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Abstrakt  

Naturturism är en trend som ökar i efterfrågan världen över och det är främst 

naturupplevelser som eftertraktas. En upplevelse är något som sker under en specifik tid 

i ett upplevelserum och som är för kunden unik och personlig. Stall Västergården, 

Hägnens Islandshästar och Glasrikets Älgpark är företag som samtliga är verksamma i 

upplevelseindustrin. Dem är belägna på landsbygden och marknadsför sig med att 

erbjuda natur- och djurupplevelser. Att marknadsföra sig på landsbygden är till viss del 

en utmaning. Word of mouth och platsmarknadsföring är den marknadsföring om är 

mest effektiv och samtidigt den som är mest nyckfull. Men bra marknadsföring och 

nöjda kunder skapar ett tillflöde av turister till landsbygden och det gör att landsbygden 

blir levande och ett starkt platsvarumärke. 

 

Nyckelord 

Upplevelseturism, Upplevelseindustrin, Word of mouth, naturturism, landsbygd, 

upplevelse, naturupplevelse, natur 

 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Carina Holmgren för bra vägledning och stöd under 

skrivande processen. Vi vill även tacka Stall Västergården, Hägnens Islandshästar och 

Glasrikets Älgpark för deltagandet i studien.  
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1 Bakgrund 
 

1.1 Bakgrund om upplevelseindustrin 

 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för kreativa människor och företag som har i 

huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Turism är en självklar del i upplevelseindustrin då turismorganisationer bygger sina 

verksamheter på att erbjuda kunder olika typer av upplevelser. Turism beskrivs ofta i 

termerna åka, äta, bo och göra. Hanefors och Mossberg (2007) menar att i de till synes simpla 

begreppen döljer sig stor komplexitet, de omfattar sällan möjlighet till underhållning, lärande 

och skapande som också är delar i upplevelseindustrin. I den hårda globala konkurrensen är 

det en förutsättning att kunna erbjuda unika upplevelser och som turismföretag, att kunna leva 

på att erbjuda endast de traditionella åka, göra, äta och bo är svårt (ibid). Det kommer mer och 

mer nu och även i framtiden handla om att utveckla spännande erbjudanden runt nya 

värdeskapande former (Hanefors & Mossberg, 2007). 

 

Upplevelseindustrin är en stark och snabbväxande bransch både i Sverige och internationellt. 

Industrin har växt så mycket att den idag bidrar till ökad bruttonationalprodukt (BNP) och 

konkurrenskraft. Industrin sysselsätter en kvarts miljon människor och står för ca 5 % av 

Sveriges BNP (KK-Stiftelsen, 2008).Verksamhetsområdet växer genom att vi människor 

konsumerar allt mer kultur och upplevelser. Vikten av upplevelser och kreativitet blir att 

större konkurrensmedel både i den traditionella industrin och i tjänstesektorn för att företag 

vill skapa helhetsupplevelser för konsumenterna (Fernström, 2005; Kommunlednings-

förvaltningen, 2007). Upplevelseturism innebär att upplevelsen är den största och viktigaste 

aspekten av resan och de sekundära upplevelserna blir de traditionella äta, bo, åka och göra. 

Upplevelseindustrin skapar mervärde genom att inspirera och leverera produkter till den 

övriga industrin och samhället i stort. Det är viktigt då fler produkter säljs genom att erbjuda 

upplevelser. Estetik och tilläggstjänster är i dag avgörande för framgång för många företag 

och upplevelseindustrin behövs då för att bidra med kompetens, inspiration och produkter i 

utvecklingen.  

 

Upplevelseindustrin anses ha stor betydelse för att marknadsföra regioner och Sverige 

(Almquist & Daal, 2003). För inom upplevelseindustrin byggs det inte nätverk bara mellan 
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enskilda turismföretag, det byggs nätverk där även där kulturorganisationer, detaljhandel och 

tillverkningsindustrin ingår. Industrier som traditionellt inte ingår i turism (Hanefors & 

Mossberg, 2007). Det finns hotell som arbetar med konst exempelvis Kosta Boda Art Hotell, 

ett hotell som exploderar i färg och form allt designat av världsberömda formgivare från 

Kosta Boda (Kosta Boda Art Hotell, 2015). Ett flertal upplevelseområden utgör även turist 

attraktioner. Turister besöker exempelvis en stad för att se en utställning på museum, se en 

konsert, studera arkitektur eller för att gå på en filmfestival. Turismen är intressant inom 

samtliga områden i upplevelseindustrin och har en stor roll inom industrin och även vise versa 

(Hanefors & Mossberg, 2007). Som turismföretag är det viktigt att kunna erbjuda olika och 

varierande upplevelserum, de engagerar kunden mer än vanliga traditionella resor och det är 

något som bör kunna erbjudas för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden (ibid).  

