Stödorganisationerna erbjuder ekonomiska stöd, men det kan vara krångligt att fylla i 

papperna. Företagarna efterfrågade även andra typer av stöd från dessa organisationer, 

exempelvis gällande marknadsföring. 
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4 T eori  

 

I föregående kapitel presenterade vi vår empiri. Ett antal problemområden samt möjligheter 

för våra respondenter växte successivt fram. Kring dessa problemområden har vi valt ut 

teorier som vi finner intressanta för att senare kunna föra en diskussion och analys. Teorin 

som följer behandlar besöksnäringen, entreprenören och verksamhetsstyrning.  I nästa kapitel 

kommer vi att använda teorin för att diskutera lösningar på respondenternas problem samt 

kring deras möjligheter. 

 

BESÖKSNÄRINGEN EN KREATIV BRANSCH  

Den kreativa ekonomin är beroende av differentiering och originalitet. Kreativiteten finns i 

form av individuella talanger inom företagen som exempelvis den innovative entreprenören. 

Begreppet “creative industry” eller “upplevelseindustrin” omfattar därför ett stort antal 

branscher.  Inom upplevelseindustrin finns både fysiska produkter och immateriella tjänster. 

Inom besöksnäringen tillhandahålls livetjänster i form av måltid, evenemang, 

upplevelseturism samt spa och omvårdnad. Utmärkande med dessa är det direkta mötet med 

kunden (Nielsén, 2006). 

Den kreativa sektorn är en snabbt växande bransch i Sverige. I fjol stod den för 4,7 % av 

Sveriges BNP. Det rör sig om små företag, 97 % av företagen hade 0-10 personer anställda 

och 71 % var egenföretag. I fjol var 280 000 personer sysselsatta inom upplevelseindustrin i 

Sverige (Sjöstedt & Nielsén 2008).  Under år 2008 ökade antalet utländska övernattningar 

med 4,1 % och den inhemska med 2,5 % enligt Tillväxtverket (2009). De spår en ökning även 

inför år 2009, men poängterar att konjunkturläget påverkar. På längre sikt (från år 1991 till år 

2008) skriver Sjöstedt & Nielsén (2008) att den utländska turismen till Sverige nästan 

fördubblats, mätt i antal gästnätter. Investerare har på senare tid upptäckt sektorns potential 

och är nu mer villiga att satsa (Sjöstedt & Nielsén, 2008). 
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Upplevelseindustrin kännetecknas av aktörerna, produkterna och färdigheterna. Upplevelsen 

sker vid konsumtionen, dessförinnan kan en produkt enbart vara en potentiell upplevelse. 

Nielsén (2006)  hänvisar till Harvardsprofessorn Richard Caves särskilda egenskaper för 

upplevelseindustrin (creative industri). ”Osäkerhet är förknippad med efterfrågan, eftersom 

produkterna är upplevelseprodukter som konsumenten inte vet vad de är värda förrän efter 

konsumtionen. Dessförinnan motsvarar köpet en option på en upplevelse”. En annan 

egenskap är att: ”aktörerna drivs av icke-ekonomiska belöningar i form av tillfredställelse 

från sitt arbete”. Det finns oändligt många möjligheter för produkterna och tidsramarna är 

ofta korta för koordinering av de olika aktiviteterna (Nielsén, 2006).  

ENTREPRENÖREN ”GRÄVER DÄR MAN STÅR” 

Det finns många myter om entreprenörer och det kan vara svårt att finna en entydig definition 

av vad som utmärker en entreprenör. Nationalencyklopedin beskriver en entreprenör som en: 

”företagsam person som skapar nytt användarvärde.” Howort et.al. (2005) tar i sin artikel upp 

de sedvanligaste definitionerna: entreprenören som innovatör, risktagare, resurssamordnar och 

grundare av ett eller flera företag. De är samtidigt kritiska till de alltför snäva definitioner som 

är vanliga inom teorin. De menar att definitionen av entreprenörer inte på något sätt är 

entydig. I sin forskning har de mött fyra entreprenörer som skiljer sig åt gällande risktagande 

och innovation. Undersökningen visar att alla entreprenörer inte är innovativa, vissa är 

adapters som fångar upp andras idéer.  Författarna nämner att entreprenörer har en förmåga att 

snappa upp lukrativa tillfällen eftersom de vågar gå sin egen väg. De menar att en entreprenör 

kan sägas blir vad han eller hon åstadkommer. En sak som författarnas urval av entreprenörer 

har gemensamt är att de identifierar sig starkt med sin firma. Dessa har även varit med och 

grundat flera företag. Gaglio & Katz (2001) skriver att entreprenörerna i jämförelse med 

andra marknadsaktörer har en bättre verklighetsuppfattning gällandes marknader eftersom de 

på ett mer rationellt sätt kan se konsekvenserna av olika slags handlande. Det finns hos de 

flesta entreprenörer en slags vakenhet (alertness) som gör att de finner marknadsmöjligheter. 

De har en slags fallenhet för att klart och tydligt se drivkrafterna på marknaden och sedan 

koppla det samman. Bengtson & Skärvad (2007) skriver att en entreprenör kännetecknas av 

att vara högenergisk, välmotiverad och handlingskraftig. Entreprenören trivs bäst när han eller 

hon får bestämma och innehar ofta en viss rastlöshet, vilket leder till att han eller hon ofta blir 
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en dålig administratör. Det finns tre motiv hos entreprenörer: makt-, kontakt- och 

prestationsmotiv. Makt är det starkaste motivet eftersom han/hon vill ha inflytande och 

påverka sin omgivning. Entreprenören ser möjligheter, men försöker samtidigt vara medveten 

om hinder. Eftersom denne är övervägande positiv och inte rädd för att misslyckas omsätts 

sedan idéerna i praktiken (Bengtson & Skärvad, 2007). 

ENTREPRENÖRENS ROLLER INOM UPPLEVELSEINDUSTRIN 

Boye & Sandberg (2005) har i sin undersökning identifierat fyra roller hos entreprenören 

inom upplevelseindustrin; 

 Genomföraren är drivande och duktig på att koordinera sitt uppdrag. Utmärkande är 

att denna person har förmågan att tala med olika aktörer på ett sätt som dessa förstår. 

Han eller hon är duktig på att skapa kontakter som stimulerar samverkan och ”arbetar 

genom andra”. Genomföraren är även en problemlösare med en rejäl dos av envishet. 

Drivkraften är att åstadkomma ett resultat i uppdraget. 

 Visionären inspirerar människor i sin omgivning och sticker ut från mängden. Denna 

person vill förverkliga sina idéer och kan med sin energi ge framtidstro som innebär 

en positiv utveckling för regionen. 

 Korsbefruktaren tilltalas av utmaningar och delger personer med annan bakgrund sina 

idéer. De ser ett värde i samverkan och söker utmaningar i nya miljöer. Genom att 

personer med olika bakgrunder och perspektiv möts och utväxlar idéer kan de finna 

innovativa lösningar på problem som ingen tidigare uppmärksammat.  

 Entusiasten brinner för sitt intresse och förhoppningen är att kunna försörja sig på det. 

Personen har under sitt liv byggt upp erfarenheter och kunskaper kring området och är 

mycket engagerad i sitt arbete. 

Dessa olika roller som entreprenören har kan användas i olika situationer, men oftast krävs 

det, en kombination av genomföraren, visionären, korsbefruktaren och entusiasten för att nå 

en fruktbar utvecklingsprocess för entreprenörens företag. Författarna har i sin undersökning 

mött ”äkthet” som ett gemensamt kärnvärde hos entreprenörerna. Denna äkthet ger en 

kvalitetsdimension som kan vara en bidragande faktor för att nå framgång. 
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PROFIL, MISSION OCH VISION 

Företagets profil är hur det utåt sett vill uppfattas (Nationalencyklopedin, 2009). Missionen 

utgör grunden för företagets prioriteringar, strategier, och planer. Missionen bör innefatta och 

ta ställning till följande komponenter: produkt/service funktion, definiering av 

kunder/marknader, teknologi, tillväxt/lönsamhet, filosofi, socialt ansvarstagande och offentlig 

image.  Det kan underlätta att ta reda på företagets värden för kunderna när man ska få fram 

företagets mission och besvara frågan: vad ska vi göra för att uppnå vårt mål? (Parrish, 2005).  

Visionen är företagets mål i framtiden och beskriver kriterier för företagets beslut och 

handlingar, exempelvis kassaflöde/finansiell stabilitet och tillväxt. Visionen ska besvara vart 

företaget är på väg (Broadbent, 1999). Motivet till att ta fram företagets vision är att spegla 

syftet med själva verksamheten, det vill säga livsstil, hobby eller en renodlad 

affärsverksamhet (Parrish, 2005).  

Vid sidan av Vision och Mission så finns företagets kärnvärden det vill säga företagets tro och 

inställning beträffande moral och etik, enligt Parrish (2005).  Frågan du ska ställa är: hur gör 

du affärer? Ett knep att ta till är att fråga andra människor exempelvis: vänner eller kunder hur 

de upplever dig och vilka dina unika värden är för dem (Parrish, 2005). 

VAD ÄR FRAMGÅNG? 

Hur definierar olika företag uttrycket framgång? Framgång för företagare styrs av deras 

visioner. Målet med verksamheten är inte alltid att växa. En del företagare driver så kallade 

”vinstföretag” som till slut kan säljas eller avvecklas Andra företagare ser företaget som sin 

”livsstil” där balansen mellan lagom inkomst och livskvalité är av största betydelse. En tredje 

grupp ser sin verksamhet som en hobbyverksamhet som bedrivs vid sidan av ett annat arbete. 

Vet ägaren inte vart denne vill befinna sig med ditt företag i framtiden så kommer denne 

aldrig klura ut vilken väg företaget ska ta. Vägen till framgång beror på företagets framtida 

önskade slutdestination (Parrish, 2005). 

INTERNETMARKNADSFÖRING, ”ATT SYNAS ÄR ATT FINNAS” 

Oscar Wilde skrev en gång: ”The play was a great success but the audience was a total 

failure.”sida 35 (Parrish, 2005). Citatet kan relateras till ett vanligt grundläggande problem 
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vid marknadsföring av företag. Många företagare menar att affärsverksamheten är okej men 

att kunderna är det stora problemet. Vanligtvis syftar de på en brist på kunder. De hävdar och 

klagar över att de inte kan övertyga konsumenterna att köpa deras saker. Deras egentliga 

problem beror istället på att affärsverksamheten är allt för knuten till deras egna preferenser, 

behov och intresse istället för kring konsumentens. Skillnaden består i att antingen vara 

produkt/ tjänstefokuserad eller kundfokuserad, varav den sist nämnda är att föredra. Till sin 

hjälp kan företagaren fråga sig själv: Hur kan företaget använda sin kreativitet, förmågor och 

intressen till att förse kunden med det som den vill köpa? Många ställer en fråga som lyder 

tvärtom: Hur kan vi sälja det som vi vill skapa? (Parrish, 2005).  

Under intervjuerna framkom det att företagen ville ha råd och tips kring marknadsföringen. 

Därför beslutade vi oss för att ta reda på lite kring marknadsföring via Internet. Denna 

marknadsföringskanal ger företaget så mycket mera tillbaka än bara marknadsföra sitt företag. 

Det är dessutom billigt jämfört med andra mer traditionella marknadsföringsmetoder via tv, 

radio eller utdelning av pappersreklam. Via Internet kommunicerar företaget med kunderna, 

blir synliga för kunderna och kan göra dem delaktiga i försäljningsprocessen. ”Detta är 

framtiden där ditt företag kan vara litet och nischat och ändå sälja och nå ut till hela 

världen” sida.17 (Meerman Scott, 2007).  

De mest effektiva webbsidorna förutser kundens behov och förser den med ett innehåll som 

möter detta behov innan frågan väckts hos kunden. Företagets webbsida uppdateras 

kontinuerligt med användbart innehåll för kunderna. Där kan företaget berätta för kunderna 

vad tjänsten/produkten löser och skriva historier kring detta. En kund-databas möjliggör för 

företaget att skicka ut nyhetsbrev och annan information om tjänster/produkter som företaget 

erbjuder. Låt gärna nyhetsbreven baseras på rubriker knutna till semester, utbildning eller 

något annat roligt. Nyhetsbrev designade för att endast sälja fungerar inte lika bra. Andra sätt 

att nå ut till kunder är att skapa en egen blogg och forum. Det går även att använda andra 

Internetsidors bloggar, forum, auktionssidor, försäljningssidor eller webbsidor till att 

marknadsföra företagets tjänster/produkter och sedan länka till företagets webbsida. För att få 

webbsidan att kännas mer levande och seriös kan företaget publicera tidigare kunders 

upplevelser, berättelser eller omdömen. För att förstärka intrycket kan företaget publicera 

fotogallerier, korta film sekvenser eller ljudsnuttar. Webbsidans kan utformas så att den 

utbildar sina besökare. Detta medför att nya behov eller intressen väcks hos läsaren. Många 
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kunder är intresserade av så mycket mer än att bara köpa. De söker efter ett mervärde, att 

tillfredställa ett specifikt behov som bara denna webbsida erbjuder. ”Ditt företag är vad du 

publicerar” sida 25 (Meerman Scott, 2007). 

TID, ”KLOCKAN KLÄMTAR FÖR DIG” 

Bengtsson (1997) har skrivit boken: ”Mer gjort och tid över, lär dig arbeta effektivt och hinna 

allt du vill”. Det låter nästan som en ouppnåelig dröm, men är enligt henne fullt möjligt.  Det 

handlar om att förändra sin arbetsdag och att våga säga nej. Hon skriver att många börjar 

dagen med att utföra rutinuppgifter, istället för att ta itu med det som är viktigt och som de vet 

att de borde göra. Om en arbetsuppgift är svår definierad eller tråkig, är det stor risk att den 

skjuts på tills det blir akut och då infinner sig stressen.”Många människor säger sig lida av 

att det inte blir tid för de betydelsefulla arbetsuppgifterna” sida 17 (Bengtsson, 1997) . 

Långsiktiga marknadsföringsstrategier och planering av företagets ekonomi är saker som 

riskerar bli lidande, trots att det borde prioriteras i första hand. Skälen till att tiden inte räcker 

kan vara många, men det är fullt möjligt att åtgärda. Ett problem som många besväras av är 

att de inte har ordning på papper och handlingar, skrivbordet är ett organiserat kaos.  Istället 

bör skrivbordet rensas, vissa papper slängs medan de viktiga organiseras i pärmar. 

Dokumenten i datorn bör organiseras i mappar så att det är enklare att hitta. Hon 

rekommenderar en urrensning per halvår av sparade papper och dokument för att det ska bli 

mer hanterbart. 

Det vanligaste problemet är att vi skjuter på sådant som vi tycker är jobbigt. Bengtsson (1997) 

vill istället att vi gör tvärtom, ta det som är viktigt (men jobbigt) först och skjut på 

småsakerna. ”Det viktigaste är att göra rätt saker, inte att göra varje sak rätt” sida 42 

(Bengtsson, 1997). Med detta åsyftar hon att det kan vara motiverat att fuska med småsaker 

som exempelvis städning för att få tid över till viktigare saker. Hon rekommenderar att notera 

viktiga uppgifter på en dag- för- dag lapp, exempelvis att ringa upp den missnöjda kunden. 

Sedan räcker det förstås inte enbart att notera det, utan uppgiften måste genomföras så snart 

som möjligt. När den tråkiga uppgiften är avklarad kan denna släppas och man kan 

koncentrera sig på annat istället. Fundera även på om uppgiften behöver skrivas upp, eller kan 

göras direkt istället. Om det är möjligt är det en fördel att man avslutar projekt istället för att 

spara en liten del av det till senare.  
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Mycket tid går åt till att svara i telefon och avbrottet gör att fokus förloras. Bengtsson (1997) 

rekommenderar därför att införa telefontid om det är möjligt. Det är även viktigt att sätta upp 

mål för när arbetsuppgifterna ska vara färdiga för att undvika att bli sittande med dessa hela 

kvällen. Hon rekommenderar att söka hjälp varje gång man har en arbetsuppgift eller ett 

projekt som man inte är duktig på. Hjälpen finns ofta närmare än man anar, bland personalen, 

i bekantskapskretsen eller via högskolan. Det är viktigt att få ledig tid och kunna koppla av 

ifrån arbetet och företaget. Bengtsson (1997) rekommenderar att man gör sig oanträffbar 

under den lediga tiden, ta en kort semester ifrån allt, om det så bara rör sig om en timme eller 

två. 

PRISSÄTTNING, ”SMAKAR DET SÅ KOSTAR DET” 

Företag inom kreativa näringar har svårt för att ta betalt. En faktor kan vara att studenter från 

kreativa utbildningar tenderar att ha bristande kunskap om affärer och är dåliga på att 

marknadsföra sig En annan faktor kan vara att varumärket är relativt anonymt (Boye & 

Sandberg, 2005). Författarna nämner Astrid Lindgrens värld som är ett företag inom 

besöksnäringen som lyckats sprida sitt varumärke och därför kan ta betydligt mer betalt i 

inträde än exempelvis en historisk verksamhet. Det finns olika sätt att lösa problemet, men 

framför allt gäller det att marknadsföra sig så att varumärket känns igen. Författarna ger ett 

exempel på en Spa-anläggning i Grythyttan som paketerat berättelser om unikt 

kulturhistoriskt arv med en Spa-aktivitet. Kombinationen gör tjänsten mer unik och det är 

enklare att ta betalt för den. De olika komponenterna ger kunden ett mervärde i form av en 

historia som denne sprider vidare och på så sätt marknadsför kunden platsen åt företaget.  

Att sätta rätt pris på sin produkt är inte lätt. Det gäller att få täckning för sina kostnader och 

helst en vinst. Samtidigt måste företaget ta hänsyn till konkurrenterna och huruvida kunderna 

är priskänsliga. Samuelsson (2004) skriver att ibland måste priset sättas under produktens 

värde, det som är avgörande är produktens eller tjänstens funktion för kunden. Vid lansering 

av nya produkter är det vanligt att företag väljer en lägre prisnivå som inte täcker kostnaderna 

för att snabbt komma upp i högre volymer. När sedan lanseringspeioden är över är avsikten 

att priset ska ligga på rätt nivå. För att bedöma vilken prisnivå som är rimlig krävs det 

kalkyler. Det finns ett antal olika kalkyler att välja på, vi ger nedan exempel på två olika. En 

kalkylmetod är Bidragskalkylen som endast anger särkostnader och särintäkter som är direkt 
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knutna till produkten.  En annan är ABC (Activity Based Costing) som förutom särkostnader 

även tar hänsyn till företagets omkostnader som läggs ut på de olika produkterna eller 

tjänsterna. Det finns fler varianter på kalkylmetoder, självkostnadskalkylen, 

totalstegskalkylen som båda tar hänsyn till fler kostnader än de som är direkt relaterade till 

den aktuella produkten. Samuelsson (2004) manar till försiktighet och eftertänksamhet vid 

prissättning. En prishöjning minskar volymen, men kan fortfarande ge samma nettovinst. Det 

beror på hur priskänsliga kunderna är. Företaget kan differentiera sina priser för att bättre 

möta efterfrågan vid olika tillfällen. 