 

1.2 Upplevelserum  

 

Upplevelser kan definieras på många olika sätt, enligt Mossberg är en definition “en 

upplevelse sker under en specifik tid i ett upplevelserum, och den är för kunden unik, 

personlig, icke ordinär och minnesrik” (Mossberg, 2015 s. 24). Alla typer av arrangemang och 

upplevelser kräver någon form av plats eller destination. I upplevelse sammanhang talas det 

om speciella upplevelserum (Fernström, 2005). Mossberg (2015) definierar upplevelserum 

som den fysiska omgivning där upplevelsen skapas och konsumeras. Här sker möten mellan 

människor.  

 

Upplevelserummet kan engagera konsumenter känslomässigt och kroppsligt, vidare beskrivs 

det ha en symbolisk mening och arkitekturen vi tar del av påverkar hur vi rör oss i rummet, 

vad vi köper och upplever. Det har skett en stor ändring hur en kan se på upplevelserummet, 

då var fokus på den praktiska funktionen medan det idag är fokus på hur upplevelser kan 

skapas i upplevelserummet. Utvecklingen har tagit oss från nytta och funktion till att det idag 

fokuserar på hur konsumenten samskapar sina upplevelser med andra i tillrättalagda rum för 

att nå ökat välmående. En studie som genomförts visar att ju längre tid en person stannar och 

konsumerar hos företag, desto viktigare blir upplevelserummet för personens nöjdhet 

(Mossberg, 2015). Miljön i upplevelserummet är en viktig faktor i upplevelsen. Upplevelse-

rummet spelar även viktig roll i marknadsföring då det delvis kan ses som en visuell metafor 

för att kommunicera ett erbjudande, det används för att attrahera rätt kundsegment samt att 

påverka kunders och anställdas känslor och beteende (Fernström, 2005).  
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1.3 Naturturismens framväxt 
 

För ca 200 år sedan bodde ca 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. I och med 

urbaniseringen så har människan gått från att bo på landet till att bo i städer. Idag bor ca 85 % 

av Sveriges befolkning i städer (Statistiska centralbyrån, 2015). I takt med urbaniseringen och 

att allt fler människor valt att bosätta sig i städer har behovet att vistas i naturen ökat och för 

boende på landsbygden har det inneburit att arbetstillfällen och möjligheter till arbete minskat 

(ATG, 2015a). Det är svårt och inte önskvärt att definiera landsbygd, då en landsbygd inte är 

den andra lik. Det som kännetecknar landsbygder är deras miljö och gleshet. “Begreppet 

landsbygd är alltså en stor variation av sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden 

vilket också är anledningen till att Sverige inte har någon enhetlig definition” (Länsstyrelsen, 

2010 s. 9). Sverige har en indelning av alla kommuner i fyra olika regiontyper, storstads-

områden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd. Där landsbygd är de kommuner som 

inte är storstads eller stadsområden. Gles landsbygd är de kommuner som inte ingår i de tre 

övriga klassificeringarna (Jordbruksverket, 2015a). Människor är beroende av naturen och 

landsbygden på många olika sätt då naturen är en plats som både ger försörjning och 

upplevelser, och natur finnes på landsbygden (Boverket, 2007).  

 

Friluftsliv är enligt Backman (2004) aktiviteter utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelser och är därmed en del av naturturismen. Friluftsliv medför en förbättrad 

livskvalitet, bättra hälsa, ökad miljömedvetenhet och förståelse för naturen och resurser som 

finns där, för i all naturkontakt finns ett egenvärde i form av glädje och avkoppling, det skapar 

i sin tur positiva upplevelser (Svenskt Friluftsliv, 2008; Boverket, 2007; Backman, 2004). I 

Sverige går det att besöka naturen när som helst då alla har fri tillgång till den genom 

allemansrätten (Naturvårdsverket, 2015). Turism på landsbygden är en stor faktor i 

upplevelseindustrin, där går det att finna upplevelser såsom hästturism, måltidsupplevelser, 

stuguthyrning, fågelskådning, jakt och fiske med flera vilket alla är naturupplevelser. Det är 

allt fler som vänder sig till upplevelseturism på landsbygden för att kunna ta del av 

annorlunda och nya erfarenheter (Jordbruksverket, 2015b). I Boverkets (2007) studie går de 

att utläsa att de finns fyra upplevelsevärden i naturen: ostördhet, naturpräglad miljö, möjlighet 

till återhämtning och trygghet. Upplevelsevärdena visar på att det finns ett stort välbefinnande 

att utvinna i naturen och välbefinnande är en viktig indikator för landskapets och 

landsbygdens upplevelsevärden.  
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1.4 Marknadsföring av upplevelsetjänster 

 

Marknadsföring handlar om att skapa, kommunicera och leverera kundvärde (Parment, 

2015a) Företag som förstår kunders behov och som förstår hur marknaden fungerar har goda 

möjligheter till att skapa kundvärde. Sen om företagaren gör de bättre än konkurrenterna 

utvecklas konkurrensfördelar, det vill säga att företaget levererar mer kundvärde än sina 

konkurrenter (ibid). Marknadsföring har sina rötter i praktiken. Människor har i tusentals år 

handlat med varandra och utbytt varor och tjänster (Pahlberg & Bengtsson, 2013). Idag 

handlar det mer om efterfrågan och produkter som levererar kundvärde har bäst förut-

sättningar att efterfrågas (Parment, 2015a). Erbjudanden gör att konsumenters behov 

tillfredställs. Ett erbjudande kan vara varor eller tjänster. Varor är fysiska produkter som en 

kan ta på medan tjänster är aktiviteter som är immateriella. Tjänster kan också vara 

upplevelser och definieras enligt Parment (2015) som “ när marknadsförare talar om tjänster 

så är det en paketering av varor och tjänster som har betoning på köparens upplevelse” 

(Parment, 2015a, s.14). Ofta går varor och tjänster under det gemensamma namnet produkt 

(Parment, 2015a).  

 

Tidigare litteratur om marknadsföring har vanligtvis utgått från att produkter är varor, men i 

takt med att tjänsteinnehållet ökat i de allra flesta branscher kan en sådan tes inte längre tas. I 

näringslivet och den offentliga sektorn är en stor del av det som produceras tjänster 

(Frankelius, Norrman & Parment, 2015). När marknadsföring sker i tjänsteorganisationer sker 

den viktigaste marknadsföringen i personalens möte med kunden. Direktkontakten med kund 

är i tjänstesammanhang en central del, då det är en del av upplevelsen (ibid). 

Tjänsteupplevelser är av subjektiv karaktär vilket gör att marknadsföring mellan tjänster och 

varor är annorlunda. Varor kan utvärderas genom att mäta dels hållbarhet, livslängd och 

passform. Medan utfallet av en tjänst påverkas av en rad olika faktorer, som uppfattad 

stämning, tid på dygnet tjänsten äger rum, sker tjänsten inom eller utomhus, vädret påverkar 

samt kundens dagsform (Frankelius, Norrman & Parment, 2015). Tjänster är svårare att 

utvärdera och är därför svårare att konkurrera ut, vilket är positivt. Det är svårare för kunden 

att jämföra erbjudandet med andra företag som erbjuder liknande tjänster. En stor nackdel 

med svårigheten att utvärdera tjänster är att de är mer känsliga för kundkritik, som med 

dagens media kan spridas som en löpeld (Pahlberg & Bengtson, 2013). 
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Tjänster är som nämnts tidigare immateriella vilket menar att den inte är påtaglig. Det går inte 

att se en tjänst inte heller ta på den eller lukta på den innan den köps (Parment, 2015a). För att 

minska den osäkerhet som kännetecknar en trend så söker konsumenter indikationer och 

signaler om vad de kan förvänta sig. Den som erbjuder en tjänst bör därför göra den så 

konkret som möjligt för att skicka ut signaler om kvalitét. Tjänster köps först för att sedan 

produceras och konsumeras samtidigt. Enligt Parment (2015) kan inte en tjänst separeras från 

den som utför den, vilket innebär att det blir en interaktion mellan de som tillhandahåller och 

de som konsumerar. Han menar att ju mer kvalificerad en tjänst är desto mer unik blir den. De 

hög kvalificerade tjänsterna utvecklas och förändras från gång till gång, därför menar Parment 

att tjänsterna sällan ser likadana ut. Vidare skiljer han på lågkvalificerade tjänster och 

högkvalificerade. Ett exempel på lågkvalificerade tjänster är restaurangkedjor, som kan styras 

som fabriker där individberoendet är litet. En högkvalificerad tjänst har istället ett högt 

individberoende. I takt med att miljön blir allt mer konkurrensintensiv har det blivit viktigare 

för marknadsförare att skapa upplevelser. För att nå ut till sin målgrupp är det viktigt att 

kunna differentiera sig och sitt erbjudande (Parment, 2015b).  

 

 

1.5 Problemformulering 

 

Under 1990 talet växte begrepp som upplevelseindustrin, upplevelsesamhället och 

upplevelsemarknad fram. Idag är det begrepp som fått stark betydelse, då de symboliserar en 

samhällsekonomi där produktion, distribution och konsumtion av upplevelser blivit 

koncentrerade till platser (Strömberg, 2007). Det handlar om att tillföra produkter med 

upplevelser så att det berör våra sinnen och aktiverar våra känslor (ibid). Upplevelseturism 

ligger således rätt i tiden och är en intressant ämne för att det är aktuellt. Vi som kund vill 

självförverkliga oss, ofta i form av spännande upplevelser som testar gränser eller bara 

uppleva lugn och ro i form av en retreat eller natur (Fernström, 2005). Naturturism växer i 

rekordfart, det har blivit en miljonindustri. Upplevelser som efterfrågas har gått från action-

sport till att människan eftersöker just lugn och tystnad (Davner, 2006). Vi är inne i ett 

upplevelsesamhälle, konsumenterna har uppfyllt sina grund behov och tagit ett steg upp för 

Maslows behovstrappa (Maslow, 1970 se Fernström, 2005, s. 20). Vi ser därför ett chans till 

att kunna forska om ett ämne som både är i en tillväxtsfas samt inte väl utforskat ännu. 