KONTROLL PLANERING OCH MÄTNING 

Prestations mätning startar med fastställande av företagets strategiska mål och roll i den 

förlängda värde kedjan. I syfte att skapa prestationsmått som kan relateras till företagets 

övergripande mål föreslår Broadbent (1999) tre frågor som ska besvaras. Den första, vad 

försöker företaget prestera och varför? Den andra, hur relateras detta till 

produkterna/tjänsterna som kunderna vill ha och är villiga att betala för? Slutligen, vilka 

faktorer är kritiska för företagets framgång? Hans modell liknar en pyramid där företagets 

mission står högst upp följt av visioner, strategier, planer vilka till slut ska leda fram till 

handlingar kring vilka mätbara nyckeltal skapas. En korrekt utförd prestationsmätning 

kommer att hjälpa alla i företaget att fokusera på rätt saker, på rätt plats och vid rätt 

tidpunkt(Broadbent, 1999). 

STRATEGIER 

AFFÄRSSTRATEGIER, ”ATT GÅ VILSE ÄR ATT LÄRA SIG HITTA RÄTT” 

Strategier beskriver hur målen ska uppnås genom företagets tillgångar, personal och expertis. 

Planerna är detaljerade uttryck av framtida handlingar som reflekteras av företagets mission, 

mål och strategier. Planerna inkluderar strukturer och speciella program där mekanismer för 

verkställning och utvärdering uttrycks väl. Vi har valt att ta upp affärsstrategierna Organisk 

tillväxt och Diversifiering eftersom de berör de undersökta företagens strategier. 
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Figur 2 visar affärsutvecklingens strategiska paraply (källa Bengtsson & Skärvad 2007, fig 17.3) 

Organisk tillväxt sker utifrån de kompetenser och tillgångar som företaget redan har.  

Vitalisering av nuvarande huvudaffär är en lämplig strategi att använda för affärer med 

överlevnadskraft som har möjlighet att vidareutvecklas. Det kan göras på olika sätt, antingen 

kan företaget klargöra vilka strategier de arbetar efter och därefter förfina genomförandet av 

dessa, eller så kan de ifrågasätta och ompröva de resurser som används i verksamheten. De 

kan även välja att bättre anpassa utbudet efter kundernas behov. För att lyckas med det kan 

kunderna behöva segmenteras (delas upp i olika segment) efter vilka behov de har, därefter 

differentieras utbudet så att det anpassas efter de olika kundgruppernas behov. Företaget kan 

se över möjligheten att vidga affärsidéns omfattning för att täcka in en större marknad (ibid). 

Diversifiering innebär att företaget lägger till nya verksamheter som skiljer sig stort ifrån 

huvudverksamheten. Det kan röra sig om en orelaterad diversifiering vilket innebär att 

företaget ger sig in på helt nya marknader med helt nya produkter. Det finns några 

grundläggande motiv till detta. Företaget har överlikviditet, är lönsamt inom sitt 

verksamhetsområde men kan inte utvidga affärsidén. De vill då investera i nya verksamheter 

för att kunna fortsätta att växa. Ifall grundförutsättningarna för verksamheten totalt elimineras 

eroderar affärsidén, exempelvis om huvudprodukten slås ut på grund av ny teknik. Om 

företaget vill överleva tvingas de då till orelaterad diversifiering. Det är även en strategi för att 
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sprida riskerna. Genom att vara verksam på flera skilda marknader sprids riskerna inför 

framtiden. En företagsledare som är entreprenöriellt lagd vill ha nya spännande projekt istället 

för att enbart förvalta en verksamhet och lockas därför av att diversifiera verksamheten(ibid).  

För att utveckla strategier krävs det en vision, utifrån den skapas mål som ska uppnås. Det är 

viktigt att förstå affärslogiken för branschen, vilka behov som ska tillgodoses och om det 

finns potential att det blir lönsamt. Det behövs analyser av såväl omvärlden som branschen 

för att finna det egna företagets möjligheter. Till denna typ av analys använder många svenska 

företag SWOT-analysen.  När ledningen sedan utformat vilka strategier de ska arbeta efter 

genomförs dessa (ibid). 

STRATEGIVERKTYG 

Först tas strategierna fram i syfte att uppnå företagets uppsatta mål.  Därefter börjar arbetet 

med att analysera fram de faktorer utifrån dessa strategier som driver och inverkar till att 

företaget når framgång. Ett företags kritiska framgångs faktorer är unika för varje företag och 

knutna till företagets resurser, kompetenser och val av strategi. För att analysera vilka dessa 

faktorer är kan olika analysverktyg vara en god hjälp (Broadbent, 1999).  

SWOT-ANALYS 

I en SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) sammanställs och 

analyseras företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter i en enkel modell. Denna 

analysmodell det mest använda analysinstrumentet för att identifiera framgångsfaktorer inom 

svenska företag idag. Vid bedömning av styrkor och svagheter jämför företaget sig med sina 

främsta konkurrenter och bedömer därefter huruvida de är starka eller svaga på de områden 

som de identifierar som viktiga. Det är betydelsefullt att vara medveten om vad analysen 

grundar sig på, fakta eller subjektiva bedömningar, för att göra en korrekt analys (Samuelsson 

2004). 

SÅLLA BLAND IDÉER 

En entreprenör har sällan brist på idéer vilket i och för sig är positivt. Dock är det långt ifrån 

alla som leder till framgång och lönsamhet. Tidigare i uppsatsen definierade vi ordet 

kreativitet som hög generering av idéer. I en kreativ verksamhet genereras med andra ord 

mycket idéer och somliga är naturligtvis bättre än andra. Hur ska entreprenören då klara av att 
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plocka russinen ur kakan? Parrish (2005) menar att en kreativ företagare måste lära sig att 

säga nej till vissa idéer. Det är enligt honom inte ett misslyckande att säga nej till en idé. 

Tvärtom menar Parrish (2005) att den kreative hela tiden genererar nya idéer som kan visa sig 

stämma bättre överens med företagarens mål och personliga värden. Hur ska företagaren gå 

tillväga för att inse att idén som poppar upp för tillfället inte är den bästa? Jo enligt Parrish 

(2005) behöver företagaren en metod för att sålla den bästa idén från bra idéer och den 

metoden eller tekniken kallar han ”Feasibility Filter”. 

Metoden går ut på att svara på två frågor. Den första frågan lyder: Hur pass väl kommer idén 

att använda sig av din kreativitet? Den andra lyder: Finns det en lukrativ marknad att arbeta 

med? Dessa två frågor måste besvaras och relateras mot företagarens värden och mission 

(Parrish, 2005). Därefter placeras idén in i diagrammet i förhållande till hur pass väl den 

uppfyller dina kriterier det vill säga frågorna. Metoden illustreras vanligtvis i ett diagram där 

den ena axeln mäter hur pass väl kunder eller marknadssegment hjälper företagaren att uppnå 

sina finansiella mål (market suitability). Den andra axeln mäter hur pass bättre företaget kan 

lösa kundernas problem eller preferenser än konkurrenterna (competitive creativity) ibid. 

 

A,B,C = olika förslag 

Figur 3 visar ett Feasibility Filter diagram, (Parrish, 2005). 

”Att säga nej till olämpliga eller ej strategiska projekt ska betraktas som en styrka och inte en 

svaghet” sida 92 (Parrish, 2005). Timothy Chan (Kinesisk entreprenör inom dataspel) kom 

med följande uttalande: ”Bill Gates är så stor för att han kan motstå frestelser” sida 92 

A 

B 

C 
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(Parrish, 2005). Han menar att Bill Gates har tillräckligt med pengar för att slå sig in på vilken 

markand som helst, men har strategisk självdisciplin att inte diversifiera eller variera sig för 

mycket. Slutligen säger Parrish (2005) att det är bättre att omarbeta ett förslag/idé till det 

bättre än att skynda på och misslyckas. Både tid och pengar kan sparas på detta sätt. 

 

ICEDRIPS CHECKLIST 

För att kunna förutspå framtida förändringar i världen kan ”ICEDRIPS checklist”, vara ett 

komplement till SWOT-analysen. Denna kontroll lista hjälper företaget att förbereda sig på 

framtida hot och möjligheter. ICEDRIPS står för: innovations, competition, economics, 

demographics, regulaions, infrastructure, partners och social trends. Det bästa sättet att 

använda listan på är att skapa en lång lista på vad som händer i samhället och omvärlden sett 

ur ett ekonomiskt, politiskt, socialt och tekniskt perspektiv. Sedan strukturerar företaget dessa 

händelser under rubrikerna. De flesta företeelser kommer att vara generella för alla företag 

men vissa är unika för ett företag exempelvis ”partners” och ”competition” (Parrish, 2005). 

ORGANISERING 

Bilton (2008) anser att det behövs en kombination av innovatörer och adapters, (det vill säga 

de som tar till sig innovatörens idéer och bearbetar dem) i företag. Författaren anser att det 

råder brist på adapters inom upplevelseindustrin. Ylinenpää et, al. (2006) skriver att 

småföretag ofta är organiserade kring entreprenören som äger företaget. Företagsledaren i en 

mindre organisation leder och styr allt själv och är involverad i alla vardagliga aktiviteter 

inom företaget. Detta kan hindra effektivitet, förnyelse och tillväxt. En annan sak som 

hämmar utveckling är småföretag ofta har låg nivå av kompetensutveckling. Företagets 

framgång beror till stor del på hur duktiga de är att anpassa sig till förändringar i omvärlden 

(ibid). 

TILLVÄXT 

Ett företag kan genomgå fem olika tillväxtfaser om rätt förutsättningar finns. Varje tillväxtfas 

föregås av en kris och lyckas företaget bemästra denna kris går det in i en ny tillväxtfas, enligt 

Greiners tillväxtmodell (Macintosh, 1995). I denna uppsats så är vi mest intresserade av att 

beskriva den första fasen enligt Greiners tillväxtfasmodell (Macintosh, 1995). Denna fas 
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riktar sig till små och relativt nystartade företag vilket kan jämföras med den situation som 

existerar i de företag vi undersökte. Den första tillväxtfasen är ett litet företag som 

kännetecknas av entreprenörsmässig informell kommunikation, hårt arbete och låga vinster. 

Tillväxten sker genom kreativitet. Krisen uppstår när gränsen är nådd för vad entreprenören 

orkar och hinner med. Vanligtvis brukar krisen förskjutas genom att administrationen blir 

lidande genom att kostnadskalkylering, planering och kalkylering negligeras. Verksamheten 

behöver med andra ord struktureras och organiseras för att frigöra företaget från det 

kaosartade och låsta läget. Denna kris benämns ”ledarskapskrisen” därför att företaget saknar 

någon som kan leda och administrera företaget. De företag som lyckas överleva denna 

”ledarskapskris” är de företag som lyckas implementera tydliga administrativa rutiner, som 

behövs för att styra och skapa ordning i den allt växande organisationen (Macintosh, 1995). 

NÄTVERK 

Kontaktnät är viktiga för entreprenören eftersom dessa bygger upp hans eller hennes 

investering finansiellt, geografiskt och kommersiellt (Gaglio & Katz 2001). 

Det finns olika typer av nätverk, kluster, affärsdrivande samt samverkansnätverk (Åberg 

2006). Nedan följer en kort beskrivning av respektive nätverk: 

 Kluster, vilket innebär att företag och stödjande institutioner inom ett visst 

geografiskt område samverkar. Mikael Porter ger följande definition: "geografiska 

koncentrationer av relaterade företag, specialiserade leverantörer, serviceföretag, 

företag i närliggande branscher och institutioner (t ex universitet, 

standardiseringsmyndigheter och handelsorganisationer) som både konkurrerar och 

samarbetar inom ett visst område". (Porter, 2002) från nutek.se 

 Affärsdrivande nätverk, har som strategi att ge sina kunder helhetslösningar. De 

erbjuder olika nischade produkter. Nätverket har ett så kallat lokföretag som 

sammanställer helhetslösningen åt kunden, men affärerna genomförs av flera företag 

tillsammans. 

 Samverkansnätverk, finns i olika former. Det kan handla om att träffas och utbyta 

kunskap och erfarenheter. Det kan också vara så att företag hjälps åt och avlastar 

varandra genom att erbjuda någon i nätverket hela eller delar av ordern när den egna 
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kapaciteten inte är tillräcklig. Företag kan även samverka när det gäller 

marknadsföring, lokaler eller göra gemensamma inköp för att dela på kostnaderna. 

Bilton (2008) skriver att kreativa individer är omgivna av informella nätverk som erbjuder 

samverkan, kunskap och influenser. Han skiljer ut dessa nätverk som horisontella och 

vertikala. Det horisontella är av typen peer-to-peer, det vill säga person till person och bygger 

på socialt utbyte av information och idéer. Denna typ av nätverk erbjuder tillgång till kluster 

och kreativ aktivitet, det tenderar till att vara lokalt förankrad. Det vertikala går genom en 

värdekedja som stödjer distribution och konsumtion och är globalt. De olika nätverken 

kompletterar varandra och samma företag kan med fördel vara med i båda. Vidare skriver 

Bilton (2008) om svaga respektive starka band till nätverk. Han menar att de som har svaga 

band till ett nätverk kan innebära nyttig input i form av en frisk fläkt, som är mer kreativ 

eftersom de har större tendens att ha lösa band med många nätverk. De starka banden innebär 

en form av trygghet eftersom de delar en liknande syn på normer och värden. Bilton menar att 

alla nätverk går mot att utveckla starka band. Risken är då att de förlorar möjligheten att se 

oväntade samband samt att kreativiteten avklingar.  

CO-OPETITION 

De flesta företag har någon form av konkurrens vilken kan yttra sig i olika former. Vilket i 

normalfallet ses som ett hot. Idag blir det dock allt vanligare att företag ser konkurrenterna 

som möjligheter istället för hinder Under denna rubrik ska vi beskriva vad Co-opetition 

betyder rent ordagrant men också rent praktiskt. Ordet är en sammandragning av samarbete 

och konkurrens. Uttrycket betyder rent praktiskt att företag många gånger väljer att samarbeta 

med andra företag (konkurrenter) vid olika projekt. Co-opetition är en ny form av 

partnerskap. Det fungerar bäst när företagen på ett eller annat sätt skiljer sig något åt vad 

gäller konkurrensmässig positionering (företagens unika styrkor och specialiteter). Samarbetet 

grundar sig på konceptet att ingen blir förlorare i det långa loppet av det andra företagets 

framgång. Tvärtom gynnar samarbetet båda parter då de tillsammans kan attrahera fler 

konsumenter och på så vis dela på en större kaka. När flera företag inom samma 

marknadssektor verkar genom Co-opetition på en specifik geografiskt plats, där andra 

verksamheter etablerar sig för att fungera som stödverksamheter, brukar detta kallas ”Kluster” 

(Parrish, 2005).  
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STÖDORGANISATIONER, ”EN HJÄLPANDE HAND” 

Det finns olika stödorganisationer som kan hjälpa företagen. Stödet kan vara ett ekonomiskt 

bidrag, rådgivning eller lån. Johan Wiklunds undersökning visar att begränsade ekonomiska 

resurser inte behöver innebära något avgörande problem för entreprenöriella småföretag. Stöd 

till företag har störst värde för de som har låg EO (entreprenöriell orientering). Om 

stödåtgärder riktas mot de som har hög EO, det vill säga de som vågar agera utifrån nya 

möjligheter på marknaden, har dessa åtgärder små utsikter för att lyckas(Ylinenpää 2006). 
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5.  A na lys  oc h  di s ku s s i on  

I detta kapitel väver vi samman och analyserar empirin med teorin. Vi diskuterar kring de 

problem som vi identifierat gällande verksamhetsstyrningen hos våra respondenter. Vi ger 

råd och tips på lösningar hur ett mindre företag inom den kreativa besöksnäringen kan drivas 

och ledas på ett mer produktivt och effektivt sätt.   

Andreas Rindsäter, entreprenör och ägare till företaget Vilse. En sann naturmänniska som 

vill få människor att värdesätta naturen mer. Detta gör han genom att erbjuda sina kunder 

olika typer av utomhusaktiviteter och äventyr. 

Peter Elmberg: entreprenör och ägare till företaget Mundekulla kurs och retreatgård . En 

musicerande beteendevetare som erbjuder sina besökare stillhet, kreativitet och möten i en rad 

olika arrangemang.  

Ingrid Dahlberg: entreprenör och delägare i företaget Wannborga.  En jordbrukare med 

ekologiska värderingar som erbjuder sina kunder egentillverkade drycker och mat av hög 

kvalité . 

Karin Ekebjär: arbetar som affärsutvecklare inom besöksnäringen på Regionförbundet i 

Kalmar. 

Spiros Toulikas: arbetar som företagsutvecklare på Almi företagspartner i Kalmar. 

 

MARKNADSFÖRING  

ATT SYNAS I RÄTT FORUM 

Under vår undersökning har det framkommit att marknadsföringen är en utmaning för 

småföretagen inom besöksnäringen, vilket även Ekebjär bekräftade. Hon ansåg att företag 

inom branschen generellt behövde: ”Internetmognad”.  Våra respondenter har enligt oss 
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professionella hemsidor, men att marknadsföra sig på Internet innefattar så mycket mer. När 

vi pratade med Elmberg uttryckte han en önskan om att få ökad kunskap angående hur man 

når kunden på ett kostnadseffektivt sätt. Han berättade att de fram till och med förra året 

enbart annonserat i tidningar, men att de nu försöker finna nya kanaler. Elmberg sade: ”det 

blir kostsamt, man testar, men vet inte vilket forum som man hör hemma ”.  Traditionell 

marknadsföring är relativt dyr jämfört med Internetmarknadsföring. Vi rekommenderar därför 

våra respondenter att fundera över fler lämpliga sätt att synas och höras via Internet. Meerman 

Scott (2007) anser att företaget kan göra kunderna mer delaktiga genom att kommunicera via 

Internet. ”Detta är framtiden där ditt företag kan vara litet och nischat och ändå sälja och nå 

ut till hela världen” sida.17 (Meerman Scott, 2007). De mest effektiva webbsidorna förutser 

kundens behov och förser den med ett innehåll som möter detta behov innan frågan väckts 

hos kunden. Därför anser de att företagets webbsida bör uppdateras kontinuerligt med 

användbart innehåll för kunderna. Sidan bör tala om för kunderna vad tjänsten eller produkten 

löser för behov.  Vi anser att det är inspirerande för kunden om det berättas historier kring 

produkten eller tjänsten. Det ger ett högre värde för den intresserade och vetgirige kunden. 