Genom att identifiera naturupplevelser som en efterfrågad trend så vill vi undersöka varför det 

växer så snabbt som de gör och om det är marknadsföringen som bidrar till den tillväxten. Vi 
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kan inte finna att tidigare forskning tar upp varför trenden växer och har blivit så stor, om det 

beror på företagen som verkar på landsbygden eller om det är andra faktorer som bidrar.  

 

Upplevelser i sig är ett väl utforskat fenomen, men vi kan finna att tidigare forskning inte 

belyser hur småföretagare inom turismsektorn på rurala platser genererar marknadsföring av 

landsbygden. Trots att landsbygdens befolkning marginellt minskar så ökar antalet 

verksamma turismföretag på landsbygden. Landskapet fyller idag flera viktiga funktioner för 

den ekonomiska tillväxten, då ett intresse för landsbygden och naturen skapar fler arbets-

tillfällen (Statens offentliga utredningar, 2007). Vi ser att landsbygden har en stor potential för 

företagare inom upplevelsesektorn, att utvecklas och distribueras som en plats för upplevelser. 

På landsbygden finns naturturism som har en stor tillväxt inom upplevelse-industrin och 

därför vill vi undersöka om den nya trend som infunnit sig också bidrar till en ökad 

marknadsföring av platsen. Enligt Svenskt friluftsliv är turistföretagen på landsbygden är till 

en majoritet upplevelseföretag. Men hur och på vilket sett de marknadsför sig som en del av 

upplevelseindustrin är oklart. Vi ser därför ett behov att precisera om enskilda turistföretag på 

landsbygden identifierar sig med upplevelseindustrin. Naturupplevelserna är för oss den 

viktigaste delen av upplevelseindustrin för att det är på landsbygden sådana upplevelser går 

att finna. Landsbygden med sin natur är vår plats av intresse och det vi vill undersöka. För 

naturen bidrar med avkoppling, bättre hälsa, en ökad miljömedvetenhet och förståelse för 

resurser (Svenskt Friluftsliv, 2008). När vi hör termen upplevelse så är det inte de lugna och 

avkopplande som kommer först i tanken, utan vi förknippar upplevelsen med action, äventyr 

och utmaningar. Vi vill med vår undersökning påpeka trenden med naturupplevelser och 

lugnet och att det i sig bidrar till en mer levande landsbygd. 

 

1.6 Frågeställning 
 

Hur marknadsför sig upplevelseföretag på landsbygden? 

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att belysa hur upplevelseföretag använder sig av sina upplevelser 

för att marknadsföra sig själva och platsen de verkar på. Vi vill undersöka och identifiera de 

olika upplevelser som företagen erbjuder samt hur de integrerar det i sin marknadsföring. Det 

vi vill bidra med är kunskap om vilka upplevelser som går att finna på landsbygden och på 

vilket sätt dem kan användas i praktiken. 
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2 Metod 
 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ komparativ metod, då vi i vår studie samlar in data 

som ger oss en ökad helhetsförståelse av vårt valda ämne, upplevelseturism. Kvalitativ data är 

även kallad ”mjuk data” och den beskriver icke siffermässiga egenskaper hos personer som 

valts att undersöka (Larsen, 2009). Den kvalitativa metoden är att fördra om det är en 

helhetsförståelse som ska undersökas. Mycket information om få enheter är vad den 

kvalitativa metoden syftar till att uppnå medan den kvantitativa syftar på att få en bredd och 

endast lite information om många enheter (Larsen, 2009; Grønmo, 2006.) Vårt arbete är en 

komparativ studie av besöksmålen Stall Västergården, Glasrikets Älgpark och Hägnens 

Islandshästar, för att få en djupare analys av hur upplevelser och marknadsföring eventuellt 

skiljer sig åt mellan företagen.  

 

I en komparativ studie jämförs olika faktorer som till exempel skillnader och likheter inom ett 

visst område (Grønmo, 2006). Att jämföra olika företag inom upplevelseindustrin passar det 

här arbetet då vi kan undersöka hur de olika områdena upplevelseturism och marknadsföring 

är relaterade till platsen i fråga. Företagen har studerats ett och ett och vi har analyserat de 

olika särdragen som går att finna, hur upplevelsen genererar marknadsföring och de har vi 

gjort för att förstå den enskilda enheten som en helhet inom en unik kontext. Vi valde att göra 

en komparativ studie då vi ville göra en jämförelse av tre olika företag som alla levererar 

upplevelser i en snarlik miljö. Vi valde att gå in på djupet och studera de här företagen på 

plats genom besök och intervjuer. Varför vi inte valde att göra en fallstudie istället var för att 

den omfattar bara en enhet och vi ville jämföra flera.  

 

Vi har studerat våra valda upplevelseföretag var och en för sig för att kunna finna likheter och 

olikheter i deras användning av upplevelser som marknadsföring. Vår data har samlats in 

genom intervjuer med de tre valda företagen som alla verkar inom upplevelsesektorn. Vi 

gjorde även ett besök på platsen för verksamheten för att få en helthetsuppfattning av vart 

upplevelserna kommer ifrån. Då vårt syfte varit att belysa och därmed få en fördjupat 

förståelse för hur upplevelseföretag marknadsför sig har vi valt att genomföra djupgående 

intervjuer. I den kvalitativa metoden är bild och ljud inspelningar vanligt förekommande, 

vilket också var de verktyg vi använde oss av genom att spela in intervjuerna Generellt är 

intervjuerna ostrukturerade, ibland kan de vara mindre strukturerade i kvalitativa metoden, 

vilket även våra intervjuer var. Metoden är att föredra för oss då vi sökte efter resultat mer 
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djupgående hos de valda upplevelseföretagen. För oss har det varit viktigt att få så mycket 

fakta som möjligt ur våra valda företag och det kan vara svårt genom en kvantitativ metod då 

ofta kontakt med respondenter sker via formulär eller enkäter och då utan möjlighet att ställa 

följdfrågor. Det kan leda till dålig validitet då svaren från formulären kan ge en bristfällig 

förståelse (Larsen, 2009). Valet av den kvalitativa komperativa metoden grundas i att vi som 

författare ville samla in berättelser för att kunna få höra den fria berättelsen utan strukturerade 

frågor av våra respondenter, för att sen kunna återge den i löpande text. 

 

2.1 Deduktiv ansats och datainsamling 
 

I det här arbetet arbetade vi utifrån en deduktiv ansats. Att testa de teorier vi fått fram från 

kartläggningen av tidigare forskning är det vi menade på att göra. Den deduktiva ansatsen 

passar vårt arbete då upplevelseturism är ett välutforskat fenomen och den induktiva ansatsen 

passar för fenomen som inte är grundligt forskat om än (Grønmo, 2006). I det här arbetet 

analyserar vi således empirin med stöd av teorin. Vi prövar den teori vi finner genom att 

analysera på vilka sätt respektive företag marknadsför landsbygden via sin upplevelse 

verksamhet och sedan sätta den funna empirin mot teorin för att testa om de stämmer. Den 

deduktiva ansatsen har sin grund i teorin. Där formuleras en problemställning för en empirisk 

undersökning med avsikt att testa om den föreliggande teorin är hållbar (Grønmo, 2006). 

Utifrån vår kartläggning av tidigare forskning kunde vi få fram tre huvudkategorier att skriva 

om upplevelser, turistföretag på landsbygden samt marknadsföring. De tre har sedan mynnat 

ut i underkategorier inom samma teman. Det teorier som kommit fram under marknadsförings 

kapitlet är dem som vi ansåg vara relevanta för att marknadsföra en upplevelsetjänst. Alla är 

anpassingsbara på det immateriella tjänsteprodukten som en upplevelse är.  

 

Vi använde oss av Linnéuniversitetets databas onesearch för att hitta vetenskapliga artiklar 

aktuella för ämnet samt för att söka efter böcker. Vi sökte på artiklar och böcker som var 

relevanta för vår studie genom att arbeta med nyckelord, de nyckelord vi använde oss av var 

“upplevelseturism” “landsbygd” “marknadsföring” “plats” med flera, går att finna under 

nyckelord. Vi sökte även efter information på vad vi ansett varit relevanta hemsidor, 

exempelvis jordbruksverket, länsstyrelsen, svenskt friluftsliv och olika turismbloggar. 

Hemsidorna används för att fylla ut de informationsbehoven som kan saknas i de 

vetenskapliga artiklarna exempelvis årliga uppdateringar från rapporter. Det behövs för att få 

en förståelse kring landsbygden, dess historia, verksamheteter som bedrivs och nytta för 
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människan idag och även hur upplevelseindustrin har utvecklas fram till idag. Insamlingen av 

vårt empiriska material har skett under intervjuer på plats hos våra valda företag. Empiriska 

materialet är det vi fått när vi intervjuat, det är berättelser om olika erfarenheter och 

upplevelser inom sin verksamhet samt hur det arbetar med sin marknadsföring. Vi har även 

studerat företagarnas hemsidor, för att få ett intryck vilken bild och vilka förväntningar 

kunder kan skapa om företaget, bara genom att besöka hemsidan. Det här gjorde vi för att se 

vilken image företaget har och om den motsvarar platsen och verksamheten i sig. 