Många kunder är intresserade av så mycket mer än att bara köpa. De söker efter ett mervärde, 

att tillfredställa ett specifikt behov som bara denna webbsida erbjuder. ”Ditt företag är vad du 

publicerar” (Meerman Scott, 2007 sida 25). En intressant historia kan enligt oss motivera 

kunden att betala ett högre pris för tjänsten eller produkten. Meerman Scott(2007) 

rekommenderar företagen att publicera tidigare kunders upplevelser, berättelser eller 

omdömen vilket gör att sidan känns mer levande och seriös. Vi har noterat att såväl 

Mundekulla kurs och retreatgård som Vilse redan idag publicerar sina kunders omdömen på 

hemsidan, men i dessa fall rör det sig om utvalda kunders berättelser. Wannborga vin och 

lamm presenterar däremot inga omdömen från kunder på hemsidan.  Istället har Wannborga  

vin och lamm valt att presentera utmärkelser för sitt dryckessortiment. Vi anser att 

utmärkelserna visar potentiella kunder att det rör sig om kvalitetsprodukter. Det är därför 

klokt av dem att ha utmärkelserna på hemsidan. För att göra företaget mer intressant skulle de 

även kunna publicera berättelse och omdömen på hemsidan. Dahlberg nämnde exempelvis att 

Carl-Jan Granqvist varit på besök hos dem och blivit imponerad av maten. Vi anser att en 

kommentar från honom skulle vara bra marknadsföring att visa upp på hemsidan.   



Vilsen- på väg mot något nytt 

 

Sida 51 

 

Meerman Scott(2007) tipsar om att företaget kan skapa en egen blogg eller forum.   Som 

komplement eller alternativ kan företaget använda andra Internetsidors bloggar, forum, 

auktionssidor, försäljningssidor eller webbsidor till att marknadsföra företagets 

tjänster/produkter och sedan länka till företagets webbsida.  Mundekulla kurs och retreatgård 

är länkade till Glasrikets hemsida vilket Elmberg ansåg var positivt eftersom det genererade 

kunder till en låg kostnad. Genom att vara länkade till ett välkänt besöksmål blir de 

exponerade för en större kundgrupp. Forum och bloggar kan också användas till att bemöta 

kundernas frågor och kritik. Genom att snabbt bemöta kundernas kritik kan företaget undvika 

missförstånd och onödig negativ ryktesspridning. Vi är medvetna om att aktivt bloggande tar 

tid i anspråk och kan förstå om respondenterna därför känner att deras tid bör läggas på annat. 

Det personliga mötet med kunden är det viktigaste, vilket respondenterna påpekade. Om de 

kunder som besöker dem blir nöjda sprids ett positivt rykte vilket på sikt genererar fler 

kunder. Vi vill dock att företagen tänker över möjligheten att bli synliga på fler sätt än genom 

sin egen hemsida och anpassa den efter företagets värde. Andra alternativ kan vara att gå via 

andra företag som ingår i nätverket eller genom forum. 

KUNDUPPFÖLJNING, ”EN DEL BLIR ALDRIG NÖJDA” 

Våra respondenter pratade om att hög kvalitet är viktigt. Dahlberg upplevde problem med att 

kunderna inte riktigt förstod att ”riktig mat kostar pengar”. Det kan vara så att hon inte utgår 

från kundernas behov utan istället ifrån sina egna preferenser. Parrish (2005) skriver att 

många företagare menar att affärsverksamheten är okej men att kunderna är det stora 

problemet. Deras problem beror istället på att affärsverksamheten är allt för knuten till deras 

egna preferenser. Skillnaden består i att antingen vara produkt/tjänste fokuserad eller 

kundfokuserad, varav den sist nämnda är att föredra. Vi tolkar det som att det kan vara en 

svårighet för en engagerad entreprenör att skilja på sina egna preferenser och vad kunderna 

egentligen vill ha. Många entreprenörer vill göra det som de brinner för och hoppas helt 

enkelt att kunderna ska uppskatta det. De tjänar på att satsa på tjänster/produkter där deras 

personliga kreativitet och behov vävs samman med kundernas behov. 

För att ta reda på vad kunderna har för behov kan företaget genomföra kundundersökningar 

och utvärderingar. Detta görs idag hos Vilse och Mundekulla kurs och retreatgård. Rindsäter 

brukar skicka med en enkät där kunden ska fylla i hur pass väl priset för aktiviteten stämde 
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överens med offerten samt om aktiviteten uppfyllde deras förväntningar. Han ansåg att det 

inte ger så mycket att mäta kundnöjdhet eftersom en del kunder blir nöjda medan andra aldrig 

blir nöjda. Vi tolkar det som att han har tagit ett första steg för att undersöka kundnöjdhet. 

Dock är det tveksamt om han har fullt kundfokus eftersom han idag mäter sina prestationer 

främst genom att känna efter om han mår bra själv och har roligt på arbetet. Å andra sidan är 

det som han poängterade, viktigt att han trivs med det han gör för att kunna leverera en positiv 

upplevelse till kunderna. Vi anser att det är en förutsättning för företagets framtid att 

kunderna blir nöjda. Genom att mäta kundnöjdhet kan företaget bli varse sina svagheter och 

därefter åtgärda dessa. Vi tror dock att en person som möter kunderna som Rindsäter, 

Elmberg och Dahlberg direkt upptäcker ifall kunderna är missnöjda. De har därför inte lika 

stort behov av kundundersökningar som ett större företag har. Med detta menar vi att 

ledningen för ett litet företag oftast möter kunden direkt.  Ledningen för ett stort företag har 

istället anställda som möter kunden och får därför inte samma tillgång till kundernas 

reaktioner. 

Mundekulla kurs och retreatgård har en utvärdering efter aktiviteterna och besökarna kan 

skriva i gästboken. De har en kund-databas och skickar ut mejl till dessa kunder åtta gånger 

per år. De har under de senaste åren gjort en notering i registret gällande när kunden besökte 

anläggningen för att undvika att skicka ut en massa mejl i onödan. Detta är i linje med vad 

Meerman Scott(2007) rekommenderar företag att göra. Enligt dem bör företag ordna en kund-

databas så att de kan skicka ut nyhetsbrev eller annan information om tjänster/produkter som 

företaget erbjuder. För att nyhetsbreven ska bli mer säljande bör de baseras på rubriker knutna 

till semester, utbildning eller något annat roligt. Nyhetsbrev designade för att endast sälja 

funkar inte lika bra. Våra respondenter har förmodligen inte något större problem med att 

knyta an nyhetsbreven till semester och aktiviteter, eftersom det är den typen av tjänster de 

levererar. Vi anser att även Vilse och Wannborga vin och lamm bör skapa en kunddatabas. De 

kan då mejla ut riktad reklam till sina kunder, exempelvis bjuda in dem till speciella 

engagemang. Genom att utnyttja kunddatabasen sparar de in pengar på marknadsföring 

eftersom nyhetsbreven mejlas ut gratis. De vet också att deras nyhetsbrev når intresserade 

kunder.   
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PRISSÄTTNING/SMAKAR DET SÅ KOSTAR DET 

Vid våra intervjuer har det framkommit att småföretagen inom besöksnäringen har problem 

med prissättningen. Boye & Sandberg (2005) bekräftar att företag inom kreativa näringar har 

svårigheter att ta betalt. Faktorer som de påpekar kan vara att studenter från kreativa 

utbildningar tenderar att ha bristande kunskap om affärer samt är dåliga på att marknadsföra 

sig. Det kan mycket väl vara som Boye & Sandberg (2005) påpekar, men det kan även bero 

på att entreprenörerna har en ideell sida och att arbetet är deras hobby. Många saknar 

ekonomisk utbildning och har inte kunskaper kring kalkylering. Vi tror att bristande 

kunskaper kring ekonomi hos studenter från kreativa utbildningar beror på två saker. Dels att 

fokus under utbildningen ligger på design, dels på bristande intresse kring ekonomi från 

studenternas sida. Vi har under teorin tagit upp några lämpliga kalkylmetoder att utgå ifrån, se 

sida 37-38. Sedan påverkas småföretag inom besöksnäringen av att människor har 

inställningen: ”landsbygden är något som ska finnas, det får inte kosta pengar” enligt 

Elmberg. Vi tror på idén att lyfta fram landsbygdens värden och marknadsföra regionen. Det 

är svårt och kostsamt för den enskilde företagaren att marknadsföra dessa värden. Vi anser att 

samverkan mellan olika företag med liknande värden kan vara ett bra sätt att visa 

landsbygdens värde för konsumenter. Regionförbundet har satsat på att marknadsföra 

regionen utifrån fem dragare: Glasriket, Astrid Lindgrens Värld, Öland, Västerviks skärgård 

och Kalmar. Vi förmodar att Regionförbundets satsning kommer våra respondenter till godo 

på sikt, då det resulterar i fler besökare inom regionen. 

Ekebjär ansåg att företag inom besöksnäringen inte tar tillräckligt betalt och därmed får svårt 

att leva på sin verksamhet. Dahlberg vill ta mer betalt för sina produkter och poängterade att: 

”riktig mat kostar pengar”, vilket konsumenterna inte riktigt verkar förstå enligt henne. Vi 

tolkar det som att kvalitetsbudskapet inte når fram till konsumenterna. Detta kan åtgärdas 

genom paketering av produkt och tjänst. Boye och Sandberg (2005) ger rådet att paketera 

tjänsten med berättelser för att göra den mer unik, detta motiverar ett högre pris. Ibland kan 

det vara en fördel att ta ut ett högre pris, då det kan locka en annan kundgrupp. Elmberg anser 

att ett högre pris ibland kan öka människors motivation till att besöka ett evenemang. När de 

höjde priset på musikfestivalen till 1700 kr för tre dagar kom Stockholmarna, för resan får 

inte kosta mer än inträdet. ”Det måste kännas som att resan är det billiga i sammanhanget. 
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Det högre priset signalerar att vi menar allvar med det vi gör och därför tar vi betalt för 

det”, enligt Elmberg.  Samuelsson (2004) manar till försiktighet och eftertänksamhet vid 

prissättning. En prishöjning minskar volymen, men kan fortfarande ge samma nettovinst. Det 

beror på hur priskänsliga kunderna är. Företaget kan differentiera sina priser för att bättre 

möta efterfrågan vid olika tillfällen. Vi anser att de bör fundera över vilken eller vilka 

målgrupper de vill nå. När dessa identifierats är det enklare att anpassa priset så att det tilltalar 

kunderna. Våra respondenter har valt att inte fokusera sig på någon speciell målgrupp utan de 

vill nå så många grupper som möjligt. Vi tror att det kan vara skälet till att de får problem 

med att ta tillräckligt betalt för sina produkter och tjänster. Respondenterna talade om 

fördelen med att ha flera ben att stå på och därför har de flera målgrupper. Det kan kanske 

vara så att nackdelarna med prissättningen uppvägs av fördelarna som den breda målgruppen 

ger. Företag som exempelvis inriktat sig mot konferensverksamhet har idag svårigheter med 

lönsamheten då deras kunder tvingas dra ner på konferenser till följd av lågkonjunkturen. Vi 

har valt att inte göra en målgruppsanalys för respondenternas företag eftersom vi inte 

upplever att det ligger i deras intresse. 

TID FÖR RÄTT SAKER 

Många gånger kan det vara svårt att få tiden att räcka till, speciellt för den som driver ett 

mindre företag. Denna person har oftast många olika arbetsuppgifter och vill ha kontroll över 

allting i företaget. Två av våra respondenter har periodvis upplevt arbetet som stressigt. 

Dahlberg begrundade möjligheten att: ”rensa verksamheten från sådant som ödslar allt för 

mycket tid”. Våra respondenter har gott om idéer, vilket är typiskt för entreprenören och kan 

därför ha användning av: ”The Feasibility Filter”, se sida 43-45. Vi anser att det är viktigt att 

kritiskt sålla bland idéer för att undvika att få tjänster eller produkter som enbart stjäl tid och 

inte är lönsamma. Rindsäter har jobbat mycket på att hantera stressen men beskriver ändå 

situationen i företaget som: ”just nu springer jag bara runt och släcker massor av bränder”. 

Han påpekade att produktutvecklingen och marknadsföringen blev lidande på grund av 

tidsbrist.  Bengtsson (1997) skriver att ”många människor säger sig lida av att det inte blir tid 

för de betydelsefulla arbetsuppgifterna” sida 17 . Långsiktiga marknadsföringsstrategier och 

planering av företagets ekonomi är saker som riskerar att bli lidande, trots att det borde 

prioriteras i första hand. Om en arbetsuppgift är svårdefinierad eller tråkig är det stor risk att 
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den skjuts på tills det blir akut och då infinner sig stressen. ”Det viktigaste är att göra rätt 

saker, inte att göra varje sak rätt” sida 42. Det är viktigt att planera sin dag och inte skjuta på 

svåra arbetsuppgifter. Enklare arbetsuppgifter kanske kan delegeras till någon annan istället. 

På Mundekulla kurs och retreatgård har de förändrat sitt arbetssätt vilket har lett till en 

tidsbesparing. Fram till för två år sedan gjorde Peter och Anne Elmberg allting tillsammans. 

Nu har de delat upp arbetet och de har märkt att det frigör tid för dem. Tidsbesparing handlar 

mycket om att skapa rutiner och fördela arbetsuppgifter. Vi anser att den tid som går åt till att 

planera och skapa rutiner är väl investerad tid, eftersom det i ett senare skede sparar tid. 

KONTROLL OCH PLANERING/INGET PAPPERSARBETE TACK 

Rindsäter sade att han saknar förmågan att strukturera och ogillar att ha med pappersarbete att 

göra. För tillfället är hans fru anställd på deltid (10 %) för att hålla ordning på papper som 

sedan ska vidare till revisorn. Toulikas på Almi upplevde att många nyföretagare saknar 

kunskaper om ekonomiska begrepp och generellt har problem med att fylla i 

pappersdokument. Det visar att Rindsäter inte är ensam om att ogilla pappersarbete. För att nå 

sina mål vill han bli mer effektiv och organisatorisk. Vi tror att det kan vara svårt ifall han har 

den rastlöshet som många entreprenörer har. Entreprenörer trivs bäst när de får bestämma och 

är dåliga administratörer (Bengtson & Skärvad, 2007). Ekebjär rekommenderade småföretag 

inom besöksnäringen att ta in hjälp utifrån. Hon ansåg att de inte kan göra allt själva, eftersom 

såväl tid som kompetens saknas. Under våra intervjuer har det framkommit att respondenterna 

gärna vill ta in någon mer person i verksamheten.  De vill arbeta mer med sin kreativa sida 

och utveckla saker, istället för att ägna sig åt administrativt pappersarbete.  Dock kan det vara 

svårt att delegera arbetsuppgifter eftersom entreprenören är en person som vill ha kontroll och 

makt (Bengtson & Skärvad 2007). Dahlberg är ett exempel på det, eftersom hon såg sig själv 

som ett ”kontroll freak”.  En person som ogillar administrativa uppgifter, men ändå gör det 

för att denne inte vill delegera. Detta kan inte vara bra för företaget i längden och vi tror att 

det leder till irritation och stress. Ett bättre alternativ som vi ser det är att delegera delar av det 

administrativa till en extern redovisningsbyrå alternativt anställa en ekonom på deltid. 

Elmberg berättade att de var i full gång med att utforma aktivitetsplaner i syfte att 

rationalisera aktivitetsprocessen, fungera som aktivitetsguide samt underlätta arbetet med at 

lära upp nya aktivitetsledare. Aktivitetsplaner säkerställer kvalitetsnivån på ett bättre sätt. 
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Detta kan vara ett sätt att delegera och samtidigt ha kontroll över situationen. Vi 

rekommenderar våra respondenter att undersöka och analysera sina företag med hjälp av 

SWOT-analysen och ICEDRIPS (se sida 41).  

AFFÄRSSTRATEGIER ”ATT GÅ VILSE ÄR ATT LÄRA SIG HITTA RÄTT” 

Under intervjun med Dahlberg framkom att de ägnar sig åt flera vitt skilda områden. Bland 

annat ingår: uppfödning av lamm, odling och tillverkning av vin, restaurang samt uthyrning 

av rum. Vi tolkar detta som att de har genomfört en diversifiering av verksamheten. Detta är 

en strategi för att sprida riskerna (Bengtsson & Skärvad 2007). Ett annat skäl till att 

diversifiera, som vi ser det, är att det ger möjlighet till sysselsättning året runt. Företag som 

blir framgångsrika diversifierar ofta genom att prova sig fram försiktigt och stegvis 

(Bengtsson & Skärvad 2007). Ibland kan dock diversifiering leda till att verksamheten blir 

spretig och svår att hantera. Vi upplever att Wannborga vin och lamm kan ha diversifierat för 

mycket. De olika verksamheterna tenderar att konkurrera om tiden eftersom samtliga delar har 

störst arbetsbelastning under vår och sommar.  Vi anser att det finns risk för att detta leder till 

stress för paret Dahlberg som driver verksamheten. 

Rindsäter pratade om att: ”det är okej att vara vilsen och att man måste få tid att leta upp 

målen”. Att vara vilsen betyder också någon form av utveckling. En person som känner sig 

vilsen söker sig fram, ifrågasätter och provar sig fram. Rindsäter använder sig lite av:”trial 

and error” metod vid förändringsarbetet. Därför kan det bästa sättet att hitta rätt vara att 

tillåta sig att vara och känna sig vilse. Detta kan nämligen vara början på ett nytt äventyr och 

leda ditt företag framåt. Vi tolkar det som en intressant affärsstrategi för utveckling när 

företaget har kört fast. Det kan vara hämmande för den personliga utvecklingen att enbart 

befinna sig på kända platser och umgås med kända personer.  Genom att besöka nya platser, 

testa nya vägar och prata med personer med annan bakgrund finner företaget möjligheter som 

kanske ingen tidigare har uppmärksammat. Vi anser att Rindsäter bedriver en diversifierad 

verksamhet eftersom han gör allt från att röja hagar till att anordna äventyrsresor. Med tanke 

på hans ständiga flöde av idéer är det möjligt att verksamheten inom en snar framtid 

diversifieras ytterligare. För att lyckas med det tror vi att det är nödvändigt att han finner en 

engagerad delägare. Vi är samtidigt kritiska till om verksamheten verkligen bör diversifieras 
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ytterligare. Vilse har sitt kärnvärde i natur och äventyr och inom det området anser vi att det 

finns stor potential inför framtiden. 

Elmberg berättade att verksamheten på Mundekulla kurs och retreatgård har under årens lopp 

utökats stegvis. Han ansåg att det är bättre att hela tiden få: ”växa sig varm i kläderna” och 

berättade hur Musikfestivalen och Kvinnofestivalen har växt för varje år. Vi tolkar det som att 

Mundekulla kurs och retreatgård utvecklas genom organisk tillväxt. Bengtsson & Skärvad 

(2007)  beskriver det som att den organiska tillväxten sker utifrån de kompetenser och 

tillgångar som företaget redan har. Mundekulla kurs och retreatgård har klargjort sina 

kompetenser och strategier i en handlingsplan. De ser över möjligheten att vidga affärsidéns 

omfattning för att nå en större marknad. Konferenssatsningen är ett exempel på det, ett annat 

är att de försöker nå den danska, tyska och holländska marknaden. De har även anpassat 

utbudet efter olika kundgruppers behov. Vi kan tydligt se att de följt de steg som Bengtsson & 

Skärvad (2007)  tar fram vid organisk tillväxt.  