 

2.2 Avgränsning 
 

Vi har avgränsat vårt forskningsområde till företag på landsbygden, så upplevelseturism 

utanför landsbygden är inte en plats av intresse i det här arbetet och kommer inte att 

behandlas överhuvudtaget. Då många företagen som är belägna på landsbygden är kopplade 

till turism och även upplevelseturism så är det en intressant plats att forska om. Vi ser även att 

företagandet inom turismsektorn ökar på landsbygden och att fler människor söker sig utanför 

stadens gränser för upplevelser. Även städer och mer urbana miljöer erbjuder upplevelse-

turism och upplevelser i sig, då på ett helt annat sätt. Städernas omsättning av upplevelser har 

även de skjutit i höjden och en stad som Stockholm har fördubblat sin omsättning de senaste 

åren (SvD, 2012).  

 

Vi har valt bort upplevelseturism i stadsmiljöer på grund av det ökade intresset för lugn och 

avkoppling som nu är en trend inom upplevelseindustrin (Jordbruksverket, 2012). Vi är 

medvetna om att upplevelser och marknadsföring berör flera olika områden och varierar i 

olika former beroende på området. Vårt arbete har därför begränsats till upplevelseturism i 

olika former och på tre olika platser i landsbygden. Vi avgränsar oss även till att endast 

undersöka företag som har naturupplevelser som sin nisch. Företagen som vi valt har en 

naturbaserad upplevelseturism med djur och natur som sitt primära erbjudande. Natur-

upplevelser har en stark framväxt och är en stor bidragande del till upplevelser såsom just 

lugn och avkoppling (Jordbruksverket, 2012). 

 

2.3 Urval 
 

Arbetet syftar på att ta reda på hur viktig upplevelseturismen är för landsbygden genom att 

studera olika upplevelseturismföretag, två i Nybro och ett på Öland. Valet av 
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upplevelseföretag baseras på deras lokalisering och utbredning på landsbygden, som är vår 

plats av intresse. Arbetet kommer att enbart fokusera på den valda platsen alltså landsbygden. 

Eftersom det är en begränsad tidsram att hålla sig inom finns det inte tid till att utöka studien 

för att omfatta fler platser eller företag. Genom ett urval av upplevelseföretag på landsbygden 

beslutade vi oss för att gå vidare med Hägnens Islandshästar, Stall Västergården och 

Glasrikets Älgpark. Varför vi valde företagen var på grund av upplevelsen de erbjuder. Det är 

tre företag som alla är belägna på landsbygden och alla involverade i upplevelseturism. För att 

komma fram till vilka företag som skulle undersökas så gjordes ett första urval där tio företag 

kontaktades. Alla var olika upplevelseföretag som också var belägna på landsbygden. Av de 

tio tillfrågade så svarade fem stycken att de var intresserade av att delta i studien. Det två som 

valdes bort var Kostas Älgpark och Alvargårdens Islandshästar, de två gick bort i det 

sekundära urvalet då vi fann att de övriga tre företagen erbjöd en större variation av 

upplevelser och på så vis kunde vi avgränsa antalet turismföretag till de tre ovan.  

 

2.4  Intervju 
 

För en framgångsrik intervju är det viktigt att intervjuaren vet vad denne vill få fram, vad den 

ska fråga för att ta reda på det och hur den ska ställa frågorna (Fangen & Sellerberg, 2011). 

Genomförandet av intervjuerna var informella, då vi ville kunna formulera nya frågor under 

intervjuens gång beroende på respondentens svar och vår tolkning av svaren. Informella 

intervjuer är intervjuer som görs av forskaren själv. Inför intervjun väljer forskaren ut en del 

teman som ska ingå i alla samtal, själva genomförandet sker på ett flexibelt sätt (Grønmo, 

2006).  

 

Våra intervjuer skedde med enskilda individer vilket är att föredra enligt den kvalitativa 

metoden. Vi använde oss av enskilda intervjuer för att kunna få en större förståelse för deras 

verksamhet, hur de jobbar och på vilket sätt de marknadsför sig utåt. Det är lättare att få en 

helhetsuppfattning om de är med en enskild individ som berättar sin version av en berättelse 

än att flera ska lägga sig i under intervjuen. Våra intervjuer är ostrukturerade med ett tema och 

en inledande fråga, därefter har den intervjuade fått berätta fritt. Vi är ute efter att höra deras 

berättelser om upplevelser de tagit del av på någon av våra valda företag och om vad de tror 

att det här upplevelserna kan ha för betydelse för landsbygden. Varför vi valde att göra 

informella intervjuer var för att kunna få fria berättelser. Med uppstaplade och förutbestämda 

frågor som i strukturerade intervjuer skulle vi kunnat anpassat frågorna till de svar vi 
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förväntat oss att få av respondenterna, men det var inget vi önskade att göra. De genuina och 

spontana berättelserna var vårt fokus för att de inte ska ha kunnat förbereda sig på att 

framställa sig själva som något de inte är. 