NÄTVERK 

Våra respondenter uttryckte fördelar med att verka i nätverk. Rindsäter samarbetar med olika 

krogar, spa- och konferensanläggningar i Kalmar. Samarbetet handlar oftast om att bygga 

olika paket, men ibland lånar de personal av varandra. Vi kan konstatera att Rindsäter arbetar 

i ett samverkansnätverk. Fördelarna med detta är att företagen som ingår i nätverket kan 

avlasta varandra, komplettera varandra och minska på kostnaderna. 

Mundekulla kurs och retreatgård ingår i ett nätverk tillsammans med sex andra kursgårdar, 

initiativtagare till nätverket är Elmbergs. Han vill ha en förändrad syn på konkurrenter och 

hitta fler former för samverkan. Tvärtom gynnar samarbetet båda parter då de tillsammans 

kan attrahera fler konsumenter och på så vis dela på en större ”kaka”. Denna samarbetsform 

benämns Co-opetition (Parrish, 2005). Vi tolkar att företag som organiserar sig på detta sätt 

ser sig både som en aktör på en världsmarknad och en nationell marknad. Även Dahlberg 

poängterar behovet av att samverka med konkurrenter. Tanken är att erbjuda paketerade 

vinresor. Med ett större objektiv kan företagen exponeras på ett bättre sätt utomlands och 

samtidigt öka fokuseringen hos varje aktör. Vi har inte noterat ifall våra respondenter ingår i 

flera nätverk och huruvida de har starka eller svaga band till dessa. Ifall de inte redan gör det, 

kan de försöka att komma med i fler nätverk. De har själva mycket att bidra med i form av 
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sprudlande innovation. Det är positivt att delta i flera nätverk eftersom det ger input som är 

bra för kreativiteten (Bilton, 2008).  

 

EN HJÄLPANDE HAND 

Företag kan vända sig till stödorganisationer som exempelvis Regionförbundet och Almi 

företagspartner för att erhålla stöd. En annan typ av stöd är samordnad marknadsföring som 

turistorganisationen erbjuder.  Stödorganisationerna ingår i företagens nätverk.  

Turistorganisationerna i länet har enats om att lyfta fram fem så kallade dragare och 

upplevelseområden i den regionala marknadsföringen. Dessa är enligt Regionförbundets 

Ekebjär: Astrid Lindgrens Vimmerby, Västervik med skärgården, Glasriket, Kalmar och 

Öland. Toulikas på Almi företagspartner tycker att det är bra att Sverige marknadsför sig 

regionvis istället för kommunvis. Turistorganisationen Visit South East Sweden arbetar med 

att paketera resor åt sina kunder genom hemsidan. De har tagit fram ett nytt onlineverktyg 

”Upplevelseplaneraren” som hjälp för besökaren att planera sin resa. Vi anser att detta är ett 

bra initiativ då allt fler planerar sin resa via Internet. Mundekulla kurs och retreatgård finns 

med på Upplevelseplaneraren. Vi anser att även Wannborga vin och lamm bör försöka att 

komma med där. När det gäller Vilse är vi tveksamma till om han tjänar på att vara med på 

Upplevelseplaneraren eftersom han mer riktar sig mot företag och större grupper än mot 

enskilda turister. Vi ser Upplevelseplaneraren som en möjlighet för småföretag inom 

besöksnäringen att bli synliga för fler kunder. Vi ställer oss därför lite frågande till Dahlbergs 

kritik av Turistföreningens arbete.  Hon ansåg att: ”de borde ägna sig mer åt marknadsföring 

och nätverk än stuguthyrning för det finns så många andra som är bättre på detta”. Vi tolkar 

det som att turistorganisationerna tagit till sig av kritiken och hunnit ikapp trenden inom 

turistsektorn. Allt fler konsumenter vill själva styra över sin resa. Återigen märker vi att det är 

tydligt att betydelsen av ökad kundfokus bland företagare och stödorganisationer spelar stor 

roll.  

Ingrid Dahlberg hämtar sin inspiration och idéer från böcker, tidningar, dessutom kläcker hon 

idéer ihop med sin make eller genom ”benchmarking”. Hon efterfrågade ett större samarbete 

med högskolor. Vi tycker också att samarbetet med högskolan borde ökas. Såväl företag som 

studenter tjänar på det. Företaget blir känt för studenterna och deras bekanta samtidigt som 
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det kan dra nytta av studenternas kunskap. För studenternas del innebär det att den teoretiska 

kunskapen förankras och konkretiseras i näringslivet. Möjligheten finns även till kontakter 

som kan leda till jobb. 

När det gäller stödet som Regionförbundet erbjuder så har vi mött positiva reaktioner från 

Elmberg. Däremot är Rindsäter och Dahlberg mer kritiska och tycker att det är besvärligt att 

söka stöd. I vår intervju med Ekebjär framkom det att Regionförbundet erbjuder finansiellt 

och icke finansiellt stöd. Almi företagspartner erbjuder företagslån och rådgivning.  

”I Sverige har vi enormt bra förutsättningar och vi har blivit lite bortskämda och tror att vi 

måste ha stöd för att röra ett finger”, enligt Elmberg.  Vi anser att ett företag ska generera 

pengar, inte sluka pengar. Ylinenpää (2006) skriver att de som har en stark entreprenöriell 

orientering inte har behov av stöd. Entreprenörer som har en stark drivkraft agerar utifrån 

möjligheter på marknaden och lyckas oavsett om de får ekonomiskt stöd eller ej. Därför kan 

nyttan av ekonomiskt stöd ifrågasättas. Personer som inte har entreprenöriell orientering 

borde kanske inte starta företag, enligt oss. Pengar riskerar att satsas på olönsamma projekt 

istället för att bidra till samhällets utveckling. Vi vill därför ge rådet att stöd endast borde ges 

till företag som visar att det nått så pass långt att det är lönsamt och står inför att expanderas. 

Sedan vill vi även påpeka att stöd kan vara så mycket mer än pengar. En stödorganisation kan 

hjälpa företagen att marknadsföra sig genom gemensamma plattformar som exempelvis 

hemsidan: ”visitsweden”. Vi är medvetna om att regionförbundet redan idag arbetar på flera 

plan för att hjälpa företagen. De kan dock arbeta ännu mer med att profilera regionen så att 

fler turister lockas. Våra respondenter efterfrågade någon att bolla idéer med. De har 

möjligheten att organisera sig i olika typer av nätverk. Vi tror dock att Regionförbundet även 

skulle kunna fungera som ett bollplank. Almi företagspartner erbjuder mentorer till nystartade 

företag, de skulle även kunna förmedla kontakter mellan befintliga företag. Vi tror att dessa 

har mycket att lära av varandra.  

VART ÄR VI PÅ VÄG?  

Våra respondenter ser ljust på framtiden. Mundekulla kurs och retreatgård har byggt ut under 

året och gör för tillfället extra satsning på konferensverksamheten. Rindsäter ansåg att 

behovet och intresset för utomhusaktiviteter inom en snar framtid kommer att öka. Trender 
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visar att utvecklingen i samhället går mot ett miljöinriktat tänkande. Det gynnar Vilse, men 

även Mundekulla kurs och retreatgård och Wannborga vin och lamm eftersom de har 

ekologisk inriktning. Att det ekologiska och närproducerade i dagsläget är trendigt fick vi 

även bekräftat av Ekebjär . Dessutom nämnde hon trenderna ”Easy living” och ”Hemmester”. 

Det finns prognoser som talar för att svenskarna semestrar hemma i och med lågkonjunkturen. 

Dessutom förväntas den utländska turismen från exempelvis Danmark och Tyskland öka i år i 

när den svenska kronan lågt värderad. Elmberg sade att ”mjukare värden”, det vill säga 

mental hälsa har blivit viktigare. Det är också en trend som gynnar Mundekulla kurs och 

retreatgård. Vi tolkar det som att våra respondenter har valt inriktningar som ligger rätt i 

tiden. Beror detta på turen eller deras entreprenöriella sinne för affärer?  Vi tror att deras 

entreprenöriella synsätt är en bidragande faktor. Entreprenörer har en slags vakenhet som gör 

att de ser drivkrafterna på marknaden (Gaglio & Katz 2001).  De kan snappa upp lukrativa 

tillfällen, eftersom de vågar gå sin egen väg (Howort et.al. 2005). 

För att kunna nå sina mål är det viktigt att ha en vision. Det visar vad som är syftet med själva 

verksamheten (Parrish, 2005). Företagets vision ska förklara vart företaget är på väg 

(Broadbent, 1999). Våra respondenter tolkade vision på lite olika sätt. Dahlberg sade att deras 

vision var att det skulle bli tillåtet att sälja vin och sprit direkt på gården. Det är en vision som 

vi ställer oss tveksamma till. De har ingen möjlighet att påverka huruvida ”visionen” blir 

verklighet eller ej. Rindsäter sade att hans vision vuxit fram ur hans naturintresse. Visionen 

handlade om att få andra människor att uppskatta och värna för naturen och på så sätt ”rädda 

världen”. Elmberg hade visionen att:”Mundekulla kurs och retreatgård” ska bli en av: 

”Sveriges främsta hälsoplatser med fokus på stillhet och personlig utveckling med 

internationell inriktning. Södra Sveriges Hälsocentrum!”.  Det är stor skillnad på deras 

visioner och det speglar inställningen till företaget. Ett företage kan vara en livsstil, hobby 

eller en renodlad affärsverksamhet (Parrish, 2005).  Vi tolkar det som att Mundekulla kurs 

och retreatgård är på väg från hobby och livsstil till affärsverksamhet. De arbetar målmedvetet 

och har stora planer. Vilse är mer ett livsstilsföretag eftersom Rindsäter i första hand gör 

aktiviteter som han själv tycker är roliga.  

Elmbergs mission är att inspirera och hjälpa människor nå djupare personlig utveckling och 

frid. Rindsäters vilja är att skapa ett positivt laddat möte med naturen för kunden.  Denne kan 

sedan ta med sig upplevelsen hem och värna för miljön och naturen.  
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Företagets mission är företagets funktion och bidrag till samhället (Broadbent, 1999) och ska 

besvara frågan: vad ska vi göra för att uppnå vårt mål? Parrish (2005)  Missionen utgör 

grunden för företagets prioriteringar, strategier, och planer (Broadbent, 1999). Elmberg och 

Rindsäter har uttalat sig om hur de arbetar för att nå visionen. Broadbent (1999) skriver att 

missionen bör innefatta och ta ställning till följande komponenter: produkt/service funktion, 

definiering av kunder/marknader, teknologi, tillväxt/lönsamhet, filosofi, socialt 

ansvarstagande och offentlig image.  Dessa delar har Mundekulla kurs och retreatgård 

klargjort i handlingsplanen. När de gäller Wannborga vin och lamm och Vilse har vi inte sett 

någon uttalad plan kring vad missionen innefattar. Det är möjligt att de har det klart för sig, 

men vi fick inte den uppfattningen vid intervjuerna.  

ÄVEN MOTGÅNG ÄR FRAMGÅNG  

Elmberg anser att nästan allt de gör och har gjort har varit framgångar, även om vissa projekt 

inte varit helt lyckade. Det viktigaste för att det ska vara en framgång är enligt Elmberg att de 

själva är nöjda. Elmberg diskuterade kring att misslyckanden leder till framgång. En typisk 

egenskap för entreprenören är just benägenheten att ta risker. Entreprenören ser möjligheter, 

samtidigt som han är medveten om hinder (Bengtson & Skärvad 2007). Elmberg ger ett 

intryck av att vara positiv och inte rädd att omsätta idéerna i praktiken.  Vi har identifierat att 

Elmberg verkar ha samtliga roller som är typiska för entreprenören inom upplevelseindustrin 

(Boye & Sandberg, 2005). Som Genomföraren är han duktig på att skapa kontakter och 

stimulera samverkan. Han är Visionären som inspirerar och förverkligar sina idéer. 

Korsbefruktaren som söker utmaningar i nya miljöer (han arrangerar även evenemang utanför 

Mundekulla kurs och retreatgård).  Han ser ett värde i att samverka med konkurrenterna, 

vilket är en innovativ lösning enligt oss. Slutligen är han Entusiasten som använder de 

erfarenheter han byggt upp under sitt liv i sin verksamhet. 

Framgång för Rindsäter är att han får hålla på med det han tycker om samt när kunderna blir 

nöjda. Han drivs med andra ord av icke-ekonomiska belöningar i form av tillfredställelse från 

sitt arbete (Nilsén, 2006). Vi anser att han är Entusiast och Visionär. Han brinner för sitt 

intresse och inspirerar människor genom att sticka ut från mängden. Vid intervjun framkom 

det att Rindsäter byggt upp erfarenheter och kunskaper kring området under sitt liv. Han får 
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hela tiden mängder med affärsidéer. Ibland upplever han den egenskapen som negativ, 

eftersom han på så sätt aldrig blir nöjd med det han gör idag. 

Wannborga vin och lamm har fått flera utmärkelser för såväl drycker som mat, vilket Ingrid 

Dahlberg ser som en framgång. Dahlberg är en Visionär som vill förverkliga sina idéer. Hon 

är mycket engagerad i sitt arbete och har förhoppningen att kunna försörja sig på det. Hon 

drar igång många olika saker och vi skulle kunna beskriva henne som en sann Entusiast. Hon 

utvecklar saker hela tiden. Mottot är att man: ”gräver där man står och ser om man kan leva 

på detta”. Detta motto har lett fram till en bred verksamhet med många arbetsuppgifter.  

SWOT-ANALYS 

Vi har sammanställt respondenternas huvudsakliga styrkor, svagheter, hot och möjligheter 

som identifierats under analyskapitlet. Därefter har vi försökt att ge ett möjligt scenario av var 

de kan stå i framtiden. 

 Nu Möjligt framtidsscenario 

Styrkor ”Flera ben att stå på” 

Starkt engagemang 

Samverkar med konkurrenter 
vid marknadsföring.  

”Flera ben att stå på” 

Starkt engagemang. 

Bygger paketresor 
tillsammans med 
konkurrenterna. 

Svagheter Tidsbrist 

 

Marknadsföringen  

 

 

 

Svårt att ta tillräckligt betalt 

 

Bättre planering har lett till 
att tid kan sparas och att det 
viktigaste prioriteras. 

Marknadsföringen via 
Internet har förbättrats. 
Företagen är nu länkade till 
upplevelseplaneraren, 
visitsweden mfl. 

Det kan även i framtiden 
vara svårt att ta tillräckligt 
betalt. De har dock troligen 
ett mer välkänt varumärke 
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Kunduppföljning 

vilket gör att de kan ta högre 
priser. 

Kunduppföljningen har 
förbättrats vilket leder till att 
företaget kan rikta sin 
marknadsföring mot 
befintliga kunder till en låg 
kostnad. 

 

Hot För många idéer 

 

 

Lågkonjunkturen 

Ogillar pappersarbete, tycker 
att det är besvärligt. 

Har sållat bland idéerna och 
vidareutvecklat de som bäst 
uppfyller företagets vision.  

Har överlevt lågkonjunkturen 
tack vare bred verksamhet.  

Har genomfört något av 
följande alternativ för att 
slippa pappersarbetet: hjälp 
utifrån/anställt 
personal/delägare . 

Möjligheter Trenderna: ekologiskt, 
närproducerat, hemmester, 
easy living, hälsa 

Nätverk 

 

 

Ta in en delägare i 
verksamheten. 

 

Kan söka ekonomiskt stöd 
från stödorganisationer. 

Respondenterna drar nytta av 
att ligga rätt i tiden och 
arbeta med trendiga värden. 

Samverkar med flera nätverk, 
exempelvis när det gäller 
marknadsföring. Delar 
kostnader, blir mer synliga  

Engagerad delägare som 
avlastar och fungerar som 
bollplank. 

Har genom nätverket fått 
kontakter som kan fungera 
som mentor/hjälp exempelvis 
när det gäller att söka stöd. 
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6.  S lu ts ats e r  

I detta kapitel presenteras i punktform de viktigaste resultaten vi har kommit fram till. Vidare 

ges föreslag på lösningar och i vissa fall åtgärder för de problem som vi identifierat hos de 

tre företag vi valt att intervjua. Resultaten bygger på de problem som vi identifierade under 

våra intervjuer.  

 De företag vi har undersökt ser marknadsföringen som ett problem. Det är kostsamt 

och det gäller att finnas på rätt plats. Vi ser internet som det mest tidsbesparande och 

kostnadseffektiva alternativet. Lösningen är att ta reda på företagets kärnvärden och 

kompetenser, vilket våra respondenter hade klart för sig. Därefter undersöker företaget 

vilken kundgrupp som är lämplig som målgrupp. Genom att skaffa en kunddatabas 

kan företaget på ett enkelt sätt identifiera sina kunder.  När kunderna är identifierade 

är det enklare att finna vilka forum som dessa deltar i på internet. Se kunden som en 

medskapare och var själv delaktig i en dialog med kunden.  

 Prissättningen är ett annat problem. Företagen behöver bli mer lyhörda för vad 

kunderna vill ha. Genom att bli bättre på kunduppföljningen får de mer kontroll över 

vad kunderna tycker är viktigt.  Ett sätt att kunna ta mer betalt är att ge tjänsten extra 

värden i form av unika upplevelser  

 Tiden är ett problemområde som kan åtgärdas genom bättre planering. De behöver 

även bli duktigare på att delegera arbetsuppgifter och ansvar. De är i behov av att sålla 

bland idéerna genom exempelvis Feasibilityfilter. 

 Det typiska för den kreativa och rastlösa entreprenören är att denne ogillar 

pappersarbete. För att komma till rätta med problemet föreslår vi att hjälp tas in 

utifrån. Företaget kan även utforma handlingsplan och aktivitetsplan som underlättar 

delegering. Det kan verka kostsamt att ta in hjälp exempelvis från en 
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redovisningsbyrå, men vi tror att företagen tjänar på det genom att de får tid över till 

annat som är viktigt för verksamheten.  

 Entreprenörerna provar sig fram och menar att misstagen är lärorika och gör att 

företaget utvecklas. Detta är något som utmärker den kreative entreprenören oavsett 

vilken bransch denne verkar i. Vi tycker att de har en positiv inställning som visar på 

mod och envishet. Detta är en förutsättning för att kunna driva och utveckla ett 

företag. 

 Respondenternas verksamheter vilar på flera ben genom att de har diversifierat. Detta 

förlänger säsongen och gör dem inte lika sårbara vid exempelvis lågkonjunktur. Vi 

anser dock att företagen har diversifierat för mycket och därmed får svårt att hinna 

med allt. Verksamheten kan även uppfattas som spretig och det vore bäst att bli vid sin 

läst. När företagen expanderar är risken att de till slut hamnar utanför sina 

kompetensområden. Det kan också bli svårt för kunden att identifiera vad företaget 

egentligen står för. 

 De tre företag som vi intervjuat ser delägarskap som en möjlighet för att kunna växa. 

Vi tolkar det som att de har nått en punkt där verksamheten blivit så stor att det behövs 

fler personer för att leda den. 

 Våra respondenter ser fördelen med att ingå i nätverk. De har därför valt den strategin 

och arbetar för att utveckla den biten ytterligare. Genom samverkan kan de erbjuda en 

helhetslösning för kunden genom att paketera olika produkter och tjänster. Företagen i 

nätverket når därmed en större kundgrupp. Andra fördelar är att kostnaderna fördelas, 

tid sparas och kvaliteten höjs. 