 

Intervjuerna kommer vara inspirerade av trattmodellen (Kylén, 2004). Trattmodellen är en 

grundbild av hur intervjuer kan läggas upp i sex steg. Steg ett är Öppning där får de 

intervjuade snabb information om oss och om vårt arbetes syfte. Steg två är Fri berättelse. 

Den intervjuade berättar fritt inom de temat och frågan som ställs. Steg tre är Precisering. 

Efter den fria berättelsen så ser vi till att svaren blir konkreta. Här går de att trycka på olika 

faktorer som den svarande tagit upp och gå in på djupet av vad respondenten menar med sina 

svar och varför den tycker som den gör. Steg fyra är Kontroll. Kontroll om uppgifter stämmer 

och en chans att få färska exempel. Om uppgifterna är motstridiga så prövas dem. Steg fem 

Information. I slutet av intervjun ges lite mer information om varför den här intervjun gjordes 

och vad det är för en slags undersökning. Steg sex är Avslut. Här tackas dem för hjälpen och 

intervjun avslutas (Kylén, 2004). Vi använder oss av trattmodellen som inspiration för att den 

ger möjlighet till att precisera en fri berättelse. Det ger oss en chans att kunna gå på djupet och 

nå en större förståelse av vad den svarande menar med sina svar. Steg tre Precision är en 

viktig del för oss, den ger oss möjligheten att i respondentens berättelse följa upp, genom att 

ställa följdfrågor på vad vi anser är viktigt och höra mer om just den delen. 

 

Genom att intervjua valda personer på djupet kan vi till en viss del styra konversationen 

genom samtalet, ställa följdfrågor och ta del av fördjupade svar. För oss är de inte önskvärt att 

kunna styra det helt. Intervjutillfällena spelas in, för att i efterhand kunna återge resultatet från 

samtalen i bästa möjliga mån. Som intervjuare är det viktigt att försöka skapa en relation med 

respondenten, ofta skapas relationer efter en längre tids samtal. Intervjuaren ska liknas som en 

handledare eller guide till den intervjuade och inte vara någon som försöker kontrollera 

historien som den intervjuade berättar (Fangen & Sellerberg, 2011). Vi genomförde våra 

intervjuer på plats hos de tre olika företagen. Att vara på plats och kunna ta del av en liten bit 

av upplevelsen gav oss som skribenter ett helhets intryck av platsen och människorna som 

befinner sig på den, närmiljön kan även ses som lugnande och inspirerande. 
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2.5 Etiska aspekter 
 

Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska normer, de har tagits fram med tanke på relationen 

mellan oss som forskaren och våra forskningsobjekt. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat 

huvudinnehållet i fyra forskningsetiska principer som en ska tänka på när utomstående 

personer involveras i forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska normerna berör 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Då vi arbetar med 

människors berättelser är det viktiga aspekter att ta hänsyn till. Under våra intervjuer har det 

varit viktigt för oss att kunna erbjuda respondenterna en möjlighet till att vara anonyma i vår 

text, även att ge dem information om vad vårt arbete handlar om och syftar till att göra. En 

viktig etisk aspekt för oss som författare är att kunna legitimera vårt arbete. Information är en 

viktig del då det är där vi ger dem klarhet i vad de är på väg att medverka i och då har de en 

chans till att ångra sitt val om medverkan om de vill. Då vi har intervjuat ett fåtal personer är 

det av stor betydelse att de känner sig trygga med att anförtro oss sina svar. För att kunna 

återge respondenternas berättelse så korrekt som möjligt kommer vi att spela in hela 

intervjuerna. Det kan bara ske om vi får tillåtelse till det och annars får vi bara anteckna under 

intervjuens gång. 
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3 Upplevelser 
Följande kapitel kommer behandla fem stycken olika delar teori. Alla kopplande till 

upplevelser och upplevelseturism. Det börjar med vad en turist upplever sedan hur denne 

upplever varför turisten söker upplevelser. Det smalnar sedan av och in på naturupplevelser 

och framväxten av naturturism.  

 

3.1 Turisten upplever 
 

En strategimodell har tagits fram av Pine och Gilmore (1999) med syfte att förklara hur 

minnesvärda upplevelser kan utvecklas. Modellen består av fyra element som representerar 

olika fält, underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Underhållning syftar till att roa 

kunderna och se till att de trivs. Utbildning handlar om att lära sig något och upplevelser 

innehåller ett lärande moment. Estetik handlar om att vara, kunden upplever kultur och design 

som aktiverar våra sinnen. Att göra står eskapism för, det handlar om att involvera och 

aktivera kunden att göra saker, virtuella eller verkliga aktiviteter. Pine och Gilmore (1999) 

menar att alla delar bör finnas i en upplevelse för att kunden ska kunna skapa sig minnesvärda 