 Stödorganisationerna erbjuder ekonomiska stöd, men det kan vara krångligt att fylla i 

papperna. Företagarna efterfrågade även andra typer av stöd från dessa organisationer, 

exempelvis gällande marknadsföring. Lämpliga områden för regionförbundet är att 

marknadsföra regionen och hjälpa olika företag att samverka för att paketera tjänster, 

produkter och upplevelser för besökarna.  Vi anser att stödorganisationerna behöver se 

över sitt utbud och framförallt bli bättre på att förmedla vad de kan hjälpa till med så 

att småföretagarna vet vart de ska vända sig. Vid intervjun med Ekebjär framkom det 
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att Regionförbundet satsar på att marknadsföra regionen vilket vi tycker är positivt. Vi 

anser att Regionförbundet med fördel även kan erbjuda utbildning i form av korta 

kurser inom prissättning, Internetmarknadsföring och kunduppföljning samt förmedla 

kontakter. 

 Samverkan med högskolan ger företagen ytterligare möjligheter att få nya 

infallsvinklar. För studenternas del är det en fördel att få använda sin teoretiska 

kunskap i näringslivet. 

 Framtiden ser ljus ut för våra respondenter, enligt dem själva. Vi anser att mycket talar 

för detta eftersom kunderna alltmer efterfrågar ”mjukare värden”: ekologiskt, 

närproducerat, hälsa och ”easy living”.  
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FRÅGOR TILL FÖRETAGEN (VILSE, MUNDEKULLA KURS- OCH RETREATGÅRD 
SAMT WANNBORGA VIN OCH LAMM) 

1.Presentation av företaget 

Hur ser verksamheten ut idag? 

Bakgrund, när företaget startades. 

Vilka är dina målgrupper? 

2. Profil, mission och vision 

 Vilken är din profil? 

Vilken är din mission? 

Vilken är din vision? 

Hur har du tänkt att nå dit? 

Långsiktiga – kortsiktiga mål? 

Var hämtar du inspiration, idéer? 

Kärnvärden? 

3.Strategier 

Strategier för att nå målen? 

Har ni samarbetspartners, ingår ni något nätverk? 

Hur arbetar du med förändringar i företaget? 

Hur marknadsför du företaget? 

4.Motgång /framgång 

Tidigare motgångar sedan verksamheten startades? 

 Hur behandlade du motgångarna? 

Framgångar? 

Hur mäter du dina prestationer? 

Styrkor och svagheter? 

Vilka problem kan du identifiera i din verksamhet för att du ska kunna nå dina mål? 

Vad anser du vara den svåraste utmaningen med att driva ett företag idag? 

 Vad behöver ni bli bättre på? 
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Hot och möjligheter? 

5. Omvärld och samhälle 

Har ni fått något stöd från någon extern organisation? (Regionförbundet, Nutek, Tillväxtverket 
etc) 

Intressenter?  

Konkurrenter? 

Hur präglas ditt företag av miljön i Kalmar län? (negativt/positivt) 

Vilka omvärldsfaktorer påverkar ditt företag? 

Trender? 

6. Entreprenör 

Vad är en entreprenör för dig? 

Ser du dig själv som en entreprenör? 

7. Vad anser du är viktigt företagets fortlevnad? 
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INTERVJU MED ANDREAS RINDSÄTER PÅ FÖRETAGET VILSE 
2009-04-09 

Intervjun skedde på företagets kontor i Kalmar och varade i 1timme och 40 minuter. Vid intervjun 
deltog Andreas Rindsäter, Anders Henriksson och Anne Johansson. 

PRESENTATION AV FÖRETAGET 

 

Företaget startades först år 2001 dessförinnan hade Rindsäter arbetat länge inom branschen 
och utbildat sig till naturguide i Över Torneå. Efter utbildningen började han arbeta för 
Nordkalotten hotell & konferens cirka ett år, främst med industriell turism det vill säga mycket 
folk på kort tid. Därefter började han arbeta i Funäsdalen som skoterguide och skidguide. 
Flyttade därefter till Stockholm och arbetade för liknande företag vilket till slut resulterade i att 
Rindsäter startade företaget ”Vilse”. Till en början samarbetade han med andra företag och hade 
egentligen inget eget koncept men efterhand utvecklades ett eget koncept. Från början hade han 
inte någon tanke på att driva företaget som han gör idag. Sedan flyttade han ner till Kalmar. 
Tiden innan Kalmar drev Rindsäter företaget mer som en hobbyverksamhet, han levde 
minimalistiskt och hade inga stora behov av att tjäna mycket pengar. Han berättar att han drog 
in ungefär en fjärde del av det som drar in idag. Förändringen av företaget skedde först i Kalmar 
då han skaffade tjej, barn och hus vilket ökade behovet av att tjäna mer pengar. Han beslutade 
sig för att driva företaget fullt ut i juni år 2005 och verkligen satsa på det. Han kände att han kom 
till en brytpunkt då han skulle välja mellan att satsa allt han kunde på det han ville göra eller inte 
alls och valet var inte svårt för Rindsäter. Det skulle visa sig gå bra och företaget omsätter mer 
och mer för varje år. Rindsäter påpekar att det tar tid att etablera sig, skapa ett namn och nya 
kunder. Till en början bedrev företaget mycket naturvård i Kalmar län på uppdrag av 
länsstyrelsen. Rindsäter säger att han åtar sig alla typer av arbeten som intresserar honom och 
siktar på att fylla veckan med en rad olika aktiviteter, en händelserik vecka eftersom han är en 
person som riskerar att bli uttråkad relativt fort. Aktiviteterna kan bestå av att anlägga 
hinderbanor, utemiljöer för skolgårdar som skall vara mer ”jordnära” det vill säga mindre 
plastmaterial. Anledningen till att han åtar sig dessa projekt vintertid är att han söker finna 
balans mellan att konfronteras med människor och att arbeta fysiskt där han kan spotta och 
svära utan att någon bryr sig. Under denna del av året laddar han sina batterier vilket skapar 
stor lust bemöta kunder när vår och sommar säsongen startar. Idag består verksamheten till 80 
% av företagskunder resterande är privatpersoner exempelvis möhippor, svensexor, 
överlevnadskurser och kajakkurser. Omsättningsmässigt representerar bygguppdragen 20 % 
under höst och vinter. På våren består kunderna mest av företag, sommar mest turister och 
hösten företag. Rindsäter erbjuder har ingen egentlig anläggning utan erbjuder olika aktiviteter 
för kunderna. Han samarbetar också med konferensanläggningar och olika boendeanläggningar. 

  

 

PROFIL, MISSION OCH VISION 
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Profilen är enligt Rindsäter främst att leverera förstklassiga upplevelser i naturen för sina 
kunder. Rindsäter siktar mot att överträffa kundernas förväntningar. Exempel på 
företagsaktiviteter kan vara lådbilstävlingar och skattjakter. Vidare säger han att 
verksamhetsprofilen till synes kan uppfattas som mer äventyrsinriktad än vad den egentligen är. 
Rindsäter tror att han skulle få fler kunder om profilen var mer mot lek och tävling. Men 
samtidigt så tycker Rindsäter om att arbeta med människor just inom äventyrsområdet. 
Företaget vänder sig alltså inte endast till äventyrare som så många tror. Idéerna och 
inspirationen hämtar Rindsäter främst från sig själv. Hans motto är att sälja det han vill leverera 
och inte det som kunderna vill köpa. Rindsäter beskriver företaget som en förlängning av sig 
själv där han får göra det som han tycker är roligt. Detta är enligt Rindsäter källan till 
inspirationen och hans idérikedom är en följd av denna inspiration. Rindsäter säger att han 
knappt kan ta sig från Kalmar till Nybro utan att han får en ny affärsidé. Hans tankeverksamhet 
är hela tiden igång och han försöker ständigt hitta på nya saker. Det behöver inte företrädesvis 
ha med hans företag att göra utan det vore bara kul och se om någon annan kan lyckas göra 
något av idén. Han kan ibland uppleva denna personliga egenskap som negativt på så vis att han 
aldrig blir nöjd med det han gör idag. Hans vision har vuxit fram och formats genom hans 
tidigare erfarenheter. Han beskriver att han sedan han var tolv år tillbringat mycket tid i 
naturen, ibland veckovis då han fångat djur och levt i harmoni med naturen. Detta har skapat en 
inre kärlek till naturen och en känsla av inre lugn när han vistas i naturen. Denna känsla vill han 
förmedla eller i vart fall låta människor kortvarigt uppleva. Företagets mission var 
ursprungligen att ”rädda världen”, vilket också hänger samman med firmanamnet. Rindsäter har 
alltid värderat naturen högt eftersom han levt i den sedan barnsben. På samma sätt som de 
flesta av oss upplever relationer till kompisar och nära anhöriga upplever Rindsäter sin relation 
till naturen. Han känner starkt för naturen och han vill vända på resonemanget kring att hjälpa 
naturen till att hjälpa oss som art tillbaka till en nära relation till naturen vilket han tror är en 
förutsättning för människans fortsatta existens. Som med alla typer av relationer så krävs ett 
antal positiva möten och det är dessa möten med naturen som Rindsäter har inriktat sin 
verksamhet mot. Själva aktiviteten är underordnad där själva mötet med naturen är själva 
poängen och det som Rindsäter brinner för. Rindsäter vill skapa ett positivt laddat möte med 
naturen för kunden så att kunden sedan kan ta med sig denna upplevelse med sig hem och värna 
för miljön och naturen för att den verkligen vill det istället för att bara köpa kravmärkt för att 
stilla sitt dåliga samvete. Men för att kunna driva sin verksamhet så krävs en bil att köra till och 
från aktiviteterna samt framföra ett visst budskap för att locka kunder till sin verksamhet. Detta 
upplever Rindsäter som ett pågående inre krig med sig själv. ”Jag kan inte ha häst och vagn för 
då skulle det inte bli så mycket gjort”.  

 

Vad gäller planering så bygger inte Rindsäter plan på marknadsekonomi det vill säga att tjäna 
mer och mer pengar. Pengar betyder inte så mycket för Rindsäter, han arbetar ständigt med att 
minska sina behov istället för att tjäna in mer pengar för att kunna tillfredställa nya behov. Att 
leva med denna vision skapar ibland problem och Rindsäter tvingas naturligtvis att backa ibland 
för att verksamheten ska kunna bedrivas exempelvis beträffande banklån. Rindsäter har inga 
ekonomiska mål med verksamheten utan vill göra något som han trivs med och mår bra av. 
Sedan ser han självklart positivt på om verksamheten utvecklas och blir större vilket är en 
sporre för honom att fortsätta. Han arbetar inte med budgetar eller andra ekonomiska mål. Inför 
framtiden ser han att han behöver anställa någon för att han ska kunna göra det han trivs med. 
Tidigare hade han två anställda men allteftersom verksamheten gick från bygg- och 
naturuppdrag till att handla mer om företagsaktiviteter samt aktiviteter för privatpersoner så 
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har behovet av ny kompetens vuxit. Han har letat ett år efter en delägare som är tillräckligt 
engagerad i verksamheten för att denne ska kunna tillföra något. Rindsäter känner att han vill 
utveckla företaget och behöver också någon att bolla sina idéer med för att komma någonstans. 
Det händer mycket nu vilket Rindsäter uttrycker på följande sätt ”just nu springer jag bara runt 
och släcker massor av bränder”. Han känner att produktutveckling och marknadsföring blir 
lidande på grund av tidsbrist. Givetvis har han ett tiotal personer som han ringer vid behov det 
vill säga vid olika typer av aktiviteter. Men han skulle vilja anställa någon som brinner för 
företaget lika mycket som honom. Vidare saknar han också förmågan kring strukturering, 
Rindsäter ogillar att ha med pappersarbete att göra. Han har ingen uttalad kunduppföljning och 
saknar rutiner kring när och hur ofta man ska höra av sig till kunden. För att nå sina mål vill han 
bli mer effektivare och mer organisatorisk. Just nu så är hans fru anställd på 10% för att hålla 
ordning på papper som sedan ska vidare till hans revisor. Han är inte i kontakt med 
stödorganisationer eftersom han ogillar pappersarbete, men i dagsläget så har han tillsammans 
med andra verksamheter skapat en fast punkt och ska tillsammans med dem söka bidrag från 
regionförbundet. Genom en sådan fast punkt ser han också möjligheterna att kunna utveckla 
sina aktiviteter och göra dem bättre ihop med andra. 

 

STRATEGIER 

Han strategi är att han ska hålla på med det han är bra på och fördela det arbete som han är 
sämre på till någon annan som gör det bättre. Det leder till at man får mer energi till att göra det 
man är bra på. Han vill heller inte förlita sig på någon annan. 

Vilse samarbetar idag med olika krogar i Kalmar, men också spa- och konferensanläggningar 
samt andra mindre företag som erbjuder aktiviteter som är passande tillsammans med 
Rindsäter aktiviteter. Samarbetet handlar också om att låna personal vid behov. Ett annat 
exempel på samarbete är vid kanotaktiviteter då han tar kunderna på kanot turer och ägaren 
säljer och tar emot kunderna i butik. Ofta handlar samarbetet om att bygga olika paket 
tillsammans exempelvis en aktivitet kräver ofta någon form av transport, mat och boende. Än så 
länge finns inget uttalat samarbete med andra äventyrare eftersom han är relativt ensam om 
denna typ av inriktning i Kalmar län. Förändringsarbetet inom företaget är svårt att definiera 
eftersom han är själv men så fort han får nya idéer så försöker han sätta dom till verket eller på 
sparlåga tills han får mer tid att kunna genomföra dom. Han använder sig lite av ”trial and error” 
metod vid förändringsarbetet. Han genomför det som han tycker är roligt. Han tar hellre ett stort 
kliv en flera små vid förändringsarbetet. Marknadsföring sker främst genom Internet och 
företagsjeepen. Rindsäter menar att bilen genererar mer kunder än vad annonser skulle bidra. 
Att felparkera jeepen i stan är ingen dålig marknadsföring menar Rindsäter, utan den skulle han 
inte befinna sig där han är idag. Han har endast ett fåtal annonser i konferenstidningar för att på 
något sätt visa livstecken men han kan inte påvisa att det har givet någon effekt. Att leverera bra 
aktiviteter av hög kvalité är den bästa marknadsföringen eftersom ryktet sprider sig som 
ringarna på vattnet. Kortfattat har Rindsäter satsat på bil, bra hemsida samt visitkort. Rindsäter 
menar att andra typer av marknadsföring såsom mässor, annonser o.s.v. kräver mycket 
uppföljning vilket han inte har tid med. Företagsnamnet ”Vilse” är både bra och dåligt menar 
Rindsäter, folk lägger snabbt namnet på minnet men det säger ju inte direkt vad företaget 
sysslar med. Företagsnamnet ”Vilse” syftar på att människor i dagens samhälle är vilsna enligt 
Rindsäter. Han menar att det är okej att vara vilsen och att man måste få tid att leta upp målen”. 
Att vara vilsen betyder också någon form av utveckling, att bara befinna sig på kända platser och 
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prata med kända med personer så utvecklas man inte lika mycket. Koordinaterna på 
företagsmärket som också finns på bilen numera motsvarar den plats där Columbus landsteg 
1492. Företagets kärnvärden hör ihop med företagets mission enligt Rindsäter. Han ser också att 
hjälpa människor att finna verktyg att övervinna sina rädslor genom att utsätta dom för äventyr 
som ett av företagets outtalade kärnvärden. 

 

MOTGÅNG /FRAMGÅNG 

Den största motgången hittills har varit att han hade en tjej anställd till att sköta bokföringen i 
företaget. När Rindsäter lämnade in bokföringen till revisorn visade det sig att materialet var 
obrukbart och han fick göra om det. Detta slog hårt mot hans företag eftersom han var tvungen 
att betala lön för ett arbete som inte gav något samt att betala lön för att göra om arbetet. Vidare 
förstärktes denna händelse av att Rindsäter lät bolagisera sin verksamhet år 2008 till aktiebolag. 
Just nu kämpar Rindsäter med likviditeten. Rindsäter ser sig själv hantera motgångar bra genom 
att han tenderar att bli mer envis. Motgångar kan också generera något positivt då man tvingas 
att lösa saken på ett annat sätt än vad man tänkt sig. Han ser positivt på finanskrisen och 
lågkonjunkturen eftersom han tycker det sållar ”agnet från vetet” och klarar man sig genom 
krisen så växer man sig starkare som företag. Han ser krisen som något vi människor har skapat 
själva till stor del. Trots lågkonjunkturen så ökar efterfrågan av företagets tjänster vilket 
Rindsäter tror beror på att hans företag fortfarande befinner sig i uppbyggnadsfasen. De kunder 
som hoppar över detta år motsvarar antagligen färre kunder än de som tillkommer detta året. 
Han ser att antalet kunder ökar inom alla grupper det vill säga företag, privatpersoner och 
skolklasser.  Stressen som ensamföretagare har också givetvis varit en slags motgång men han 
har jobbat mycket med att hantera den på ett bra sätt. 

Framgångar är enligt Rindsäter att han får hålla på med det han tycker om samt när kunderna 
blir nöjda. För att få nöjda kunder poängterar Rindsäter vikten av att knyta goda kontakter med 
samarbetspartners som han vet gör ett bra jobb. På så vis kan företaget försäkra sig om att 
leverera stort värde genom hela värdekedjan. Företaget ”Vilse” arbetar inte med kundboard än 
så länge men tror att det skulle löna sig om han började. Det är billigare att behålla sina gamla 
kunder än att skaffa nya. Det som fattas enligt Rindsäter är struktur och verktyg att kunna 
hantera detta arbete. Idag mäter Rindsäter sina prestationer främst genom att känna efter om 
han mår bra själv och har roligt på arbetet. Han brukar också skicka med en enkät där kunden 
ska fylla i hur pass väl priset för aktiviteten stämde överens med offerten samt om aktiviteten 
uppfyllde deras förväntningar. Rindsäter fokuserar mer på riktigheten i den levererade tjänsten. 
Han tycker att det inte ger så mycket att mäta kundnöjdhet eftersom en del kunder blir nöjda 
medan andra aldrig blir nöjda. Men visst Rindsäter kan förstå fördelarna med att kunna mäta 
kundnöjdhet. Företagets främsta styrka är att företaget är ensamt om dess aktiviteter 
exempelvis ”stubbsittningar”, ensam övernattningar och ”walkabouts”. Styrkan ligger också i 
hans personliga erfarenheter. Han kan koordinera en aktivitet så att den passar olika grupper 
beroende på deras syfte med aktiviteten. Andra styrkor är hans yrkes professionalism och 
kvalitetstänkande. Rindsäter ser strukturen (offertförfrågningar, logistik, papperhantering) i 
företaget som sitt största problem att uppnå sina framtida mål och därför letar efter någon 
delägare som kan komplettera honom på ett bra sätt. Vidare menar Rindsäter att verksamheten 
är både konjunkturberoende och värdeberoende.  



Vilsen- på väg mot något nytt 

 

Sida 78 

 

Den främsta utmaningen idag är att överleva den ekonomiska krisen, att lära sig att inte ständigt 
arbeta tjugofyra timmar om dygnet, att få tiden att räcka till för sin familj, att inte ha några 
fritidsintressen eftersom han arbetar med dom. 

OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE 

Miljön och området som företaget verkar inom ser inte Rindsäter som någon tillgång eller styrka 
för företaget. ”Här finns surfare och golfare så pass lång sträcker sig friluftsintresset i Kalmar 
regionen.” Han ser också skillnader i kulturen här i Kalmar jämfört med Stockholm, exempelvis 
att kombinera en konferens med en aktivitet är mer en självklarhet i Stockholm än i Kalmar. 
Detta har enligt Rindsäter med utbud att göra och han tycker sig kunna skönja en förändring i 
Kalmar. Vad gäller naturen så erbjuder inte heller den särskilt mycket variation. Utvecklingen i 
samhället mot ett miljöinriktat tänkande gynnar bara företaget enligt Rindsäter. Han tror också 
att behovet och intresset för utomhusaktiviteter inom en snar framtid kommer att öka. Som en 
liknelse så beskriver Rindsäter att vi har levt som urbana människor i cirka 200 år men i naturen 
i cirka 2 miljoner år. Konkurrensen i Kalmar inom den bransch ”Vilse” verkar inom är relativt 
stor men själva inriktningen är han ensam om i Kalmar. 

Trenden är att aktiviteter som tar mindre tid efterfrågas alltmer vilket Rindsäter anpassar sig 
till. Han försöker också skapa aktiviteter som tillåter stora grupper så att företaget kan spara in 
på personalkostnader. 

ENTREPRENÖR 

Rindsäter definierar en entreprenör som en person som kan ta hand om sig själv. En person som 
styr sig själv och driver sig själv framåt, har idéer och tankar med förmågan att kunna 
genomföra dem. En entreprenör bör vara kreativ. Rindsäter ser sig själv som en entreprenör. 

FÖRETAGETS FORTLEVNAD 

Att han bibehåller kvalitén på sina produkter och kontinuerligt finner nya lösningar och nya 
produkter/tjänster som ingen annan levererar. Att försöka vara unik. Rindsäter tror i grund och 
botten på att försöka vara så nischad som möjligt. Han ser att han håller på med så många 
aktiviteter just nu att effektiviteten blir lidande. Rindsäter har dock börjat selektera den 
aktiviteter som går bäst och som han trivs med mest. Han skulle i framtiden vilja öka samarbetet 
med olika företag med olika inriktningar för att kunna erbjuda ett komplett paket för företagens 
personalvård. Han pratar om en organisation där alla aktörer står under ett gemensamt 
”paraply” och verkar mot ett gemensamt mål men med olika kompetenser. Det också vikigt för 
Rindsäter att han trivs med det han gör. 
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INTERVJU MED PETER ELMBERG PÅ MUNDEKULLA KURS- OCH 
KONFERENSGÅRD 2009-04-15 

Intervjun skedde på Mundekulla kurs- och Konferensgård i Mundekulla och varade i 1timme och 15 
minuter. Vid intervjun deltog Peter Elmberg, Anders Henriksson och Anne Johansson.  

 

PRESENTATION AV FÖRETAGET 

Bakgrund 

Elmberg flyttade till Mundekulla 1997, då hade han läst till beteendevetare i Växjö och ville 
egentligen bara pausa, ta det lugnt ett tag. Levde ett ganska intensivt liv, studerade, reste 
mycket, spelade musik på pubbar. Läste sitt sista år i USA, läste indianhistoria och det gjorde att 
han blev attraherad av att bo närmare naturen. Under det året genomgick han en process och 
kände att han ville komma närmare naturen och då flyttade han till föräldrarnas torp (ett 
soldattorp) i Mundekulla. Hans pappas föräldrahem låg i grannbyn till Mundekulla och på 
gården fanns soldattorpet som familjen haft som sommarstuga de senaste trettio åren. Elmberg 
bodde i torpet under tre år, första året mycket själv och det ledde till att han ville erbjuda 
människor stillhet. Det året gav mycket för honom, under tiden i torpet skrev han mycket musik. 
Tidigare hade han som trubadur spelat andras musik.  

 

Huset (där verksamheten idag bedrivs) stod och förföll och Elmberg ville köpa det, men ägaren 
ville inte sälja. Vilket är vanligt då många är intresserade av skogen och inte av husen. Efter 
många om och men, köpte Elmbergs pappa huset 1998 eftersom han tyckte att det var en bra 
idé, med sin bakgrund som byggnadsingenjör kunde han se möjligheterna, och genomföra 
renoveringar kanske bättre än vad Elmberg kunde på egen hand. Då började de lägga grunden 
för vad som idag är Mundekulla kurs- och retreatgård, de firade 10-årsjubileum förra året. 1998 
började de renovera huset och samtidigt som de restaurerade huset ökade det allmänna 
intresset för gamla hus. Det var en artikelserie i Barometern som de senare sammanställde i en 
bok. De gjorde/deltog i en byggnadsvårdmässa och 1999 anordnade de den första 
musikfestivalen. Sedan har de byggt till lokaler, den lokal som vi satt i för intervjun är byggd av 
återanvända byggnadsbodar, de har hela tiden haft en känsla av att de vill bygga ekologiskt. De 
vill ta vara på saker och också när de använder material hitta det som är bäst ur ekologisk 
synpunkt. Använder mycket ek till trädäcken. Som isoleringsmaterial använder de ull, hampa, 
kork, träfiberull och kutterspån osv. År 2000 hade de byggt rum och efter det kunde folk lättare 
övernatta vid olika aktiviteter. Övernattning skedde tidigare i sovsalar och sedan har de byggt 
vidare och ska inom kort inviga huset som inrymmer fler rum i högre standard samt en 
restaurang för 60 personer. 1 maj har anläggningen 36 bäddar, många av rummen har egen 
dusch och toalett vilket gör att de kan hyra ut hotellrum. De senaste veckorna har de haft gäster 
som stannat mellan 1-5 dygn, sedan har de konferenser under våren. De arrangerar dessutom 
kurser, festivaler och olika typer av forum. I genomsnitt har de en grupp per vecka.  
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Målgrupp 

Har jobbat ganska brett hela tiden, men konferenser och liknande vänder sig mest till den 
närliggande regionen. Kurserna däremot vänder sig till hela Sverige och kanske även Tyskland, 
Danmark och Holland. Stug- och rumsuthyrning vänder sig till tyskar, danskar. Sex olika sätt att 
tillbringa tiden på Mundekulla. Hyra rum, stuga gå på en kurs, man kan arrangera en kurs själv 
och administrera allt själv eller få hjälp med vissa delar av Elmbergs. Det beror på vilken nivå 
”gästen”/företaget/arrangören vill lägga det på. Mundekulla anordnar event, bröllop, kick-off 
med mera. De har en väldig bredd och kan nu inbegripa det spektra av aktiviteter . På sommaren 
har de veckor med olika teman, allt från körsång till indiantema med en indian som kommer till 
anläggningen, målarvecka, yogavecka, musikfestivalen (med bland annat Roger Pontare). 
Retreaterna besöks mest av kvinnor 40+, men även egna företagare och andra som vill stanna 
upp. Nyårsretreaten har en spridning från 25 -70, men även äldre ”idag var det en dam som 
ringde som ville anmäla sig till en sång och gångvecka där vi sjunger ihop oss under tre dagar 
och är ute och vandrar, hon är 85 år”. Har en väldig bredd, ”gjort så att musikfestivalen blir 
billigare för dem över 64 år, inte för att dem har mindre pengar, utan för att de ska känna sig 
välkomna” för att få bredden på besökare. Den äldsta besökaren på musikfestivalen var 98 år 
och tog färdtjänst. Målsättningen har varit att inte nischa in sig allt för mycket mot en viss 
målgrupp utan istället ha den här bredden. Speciellt i tider som dessa är det bra att ha ”flera ben 
att stå på”.  I år gör de en extra satsning mot konferensgrupperna eftersom de känner att de kan 
utveckla den biten, de har rum  och vant sig vid arrangemang, vissa arrangemang har ”landat” 
och Elmberg upplever att de har tid att utveckla det. De har i juni en aktivitet som vänder sig till 
just den gruppen och skickar ut flygblad till 12000 företag i Kalmar och Växjö regionen. 

 

PROFIL, MISSION OCH VISION 

Elmberg; ”vi har skapat ett ledord som står överst på hemsidan och det handlar om att det är en 
lugn och rofylld plats med ledorden stillhet, kreativitet och möten”. Dessa tre ledord ska finnas 
med i allt de arbetar med på Mundekulla enligt Elmberg. Det är en del av deras profil. De har 
tagit in en grafiker sedan ett år tillbaka, just för att få hjälp med det grafiska och profilen så att 
det finns röda trådar. Nu har de en tydlig logga som syns så fort de representeras någonstans, 
vissa färger och bilder som lyfts fram och känns igen. På frågan om deras mission säger Elmberg 
att ”mission and vision” är bra ord på engelska, men att det inte ska blandas ihop med att 
missionera. Elmberg och hans fru har en gemensam dröm, en gemensam idé att de vill ge 
någonting till människor, inspirera människor till att göra någonting själva och få ett bättre liv. 
Vill skapa en lugn och stilla plats, går inte ut med budskapet här kan du göra massa aktiviteter. 
Vill ni komma till en miljö där ni kan jobba djupare och ta djupa beslut är ni välkomna. Gäster 
som inte delar den åsikten är givetvis också välkomna men fokus ligger mer på att jobba 
djupare. Mission att vilja hjälpa människor, vilja inspirera ge redskap till nya former. 

 

 Elmbergs fru vänder sig mer till en kvinnlig målgrupp, hans energi blir mer strikt. De har 
försökt att hitta ett sätt så att båda två kan känna sig bekväma med verksamheten och känna att 
de får rymmas med sina uttryck samtidigt som de har en gemensam linje. Frun är lite mer 
kursledare och håller i retreaterna medan Elmberg mer är organisatören som ser till att det blir 
kurser. Han är även den som främst håller i konferenserna. Hon har kurser och retreater, han 
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har mer ledarskap och är den som tar emot folk när de kommer. I verksamheten arbetar Anne 
och Peter Elmberg, sedan har de en person anställd på 25 % som sköter städning, tvätt med 
mera. Sedan jobbar de till viss del med volontärverksamhet på sommaren, det är så väldigt 
många som hör av sig och vill komma till Mundekulla. Exempelvis människor som mist sitt 
arbete och vill komma dit under en period. Sedan samarbetar de med arbetsförmedlingen som 
placerar ut folk där under vissa perioder. Under musikfestivalen finns volontärer som hjälper till 
och de betalar halva priset. De har en vision att kunna utveckla och lämna över konferens och 
spa verksamheten till en extern person som driver dessa delar av verksamheten. Visionen är 
inte att ha minst två konferenser per vecka, de är nöjda med en per vecka, ifall det blir fler är det 
okej men det är inte deras ambition. De tar in hjälp när de behöver, exempelvis kockar. De har 
ett nätverk på fem kockar som de kan ringa in när de har grupper. Företaget är en livsstil, man 
bor på sitt företag och har folk omkring sig hela tiden och är tillgänglig i väldigt stor 
utsträckning. Därför tror han att deras mission är viktig, att de känner att de har en uppgift att 
de vill ge någonting, vill inspirera. Därför är mycket kurserna av den sorten, exempelvis är deras 
musikfestival drogfri. Elmberg tror att det är den enda musikfestivalen i Sverige som är drogfri. 
De har kört den i 11 år. Under musikfestivalen är det workshop på dagarna så att man får vara 
delaktig. Även konferenserna bygger på workshop och att de som deltar ska vara delaktiga. Lika 
lång tid som det är föreläsning blir det samtal i mindre grupp utan bord i en cirkel. Ta bort 
vanliga saker som man annars kan gömma sig bakom, just delaktigheten är en viktig del enligt 
Elmberg. ”Det uttrycks kanske inte så tydigt, men det finns en anda som man känner som går 
igenom det som skapas här”.  

 

Mål 

Kortsiktiga mål har Elmbergs utformat i en handlingsplan för åren 2008-2010. Den handlade om 
att se vilka sidor som de kunde utveckla. Som mål sattes att de skulle omsätta 1 miljon kronor år 
2008 (vilket de lyckades med), 1,5 miljon kronor år 2009 och inom fem år ska fem miljoner 
kronor omsättas per år. Det innebär att de behöver ta in folk och utveckla. Inom 10 år, 2018 kan 
han känna att de kommer bygga upp lite mer aktiviteter. År 2018 är visionen manifesterad, 
enligt Elmberg. Då kommer byggnationer och de möjligheter de kan skapa att vara klara, 
eventuellt kommer de då även ha en amfiteater i skogen. Elmberg har märkt att de sätter igång 
saker som sedan bara växer under tiden. Han tycker att det känns skönt att jobba så istället för 
att ha ett stort arrangemang som sedan minskar. Det är bättre att hela tiden få ”växa sig varm i 
kläderna”. Musikfestivalen och kvinnofestivalen har växt för varje år och förhoppningsvis kan 
även konferensbiten göra det. ”Jag tror att vi ligger rätt mycket i tiden, när vi började med yoga 
för 10 år sedan ansågs det jätteflummigt, idag görs det i var enda by”, eftersom de överlevt och 
finns kvar tror Elmberg att folk hör av sig till dem, Mundekulla har skapat sig ett namn.  Detta år 
handlar det om att utveckla konferens och hotelluthyrningen och driva igenom alla projekten. 
Sedan framåt jul tittar de igenom handlingsplanen och kan då förhoppningsvis ta in någon extra 
person i verksamheten. Handlingsplanen gjordes när de tog in en grafiker, det kostade säkert 
50 000 per år att ta in henne, men det kändes skönt att ta in en expert som kan se med nya ögon 
och styra upp, enligt Elmberg. Grafikern anpassade efter Annes och Peters Elmbergs olika 
uttryck och han visar exempel på hur det ser ut i form av två flygblad. Allt i företaget bygger på 
deras relation, är inte den bra fungerar inte verksamheten heller. 

 

 Finansiering  
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Nivån är sådan att det precis går ihop i slutet av månaden, kostnaderna är höga. De senaste två 
åren har varit ganska kostnadskrävande eftersom de byggt så mycket. Bara möblerna i det nya 
huset kostade 100 000 kr, det var vad de hade fått i vinst annars. Därför känner han att det år 
2009 handlar om att få högre omsättning, men inte så mycket större vinst. Däremot från 2010 
känner han att det de gör börjar ge vinst och allt de hittills gjort räknar han med att ”räkna hem 
inom 10 år”. Artister som uppträder på festivalen och föreläsare, exempelvis DiLeva, Janne 
Schaffer och Malin Berghagen är personer som Peter Elmberg mött i olika sammanhang och 
dessa tar inte fulla gage när de besöker Mundekulla. Det har hittills varit en förutsättning för att 
få ekonomi i verksamheten. Artisterna har tyckt att det varit en kul idé. Föreläsarna som 
kommer har alltså Elmberg träffat tidigare, antingen har de besökt anläggningen eller så har de 
träffats i andra sammanhang. Nanne Bergstrand fick han kontakt med i och med att han skrev en 
låt till Kalmar FF år 2005.  

 

Marknadsföringen av konferensverksamheten kostar 40-50 0000 kr, om det kommer så många 
som han hoppas på kommer det bli en vinst. Annars ser han det som en investering för 
framtiden något som på sikt kommer ge vinster. 

 

Inspiration och idéer hämtar Elmberg ifrån skogen. När han flyttade till torpet hade han som 
enda regel att ut och gå en stund i skogen varje dag. Det gav honom jättemycket till sitt 
musikskapande och allting, så han tror att det är kontrasten mellan vila och aktivitet. Han jämför 
med folk som bor i städer och som aldrig har tyst omkring sig, det hörs alltid bilar. I Mundekulla 
är det tyst när man stänger dörren och lätt att varva ner, enligt Elmberg. Det är viktigt i vår tid 
att ta det lugnt och ta hand om naturen, det är något han brinner för, att lyfta fram naturen. Det 
är så viktigt att hittar vägar in där ofta upplever han att människor har inställningen 
”landsbygden är något som ska finnas, det får inte kosta pengar”. De får folk som kommer till 
anläggningen, inte jättemycket, ”men folk är supernöjda”. Det är dels för att de har det 
ekologiska tänket, dels för att de hellre bor på landet. Han anser att ”vi på landet behöver ändra 
synen på oss själva”. Priset har påverkan, när de höjde priset på musikfestivalen till 1700 kr för 
tre dagar kom Stockholmarna, för resan får inte kosta mer än inträdet. ”Det måste kännas som 
att resan är det billiga i sammanhanget.” ”Vi menar allvar med det vi gör och därför tar vi betalt 
för det” och om de tycker att det är dyrt ska de kanske vara någon annanstans, annars hittar de 
lösningar (exempelvis genom volontärarbete). Han tror att ”vi lider av att inte kunna ta betalt”. 
Gästerna har nu valmöjligheter kring hur de vill bo och vad de betalar och när de får välja visar 
det sig ofta att de hellre betalar lite mer och bor i enkelrum. 

 

Kärnvärden i verksamheten är stillhet, kreativitet och möten. Det känns viktigt. Kvalitet och 
ekologi är även det viktigt och det framgår i deras presentation. De hyr ut sina rum under 
begreppet ”Mundekulla ekoliving”. Stillheten lyfts fram på konferenser, både Peter Elmberg och 
hans fru Anne har mycket kreativitet. Han skriver musik, hon målar och skriver musik och de 
tycker att det är viktigt att ge tid till sig själva. Alla har en otrolig slumrande kreativitet, enligt 
Elmberg, vare sig man är företagsledare eller något annat är det en massa idéer som måste 
komma till uttryck och som måste få finnas, som normalt sett dämpas i många verksamheter och 
här handlar det om att vi ska leva i vår fulla potential. ”Det är så himla kul att ha folk omkring sig 
som trivs med det de får göra”. Konferenserna kan se ut på olika sätt, ofta spelar Peter Elmberg 
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på kvällarna, ibland har de tävlingar av typen ”så kan det låta” där gästerna är delaktiga. 
Serverar vegetarisk mat som är klimatsmart alternativ, gå i bräschen för något hälsosamt, ge en 
ny smakupplevelse samt att man håller sig mer aktiv med vegetarisk mat. Han jämför med den 
stora biffen som kan göra en trött efter maten. Stillhet, kreativitet och möten. Möten som sker på 
Mundekulla blir av en lite annan karaktär, på musikfestivalen som är drogfri blir mötena av en 
annan karaktär. Elmberg menar att människor oftast känner att de måste ha alkohol för att våga 
umgås och dansa, men att det hos dem funkar alldeles utmärkt ändå. Några börjar dansa och de 
andra hänger på. ”Det blir så att det finns inga hämningar och ändå har ingen druckit”.  Han 
tycker att det är otroligt härligt att se och artisterna uppskattar det. ”Janne Schaffer säger att det 
här en av de bästa scener han upplevt”. Just för att det är en så närvarande publik som aktivt 
lyssnar. Det är något som Elmberg allmänt upplever saknas i samhället, aktivt lyssnande. När de 
har konferenser försöker de alltid att ha hembakat bröd och kaka för att få det genuint. 80 % av 
all mat de serverar är ekologisk. 

STRATEGIER 

När han var färdig med sin utbildning hade han svårt att finna företag där han verkligen trodde 
på företagsidén och inspirerad. Det fanns säkert massor av företag där han kunde trivas med att 
jobba och finna god gemenskap, ”men vad gör vi i slutänden” frågar sig Elmberg.  

 

Strategin är att tänka långsiktigt, ha en långsiktig plan och känna att man lärt sig av alla 
evenemang även de som inte gått runt ekonomiskt.  De står för någonting annorlunda, vågar 
uttala sig, vågar ta plats. Det är sådant som kan väcka känslor hos människor och det ser 
Elmberg som positivt. Förändringar sker långsiktigt i små steg.  

 

Han är med och arrangerar evenemang även utanför Mundekulla och det ger kontakter samt en 
möjlighet att sprida varumärket Mundekulla. Han skulle gärna vilja ha tid att göra mer 
evenemang och konserter.  

 

Fram till för två år sedan har Peter och Anne Elmberg gjort allting båda två, nu har de delat upp 
det och det frigör tid. Folk som besöker Mundekulla förknippar verksamheten väldigt mycket 
med Anne och Peter Elmberg och det har varit bra fram tills nu, men i framtiden kanske de tonar 
ner sig själva och låter varumärket Mundekulla tala för sig självt. Folk förväntar sig att de alltid 
ska finnas på plats. De har lagt en grund, satt in allt i pärmar för att andra ska kunna sätta sig in i 
verksamheten. Hans intention är att finnas kvar i verksamheten men kanske ha en något 
annorlunda funktion jämfört med idag. 

 

Marknadsföringen  

Hur når man kunden, det finns så mycket marknadsföring att välja mellan vilket gör det svårt att 
välja. Frågan är hur man ser resultatet av det ena eller det andra. Fram till och med förra året 
har de enbart hållit sig till tidningsreklamen, men nu försöker de hitta nya kanaler. Det blir 



Vilsen- på väg mot något nytt 

 

Sida 84 

 

kostsamt, man testar, men vet inte vilket forum som man hör hemma i enligt Elmberg. En ganska 
bred inriktning. De finns representerade på Glasrikets hemsida vilket gör att folk upptäcker dem 
och hör av sig och vill boka rum och kurser. Det är i princip gratis, de tar betalt per såld aktivitet 
och det upplägget känns nästan mer humant än att sitta och betala räkningar som man inte vet 
om man får igen. Stuguthyrningen marknadsförs till tyskar och danskar via en extern person 
som tar procent. När det gäller kurser har de som vana att skicka ut program till dem som 
tidigare varit på Mundekulla. De har även ”ambassadörer” ute i landet som sprider reklamblad. 
Nu har de skickat ut flygblad till 12 000 företag i regionen, det kostar sammanlagt 24 000 kr. 
Elmberg säger att de istället kunde valt att rikta marknadsföringen men att det förmodligen 
kostat lika mycket. I slutänden tror han att det är det personliga som är det viktigaste, mötena 
och det är där han tror att de byggt mycket på. Den andra marknadsföringen ser han som ett 
komplement. Han är inte riktigt nöjd med att marknadsföringskostnaden ökar varje år, han 
känner att det hade varit skönt att slippa marknadsföringen. Göra så pass bra produkter så att 
folk kommer ändå. Han tror att de gör en satsning i år men att till nästa år kommer att göra en 
omläggning, inte marknadsföra lika mycket, hitta andra kanaler, samverka. Elmberg är kluven 
till marknadsföringen. 

 

Nätverk 

De har ett nätverk med sex andra kursgårdar som de satte igång. De träffas två gånger per år. 
Annonserar tillsammans, vilket ger ett lägre pris, har en karta över Sverige där de olika 
kursgårdarna är utmärkta. De är egentligen konkurrenter som samarbetar och det ger positiva 
signaler. Grunden i hans företagande är att ge någonting till den här planeten. Han vill inte se 
sina konkurrenter som någon hotbild som man slår mot, han vill se en förändring. Det första som 
dyker upp i hans huvud när han tänker mission är att rädda världen, inte ensam, men ändå 
genom att göra fundamentala ändringar genom att inspirera på djupet.  Andra som delar den 
åsikten vill han inte se som konkurrenter. Han vill tala gott om människor och tror att vi har igen 
det i ett senare skede. Vill hitta fler former för samverkan. De har fått mycket utrymme i media.  
Han har gett sig på journalister om att det skrivs så mycket negativt, vill lyfta det positiva istället. 
Det är journalisternas ansvar att ge en mer positiv bild av världen, det behövs en ny syn på 
världen enligt Elmberg. 

 

 

Uppföljning 

Efter aktiviteterna har de en utvärdering. De har en gästbok oftast är feedbacken positiv, men 
ibland kan det komma fram saker att tänka på. De skulle kunna vara bättre på uppföljning, enligt 
Elmberg. Alla som varit på kurs skrivs in i adresslistan, sedan skickas mejl ut till dessa en gång 
per månad åtta gånger per år. De senaste åren har de gjort en notering i registret vilket år gästen 
besökte anläggningen, för att undvika att skicka ut en massa mejl i onödan. Skriver kalendarium 
som kan delas ut direkt till folk. Behöver fundera på uppföljningen.  

 

MOTGÅNG/FRAMGÅNG 
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Man har en tendens att lära sig av motgångarna. Han kan inte rada upp någon misslyckad grej de 
gjort, men är ändå medveten om att det finns. Det handlar om vad man fokuserar på. Mundekulla 
hade inte varit vad det är idag om det inte funnits motgångar med i bilden, det är det som har 
sporrat dem. Hans pappa är också med och de har alla olika åsikter, men alla får säga sitt. Han 
bjuder in fem personer som sitter i en projektgrupp och diskuterar kring det aktuella 
evenemanget. Det gör att han får bollplank och de andra tycker att det är kul att vara delaktiga i 
frågorna det blir en avlastning. Han tycker att allt det gör är en framgång, dock kanske inte 
ekonomiskt. Han skulle vilja vara bättre på att driva Mundekulla mer ekonomiskt framgångsrikt. 
Det är större utmaning att driva den här typen av företag, det är väldigt få turistföretag som kan 
leva på det. Han har en ideell sida som inte tycker att det är bra att tjäna pengar och det har han 
börjat omvärdera. Han känner ”wow, jag vill tjäna pengar” behöver ta in mer av den känslan. 
Arrangörsmässigt anser han att de gjort många proffsiga arrangemang, men att han behöver bli 
bättre på att tjäna pengar. Prestationer mäts genom att folk säger att de är nöjda samt en 
personlig känsla hos Anne och Peter Elmberg. Är de själva nöjda ser de det som en framgång. De 
har även en jättelång feedbacklista på nätet där folk har skrivit och fått mycket feedback genom 
åren. Deras styrka är att Peter och Anne Elmberg kompletterar varandra bra.  Han är social och 
aktiv och utåtriktad, far gärna ut mycket. Anne Elmberg tycker det är skönt att vara hemma. Det 
är ingen konflikt i detta, båda gör det de trivs bäst med. Svagheten är att båda är idealister och 
kommer inte ifrån ekonomiskt tänkande, de drivs mer av sin passion, vilket är jättebra men det 
kunde vara nyttigt att oftare ställa sig frågan om detta är ekonomiskt hållbart. 

  

 Den svåraste utmaningen med att driva företag idag är det snabba förändringsklimaten. Det är 
så himla mycket som händer hela tiden, exempelvis med nätet och man ska hinna hänga med. 
Det var stor skillnad för 10 år sedan, då skrev man bara ett handskrivet flygblad och delade ut 
till de som var intresserade. Idag ska det se proffsigt ut och vara proffsigt. Helheten är viktig, 
man blir synad om det inte håller och det är bra. 

 

De behöver bli bättre på att delegera, för det finns folk som skulle kunna komma in och hjälpa 
till. Förhoppningsvis kommer det när de landar i verksamheten och får struktur på helheten. 

 

Han tror inte att lågkonjunkturen är något stort hot för dem, vilket den mer skulle vara för en 
traditionell konferensanläggning. Han tror att dem istället kan vara en del av lösningen, vill bli 
lågkonjunkturens vinnare. Ser det som att det de står för behövs mer av, det vill säga öppenhet 
och förtroende. Möjligheter som Elmberg ser är att de hela tiden får större nätverk, exempelvis 
när Malin Berghagen skriver om Mundekulla på sin blogg så hör flera av sig och vill bo där. När 
Nanne Bergstrand nu kommer som föreläsare på ledarskapskonferensen, kanske han inspireras 
av miljön och lägger en egen konferens där nästa gång. På sikt leder det nätverk som Elmbergs 
byggt upp till fler uppdrag och möjligheter. 

OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE 

Stöd från Leader sökte 10 000 kr fick 5000 kr, det var det struligaste han varit med om. Dock har 
han hört att det är bättre och enklare idag.  ”Man blir väldigt synad och jag känner att jag aldrig 
har haft a-kassa, kas eller något sådant och blir väldigt synad och ifrågasatt”. Däremot när det 
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gäller Regionförbundet har han aldrig upplevt det på det sättet. Det finns ett genuint intresse 
från deras sida och de har varit positiva. Sedan finns det en begränsning i hur mycket 
ekonomiskt stöd man kan få. De har fått en konsultcheck för sin nysatsning på 50 000 kronor för 
att nå ut till en ny målgrupp, totalt kostar satsningen 100 000 kr.  Stödet gör att det går att satsa. 

 

Lätt att vara kritisk mot stödorganisationer, det viktigaste är att man själv har en passion och 
drivkraft och ”inser att det här inte är enkelt”. ”I Sverige har vi enormt bra förutsättningar och vi 
har blivit lite bortskämda och tror att vi måste ha stöd för att röra ett finger”, enligt Elmberg. Det 
går inte att bygga en verksamhet på att det måste komma in stöd, det är inte hållbart i längden. 
Man behöver höra det och fundera på om man vill driva företaget om tio år också. Det skrivs 
mycket om de som lyckas och det kan framstå som enkelt att driva företag. Det är också vilken 
bransch man befinner sig i som påverkar. I slutänden är det viktigt att se vad som är viktigt i 
livet, för Elmberg är det viktigt att hitta rätt nivå.  

 

Genom att finnas på Glasrikets hemsida är de kopplade till visit sweden eftersom Glasriket finns 
med där. Det går att utveckla mer, exempelvis gentemot Danmark. Konferenserna kanske kan 
marknadsföras på annat sätt. ”Ni får gärna komma med lite feedback på det”. Frågan för Elmberg 
är hur man når ut till besökarna. Anne Elmberg har startat en blogg, de har Facebook, My space. 
Peter Elmberg känner att de redan sitter för mycket tid vid datorn och vill eliminera det, men 
det är där det händer mycket. 

 

Kalmar län är utflyttningsdrabbat och jämförs jämte Norrbottens län som ett av de sämsta i 
Sverige, men han tycker att Regionförbundet är positivt. Han anser att vi behöver komma ur de 
gamla formerna med länsstyrelsen. Regionförbundet känns väldigt positivt och bejakande. ”Det 
känns ändå som om man har lite go, att man vill någonting.” Glasriket står och faller med att det 
inte går så bra för tillfället, men det finns ändock resurser. 

 

De sökte LBU-stöd för det senaste bygget, men fick inte det för att de låg för långt ifrån staden. 
De tyckte inte att det var värt att satsa på och det gjorde honom förbannad. Hade deras 
verksamhet legat närmre Kalmar hade det ju varit enklare att få ut folk dit jämfört med deras 
läge 7 mil ifrån Kalmar, i glesbygd. Elmberg poängterar att det är i glesbygden som stöden 
verkligen behövs. I en bruksbygd som denna råder jantelagen och folk hänger lite med huvudet, 
men hans verksamhet har inte lidit av det. Snarare har de haft en fördel av sitt läge mitt i 
Glasriket. 

 

Omvärldsfaktorer som påverkar företaget är allt från järnvägen, kommer den att få finnas kvar? 
Det är många gäster som kommer via järnvägen och det är bra ur ekologisk synvinkel. Det är 
viktigt att det går bra för Kalmar FF, för det betyder så mycket för regionens självförtroende. 
Den ekonomiska situationen som är nu påverkar Mundekulla, men han anser inte att de står och 
faller med det utan kommer gå överlevande ur lågkonjunkturen. De har sådan bredd. Små grejer 
som getingar påverkar, ”landsbygden kan se bra ut på kort, men vi vill leva i den utan getingar, 
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utan mygg och det är inte alltid det ser ut så”. Vi går mot en globalare värld vilket innebär att vi 
inte jobbar bara mot Sverige utan även mot Danmark och Tyskland, enligt Elmberg. De kommer 
nu att satsa mer mot Danmark, tar fram ett eget programblad mot Danmark, fyra språk på 
hemsidan (Svenska, Engelska, Danska och Tyska). Vill jobba mer internationellt, har ett 
ungdomsläger till sommaren då det kommer 70 ungdomar från hela världen och det är väldigt 
spännande enligt Elmberg. När man ser det från ett Europaperspektiv känns det inte så långt att 
åka ifrån Stockholm till Mundekulla, annars kan man kanske tycka att de ligger långt ifrån 
allting. De har ett bra läge här, från Köpenhamn tar det 3 timmar med ett direkttåg. Det är 
mycket turister i Glasriket, Kalmar och Öland vilket de kan dra nytta av. 

 

Trender; konferenserna går bra. Auyeveda kursen går bra. Mjukare värden viktigare.  

 

ENTREPRENÖR 

Ser sig själv som en entreprenör, har insett att han har mycket av de egenskaperna. Tar tag i 
saker, full av idéer och orädd för att genomföra de. Entreprenörer är sällan ekonomer, sällan 
ingenjörer det är kanske det att man inte har full kunskap kring vilka kostnaderna är. Då kanske 
man bara blivit sittande, hade han för 10 år sedan ställt sig frågan vad de satsade pengarna 
skulle ge hade han kanske tvekat, men han tror att om tio år kommer det däremot visa sig att det 
var väl investerade pengar. Så han tror att det är det som är entreprenörens gåva att man ger sig 
på saker och att man drivs av passionen. 

FÖRETAGETS FORTLEVNAD 

Det är viktigt att dem är inspirerade att de får hålla på att göra de här sakerna för det håller dem 
levande. Sedan kan de delegera till andra, det är viktigt att jobba med människor som tycker att 
det är roligt att jobba med det de gör. Skapa en positiv anda. Sedan kan det vara positivt att få in 
någon extern i organisationen som är med och driver, nytt blod, nya tankar, nya idéer. Det är 
inte nödvändigt att Elmbergs ska bestämma allt inom företaget i all framtid. De har i dag ett litet 
företag som omsätter pengar så att de räcker till Anne och Peter Elmberg på sin höjd. Han har 
uppdrag vid sidan om som ger pengar, utan det hade det inte gått i dagsläget. Han föreläser i 
skolor om ”att våga möta motstånd”, mest fokus på högstadieungdomar. 

 

Behöver inte få in någon ny entreprenör, behöver däremot landa i det de har skapat. 

ÖVRIGT 

Elmberg vill ha tips från oss kring hur de ytterligare kan få igång verksamheten och hur man 
marknadsför sig. Feedback på handlingsplanen, han kommer att mejla över den till oss. 
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INTERVJU VANNBORGA VIN & LAMM 090416 INGRID DAHLBERG 

Intervjun skedde på restaurangen Wannborga vin och lamm i Vannborga på Öland.  Vid intervjun 
deltog Ingrid Dahlberg, Anders Henriksson och Anne Johansson. Intervjun varade i 1timme. 

 

PRESENTATION AV FÖRETAGET 

Familjen har varit bönder sedan 1970-talet och kom till Öland på 1980-talet. Ägnade sig från 
början till lammproduktion, naturvård och produktion av foder för fåren. Lammproduktionen 
sköttes vid sidan av annat arbete eftersom det inte gick att endast livnära sig på slakteri av 
lamm. De har varit inblandade i turism då gården består av flera hus som kunde hyras ut. 
Beläggningen var ganska låg i början. Sedan byggde familjen Dahlberg ett så kallat ”poolhus”, ett 
av de första hus med inomhuspool och solarium, ett ”spahus” som de sedan sålde för att det blev 
för mycket arbete. Sedan växte idén fram att odla vin. Ingrid vet egentligen inte varför de 
började odla vin, hon sade att hon alltid har varit intresserad av lamm och försäljning av lamm 
och marknadsföring. När Sverige blev ett EU land och ett vinland och blev de tilldelade 90 hektar 
land år 1995-1996. Gotland var först med vinodling i Sverige men så startades vinodling även på 
Öland. Intresset var stort från allmänheten eftersom få visste att det var möjligt. Men vinodling 
har egentligen funnits långt tillbaka i Sveriges historia berättade Ingrid. Exempelvis har 
vinodling förekommit hos olika kloster, orangerier samt redan på bronsåldern odlade man vin. 
Det krävdes en hel del ”research” innan familjen planterade de första vinstockarna vilket skedde 
år 2002. Ingrid beskriver att ansökningsprocessen var lång och krånglig. Först år 2005 var det 
första vinet till försäljning. År 2006 började familjen Dahlberg även bränna sprit eftersom då 
kunde de dåliga årens skördar bli till sprit exempelvis Grappa. Ena halvan av ladugården inhyser 
nu styckning av lamm och den andra halvan bränneri och framställning av vin. Lammen slaktas 
på Kalmar slakteri och förs sedan tillbaka till gården för styckning och försäljning. Idag har de 
cirka 550 stycken får men kommer att minska antalet till 300 stycken inom kort. När sedan den 
kommersiella vinanläggningen stod klar då uppstod frågan vad de skulle göra av allt vin som 
framställdes. Eftersom de var en kommersiell vinanläggning kunde de inte dricka upp det själva 
utan att själv importera vinet från systembolaget. Lösningen blev ett utskänkningstillstånd. För 
att få det måste man ha ett stekbord och helst en fritös samt en meny som ligger nivån över 
gatukök. Lyckligtvis blev en närliggande gård till salu och den köpte familjen år 2006. den 
gården utgjordes av två friliggande hus som kunde ingå i uthyrningsverksamheten samt ett 
tredje hus (nuvarande restaurang) som de har byggt ut och anpassat till en 
restaurangverksamhet. Ingen i familjen hade någonsin lagat mat mer än till sig själva så det blev 
en tuff utmaning. Ingrid berättar att hon gärna hade sluppit den biten eftersom det är mycket 
arbete. Hon hade hellre velat ha mer provsmakning och lite lättare tilltugg. Hon berättar att 
restaurangverksamheten är alldeles för personal intensiv och för oförutsägbar beträffande hur 
många gäster som dyker upp. Antalet anställda i företaget uppgår till förutom paret Dahlberg till 
två årsanställda och en säsongsanställd som sköter trädgården och städning. Sedan anställer 
hon en person till servering och en till köket under säsongen. Barnbarnen ska få hjälpa till i 
gårdsbutiken. Omsättningen är drygt en miljon för restaurangen, samt ett par hundra tusen i 
försäljning till privatpersoner och restaurangägare. 
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Wannborga vin & lamms målgrupper består av gäster i varierade åldersgrupper men framförallt 
till de äldre. Verksamheten vänder sig till de kvalitetsmedvetna. Maten som serveras är 
ekologisk och närproducerad. Ingrid berättar att hon har försökt att handla från grossister men 
det fungerar inte. Hon vill gärna se först vad hon köper. Gården köper en del grönsaker från 
odlingar i närheten. Detta gör att allt blir så mycket dyrare jämfört med att köpa från 
restauranggrossister där det mesta är halvfärdigt. Ingrid Dahlberg sammanfattar problemen till 
tre områden: personal, prissättning och marknadsföring. Veta vart man ska lägga sina pengar 
med begränsade resurser. Idag är Vannborga vin & lamm med i Sveriges krögarförening som 
publicerar en broschyr samt broschyren ”Ölands skördefest”. De är också med i ”Svensk 
lantmat” med mera. 

 

PROFIL, MISSION OCH VISION 

 

Företagets profil är uthyrning av bostad av hög klass i en lugn och lantlig miljö, att erbjuda 
ekologisk och närproducerad mat av hög kvalité, konferenser, olika typer av arangemang. Ingrid 
berättade att ingen mindre än Carl Jan varit på besök dagen innan. Annars är Ingrids stora 
passion och specialité lufttorkad skinka gjort på lamm och får. Ingrid berättar att de brukar 
erbjuda smörgåsbord ”svensk tapas” och försöker att styra verksamheten mot att bli mer ”tapas” 
inriktad, men många gäster frågar efter en meny och dessutom en barnmeny istället. Företagets 
mission är ”riktig mat” och ekologi och Ingrid poängterar att ”riktig mat kostar pengar”. 
Företagets vision är att det ska bli tillåtet att sälja vin och sprit direkt på gården och utveckla 
nätverk med andra producenter verksamheter så att de tillsammans med andra kan erbjuda 
paketerade tjänster i likhet med de tre vingårdarna i Skåne där vinresor anordnas till de olika 
vingårdarna. Idag kan de med enkelhet sälja allt vin via sin restaurang verksamhet medan 
exempelvis Grappan är mer svårsåld eftersom en mindre kvantitet av Grappa räcker till fler 
personer än vad vinet gör. Ingrid önskar att hålla restaurangen öppen ett halvår och att den 
drivs av en annan person, utveckla scharken, sälja produkter på gården. Ingrid känner att hon 
”springer lite här och vart” just nu. Just nu så styckar hon, sköter bokföring, är värdinna och 
lagar mat i restaurangen. Hon beskriver sig som ett ”kontroll freak” vilket innebär att hon anser 
sig ha svårt att delegera uppgifter till andra personer. Ingrid Dahlberg hämtar sin inspiration och 
idéer från böcker, tidningar, kläcker idéer ihop med sin make eller genom ”benchmarking”. Hon 
efterfrågar ett större samarbete med högskolor. Företagets kärnvärden är att de är ekologiska, 
närproduktionen, kvalité och deras approach ”upplevelse” i en lugn och avslappnad miljö. 

 

STRATEGIER 

 

Dahlberg vet inte vad hennes strategi är om hon ska vara uppriktig. Kortsiktigt är planen att 
hålla uppe entusiasmen i företaget. Då det är väldigt arbetsamt, många bollar i luften och ibland 
”tappar man en”. På lång sikt strävar de efter att komma in på Systembolaget. Idag kan de endast 
bli av med sin produktion av drycker antingen till andra med spriträttigheter samt till gästerna 
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på restaurangen. En annan svårighet är att hinna med att driva en restaurang på samma gång 
som lammproduktion, vårbruk och vinodling är särskilt arbetsintensiv på våren. 

Idag nätverkar företaget främst genom medlemskap ibland annat ”Svensk krögarförening” och 
”vinodlarföreningen”. Sedan köper företaget produkter från andra odlare i närheten. Ingrid 
Dahlberg anser sig inte arbeta med förändringsarbete rent strategiskt utan förändringarna 
uppstår ad hoc inom företaget.  

 

MOTGÅNG/FRAMGÅNG 

Som framgång berättar Dahlberg att de erhöll utmärkelsen ”Ölands gyllene pumpa” på 
skördefesten. Vid detta tillfälle satte Ingrid Dahlberg en pumpa på Sveriges dåvarande 
statsminister Göran Perssons huvud. De har också deltagit två år i rad på en tävling i Österrike 
angående destillat och erhållit sju medaljer för sina produkter och då ska man veta att endast 
cirka tio procent erhåller priser enligt Ingrid Dahlberg. Ingrid Dahlberg har också fått medalj för 
sina skinkor vilket hon är mycket stolt över. Företagets styrka är att de är relativt ensamma med 
det dom gör i denna regionen och när det gäller vin så är de väldigt unika. Svagheten är att 
verksamheten är för personalintensiv och hon känner att hon skulle vilja ha med någon som kan 
hjälpa till att driva företaget, kreativiteten måste ta en paus ibland, att det hela tiden krävs av en 
att ligga på topp och bygga vidare samtidigt som behålla kvar det som de redan har. Ingrid 
Dahlberg poängterar att de är något sämre på att just behålla det som de redan har medan 
kreativiteten och idéerna flödar nästan obegränsat. Ingrid beskriver också saknaden av ett 
bollplank. Fördelen idag är att Dahlberg ensamma kan fatta sina beslut utan att andra lägger sig. 
Ho upplever också sig själv som relativt ostrukturerad. Hon skulle vilja ”rensa verksamheten” 
från sådant som ödslar allt för mycket tid. Hur hon spontant får idéer vid matlagningen utan 
någon som helst rationalitet utan mer i form av passion och mission. Sedan är utgör säsongen en 
svaghet eftersom den är relativt kort och hon upplever att den har blivit kortare på senare tid. 
Ingrid Dahlberg tror att ett nätverk med andra företag och aktörer kan utveckla och förlänga 
säsongen. Skördefesten är ett sådant arrangemang. Beträffande möjligheter bidrager eventuellt 
lågkonjunkturen till att fler spenderar semestern hemma i Sverige vilket kan medföra ökat antal 
besökare. Samtidigt så utgör vädret ett ständigt hot för verksamheten, ”ett varierat väder är det 
ultimata och hot och möjligheter är ibland samma sak”. 

 

OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE 

 

Angående stöd från någon extern organisation så ”orkar hon inte fylla i dessa papper” men de 
har fått mycket ekonomiskt stöd. Stöd kan utgöras av så mycket mer än pengar exempelvis ett 
bollplank. Företaget har inga egentliga konkurrenter i vart fall är de väldigt begränsade. 
Strutsgården är en konkurrent men samtidigt ingår dom i samma nätverk och hon ser istället 
möjligheten att tillsammans med dom och andra typer av verksamheter erbjuda turisterna olika 
service paket. Än en gång ser hon positivt på ett ökat samarbete med högskolan. Angående 
företagets placering ser hon närheten till 136:an som en positiv tillgång. Vägverket utgör å andra 
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sidan ett hinder när det gäller skyltar, eftersom det är väldig reglerat kring skyltning i Sverige. 
Gården ligger på en historisk plats eftersom det har bott människor här enda sedan ”första delen 
av Öland som stack upp ur vattnet” man har daterat en kropp till 9000år tillbaka i tiden. 
Turistföreningens arbetar med fel saker anser Ingrid Dahlberg ”de borde ägna sig mer åt 
marknadsföring och nätverk än stuguthyrning för det finns så många andra som är bättre på 
detta”. Trenden är att fler folk söker sig till Vannborga Vin & Lamm. 

Omvärlden påverkar för tillfället företaget väldigt positivt genom bland annat 
jordbruksministern Eskil Erlandssons vision ”det nya matlandet”. Intresset för matlagning och 
utgivning av kokböcker visar på att intresset för att laga god mat är inne. Men det finns ingen 
stolthet över Svensk mat upplever Ingrid Dahlberg utan det ska vara utländsk mat på tallriken. 
Hon tycker att infrastrukturen borde förbättras så att folk kan nå Sveriges sydöstra region på ett 
lättare sätt. 

 

ENTREPRENÖR 

 

Ingrid Dahlberg ser sig själv som en entreprenör som präglas av självgående och saknar 
förväntningar på att bli löneanställd. Utvecklar saker hela tiden ”gräver där man står och ser om 
man kan leva på detta”.  

 

FORTLEVNAD 

Ingrid Dahlberg anser att ekonomin är det viktigaste. Företagets uthyrningsverksamhet måste 
öka sin nyttjande grad så att företaget går runt av sig själv. Hon önskar också ett ökat samarbete 
med livsmedelsteknikerna beträffande produktutvecklingen. 
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INTERVJU REGIONFÖRBU NDET I KALMAR 090428 MED KARIN 
EKEBJÄR 

Intervjun skedde i ett konferensrum på Regionförbundet i Kalmar och varade cirka 30 minuter. Vid 
intervjun deltog Karin Ekebjär, Anders Henriksson och Anne Johansson.  

 

INTERVJUFRÅGOR TILL REGIONFÖRBUNDET 

Presentation av regionförbundet 

Beskriv Kort dina arbetsuppgifter? 

Strategier för att hjälpa/stödja småföretag inom besöksnäringen i Kalmar län 

Berätta om programmet ”vinst”  

Vilka företagsstöd erbjuder ni? 

Vilka frågor ställer småföretagare inom besöksnäringen främst? 

Vilket är det vanligaste problemet för småföretagare inom besöksnäringen? 

Hur tycker du att småföretagen bör arbeta verksamhetsstyrningsmässigt? 

Hur ser framtiden ut för besöksnäringen? 

Hur kan dessa företag öka sin omsättning snabbare och växa? 

Hur kan småföretagen arbeta med att blir mer effektivare och produktivare generellt sätt? 

Hur kan de nå ut till andra marknader? 

Omvärld och samhälle 

Hur präglas besöknäringen av miljön i Kalmar? 

Trender/Omvärldsfaktorer? 

Vad anser du är viktigast för att småföretag inom besöksnäringen ska överleva? 

Övrigt 

handlingsprogram - Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län 

SVAR 

Presentation av regionförbundet 
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Beskriv Kort dina arbetsuppgifter? 

Regionförbundet ägs av de 12 kommunerna o landstinget. Karin Ekebjär är tjänsteman, hon 
arbetar som affärsutvecklare, blev anställd i samband med projektet Vinst 

 

Strategier för att hjälpa/stödja småföretag inom besöksnäringen i Kalmar län 

Regionförbundet erbjuder olika former av stöd till företag. 

Ekonomiskt stöd: 

Ekebjär berättade om konsultcheckar som hon jämför med rotavdraget. Företagen tar in offerter 
ifrån en konsult, om de satsar 100 000 kr kan få 50 000 i stöd från Regionförbundet. Maximalt 
stöd är 50 000 kr. 

Regionförbundet erbjuder även Samverkansstöd. Samarbete mellan företag ger möjligheter för 
paketering av erbjudande. Detta ger turisterna bättre erbjudande och företagen marknadsför sig 
gemensamt. 

 

Icke ekonomiskt stöd: 

Regionförbundet arbetar ej operativt, de slussar vidare till konsulter, företagsakuten samt 
personer/företag som jobbar med företagsstöd 

 

Ekebjärs roll: 

Karin Ekebjär besöker företagen för att se vilken hjälp behöver de, bedömer framtidsutsikterna. 
Sedan presenterar hon det för politikerna som sitter i regionförbundets styrelse för att de ska 
kunna ta beslut. 

 

RF erbjuder slussar vidare småföretagare till kompetensutveckling genom utbildning, inför 
hösten 2009 och våren 2010 kommer RF att stå för vissa utbildningskostnader eftersom de fått 
EU-stöd för detta. Annars handlar det mer om att slussa vidare och rekommendera kompetens 
utveckling som sedan företagaren själv betalar. 

 

Berätta om programmet ”vinst”  

Ett marknadsföings projekt på den internationella marknaden 5 dragare Öland Vimmerby 
Glasriket, Västervik och Kalmar. 

Skickar över ”Vinst” via mejl. 

Regionförbundet satsar på den tyska och danska marknaden, samt eventuellt Holland. 
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”Kalmar län tillhör sedan länge Sveriges främsta besöksområde utanför storstäderna och har 
därmed goda förutsättningar att dra nytta av denna utveckling. Men konkurrensen är knivskarp 
och kommer att växa kraftfullt de kommande åren”, enligt Ekebjär. 

Vilka frågor ställer småföretagare inom besöksnäringen främst? 

Frågor kring marknadsföring, hur de ska nå ut till sina kunder. 

Vilket är det vanligaste problemet för småföretagare inom besöksnäringen? 

Ekebjär identifierar många olika problem, inom besöksnäringen; ingen året runt verksamhet, 
bisyssla, hobbyverksamhet. Åtgärder; förlänga säsongen, hitta nya säsonger. Golf är en bra 
dragare som är lämplig för Kalmar län. Andra bra saker är fiske och jakt. 

Det behövs mycket kompetensutveckling inom besöksnäringen, de behöver förstå internet, 
marknadsföring, företaget måste vara bokningsbart via internet, många slarvar med att öppna 
sin mejl, i vissa fall en gång per vecka, bör kolla mejl 2 gånger per dag. 

Internetmognad behövs inom branschen. 

Ett annat problem är Prissättningen, de tar inte (tillräckligt) betalt och får svårt att leva på sin 
verksamhet. 

De måste kunna leva på det, de måste kunna ta betalt för sina produkter. 

Projektet Vinst jobbar i samverkan med turistcheferna, samarbetar även med visit sweden- 
turisterna ska hitta alla besöksmål i södra Sverige. Visit Sweden riktar sig nu mot den danska 
marknaden, Regionförbundet samarbetar med alla län i södra Sverige.  

Skåne har lyckats bra mot Danmark, i och med Öresundsbron, stor del shoppingturism. Skånes 
Regionförbud har lång erfarenhet, paketerat upplevelse med boende. 

Hur tycker du att småföretagen bör arbeta verksamhetsstyrningsmässigt? 

Vet ej. 

Hur ser framtiden ut för besöksnäringen? 

Ekebjär anser att besöksnäringen i länet har stor potential inför framtiden. Det satsas 
exempelvis i Västervik och Vimmerby (Pippiland), trots att det är lågkonjunktur. 

Hur kan dessa företag öka sin omsättning snabbare och växa? 

Ta in hjälp utifrån, för de kan inte göra allt själva, såväl tid som kompetens saknas. 

Hur kan de nå ut till andra marknader? 

Behöver bli bättre på att synas på internet. Vissa företag saknar hemsida. Det är första steget att 
ha en bra hemsida. 

Hur präglas besöknäringen av miljön i Kalmar? 
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Säsongsbetonat. Många säsongsanställda, lätt att få tag i personal inom länet. Kan bero på att 
turismutbildningen finns i Kalmar. Infrastrukturen påverkar, behöver byggas ut så att turisterna 
kan ta sig runt i länet. Regionförbundet har olika ansvarsområden och man jobbar över 
gränserna för att exempelvis förbättra infrastrukturen för besöksnäringen. 

Trender/Omvärldsfaktorer? 

Ekologiskt, närproducerat. Easy living. ”Hemmester” (Semestra hemma) 

Företag som ordnar konferenser påverkas negativt av lågkonjunkturen. Den inhemska turismen 
ökar i och med lågkonjunkturen, även utländsk turism från Danmark och Tyskland väntas öka i 
och med att den Svenska kronan står lågt. 

Vad anser du är viktigast för att småföretag inom besöksnäringen ska överleva? 

Att de når ut till marknaden, marknadsföring, Internet. 

Övrigt 

handlingsprogram - Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län 
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INTERVJU ALMI 090519 SPIROS TOULIKAS 

Intervjun skedde på Toulikas kontor på Almi i Kalmar och varade ca 20 minuter. 

 Vid intervjun deltog Spiros Toulikas,, Anders Henriksson och Anne Johansson.  

 

INTERVJUFRÅGOR TILL ALMI 

Presentation av Almi 

Beskriv Kort dina arbetsuppgifter? 

Strategier för att hjälpa/stödja småföretag inom besöksnäringen i Kalmar län 

Vilka råd brukar du ge till småföretagare? 

Vilka frågor ställer småföretagare (inom besöksnäringen) främst? 

Vilket är det vanligaste problemet för småföretagare (inom besöksnäringen)? 

I Vilka delar av verksamhetsstyrningen finns behov av ökad kunskap? 

Vilka företagsstöd erbjuder ni? 

Hur ser framtiden ut för besöksnäringen? 

Hur kan dessa företag öka sin omsättning snabbare och växa? 

Hur kan småföretagen arbeta med att blir mer effektivare och produktivare generellt sätt? 

Hur kan de nå ut till andra marknader? 

Har du några råd gällande prissättning för småföretagare inom besöksnäringen? 

Vad anser du är viktigast för att småföretag inom besöksnäringen ska överleva? 

SVAR 

 Toulikas arbetar som rådgivare på Almi. Han hjälper företag med finansiering, rådgivning samt 
beviljning av lån till företag, vilken företagsform som är mest lämplig och som stöd vid 
utarbetning av affärsplaner. Vanligt förekommande frågor enligt Toulikas är frågor kring skatt, 
moms, arbetsgivaravgifter, registrering av firma. Han upplever att många nyföretagare saknar 
kunskaper om ekonomiska begrepp och har generellt problem med att fylla i pappersdokument. 
Toulikas berättar att Almi inte erbjuder några bidrag till företag, däremot finns det speciella lån 
som ”innovationslån”. Rådgivningen är gratis på Almi men lånen ska betalas tillbaka på samma 
villkor som ett vanligt banklån. Almi erbjuder även ett så kallat ”mentorprogram” under ett år. I 
programmet tilldelas företagaren en mentor som passar in på företaget och dess ägare. Mentorn 
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har erfarenhet av att driva företag eller suttit med i styrelser. Företagaren träffar mentorn en 
gång i månaden. Cirka 20 så kallade mentor par ska vara igång på ett år enligt detta projekt. 
Mentorprogrammet ska fungera som ett bollplank för nystartade företag det vill säga mentorn 
går inte aktivt in och ändrar på saker i ett företag. Skulle däremot företagaren vara intresserad 
av att exempelvis bli mer produktiv eller effektiv, företagsvärdering så erbjuder Almi kurser 
men dessa kostar pengar. Det finns också ett ”kvinnoprogram” och ”generationsskiftes 
program”. Almi sköter inte längre starta eget kurser. Toulikas tycker att det är bra att Sverige 
marknadsför sig regionvis istället för kommunvis. Staten äger Almi. Det är svårt att få banklån 
idag så då fungerar Almi som en annan utväg att låna pengar. Almi kan även erbjuda rådgivning 
vid flytt av företag utomlands. 

 

 

 



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 
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