upplevelser. Ett sätt för företag att se till att upplevelsen blir total och fungerar från idé till 

minnesvärda upplevelser är att följa ett visst tema (Fernström, 2005). För att tematisera en 

upplevelse krävs en process som kan liknas vid en affärsutvecklingsmodell, där kunden sätts i 

fokus. Pine och Gilmore (1999) beskiver processen i fem steg, steg ett är vilka kärnvärden 

företaget ska stå för, vilken ide ska de försöka uppnå, steg två är att tematisera verksamheten, 

anläggningen eller destinationen med några eller något ord. Steg tre är vilka sinnesupplevelser 

kunden ska känna vad det gäller: syn, hörsel, känsel, doft och smak. Steg fyra är vilka 

kännetecken företaget vill utmärka sig med som kunden upplever och minns? Steg fem vilken 

minnesvärd helhetsupplevelse ska kunden ta med sig? (Fernström, 2005).  

 

Faktorer som servicemötet, andra kunder, upplevelserummet, image och tema påverkar 

kundens upplevelse vilket är viktigt för företagare att tänka på vid utformning av upplevelser. 

Servicemötet kan vara en upplevelse i sig, dock är det vanligast en tjänst som utförs vid 

aktiviteten. Steget från service till upplevelse handlar om värdskapet. Ett bra värdskap 

grundar sig i hur väl gästen tas om hand. Värdskap handlar om att göra ett gott första intryck 

och att få gästen att trivas. Vidare ska företagare involvera gästen och få gästen att känna att 

den kan påverka sin upplevelse själv. Faktorer som får gästen att känna sig välkommen är 

enligt Pine och Gilmore (1999) det som rör anläggningen, service, värdskapet och 
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upplevelsen. Gästerna ska bli sedda och få känslan att de får “det lilla extra” rent 

servicemässigt. Gästen ska känna att varje upplevelse är individuell för enskilda individen, de 

ska känna sig trygga och säkerhet hos företaget bör vara i fokus. För att skapa minnesvärda 

upplevelser handlar det mycket om att skapa en bra helhetsupplevelse. Själva aktiviteten är 

bara en del av hela upplevelsen (Fernström, 2005). 

 

3.2 Upplevelser genom sinnen 
 

Dennisdotter (2008) menar att det är svårt för upplevelseföretag att sälja sin upplevelse enbart 

med att trycka på den funktionella nyttan. Det är inte tillräckligt för företagen att bara sälja en 

ridtur eller tur i älgparken utan företagen behöver sälja något som påverkar kunden 

känslomässigt även en tid efter konsumtion av upplevelsen (ibid). Det är av stor betydelse för 

företag att finna det annorlunda med deras tjänster, något som kan beröra människors fem 

sinnen som bidrar till emotionell nytta istället för praktisk. Kunder som fått uppleva känslor 

som glädje och lugn kommer med stor sannolikhet dela med sig av upplevelsen till sin 

omgivning (Dennisdotter, 2008). Våra sinnen påverkar hur vi upplever och därmed hela 

upplevelsen. Upplevelser kan beskrivas och definieras på många olika sätt och det har olika 

betydelser för den enskilda individen, de kan även konsumeras på olika sätt (ibid). De som 

söker efter upplevelser söker efter minnesvärda sådana. De söker efter något som engagerar 

eller berör på ett personligt plan. Vilket är en stor skillnad från många andra tjänster som inte 

är riktade mot konsumtion, utan mot att lösa problem (Hanefors & Mossberg, 2007)). Det så 

kallade funktionella tjänsterna, som att besöka mataffären handlar inte om att reta sinnen utan 

istället handlar det om att individen vill ha något utfört. Inom upplevelseindustrin handlar det 

mycket om att beröra och reta turistens sinnen. 

 

Resultat från ett antal studier om extraordinära upplevelser visar att våra sinnen kan 

förstärkas. Vi kan förbättra vår synförmåga, förfina vår hörsel, utveckla vår kapacitet att 

förfina saker genom beröring och öka vår känsla för lukt (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Lindström (2005) menar att ett resultat från studierna visar att det näst viktigaste sinnet efter 

synen är lukt. Han påpekar att 75 % av människans känslomässiga intryck baseras på lukt 

(Lindström, 2005). De fem sinnena ger oss en uppfattning om omvärlden, det är med hjälp av 

våra sinnen som vi tar till oss intryck från omvärlden. Beroende på hur känslofylld en 

upplevelse är, desto mer meningsfylld bli upplevelsen (Hanefors & Mossberg, 2007). Pine 

och Gilmore (1999) menar att sinnena, smak, lukt och känsel hör till kroppen som samlar in 
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grundläggande information, vilket syftar till en god funktion. Det är dock syn och hörsel som 

bidrar till störst intryck av upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). Upplevelser som inträffar 

ofta och som är en del av vardagen är ofta svåra att minnas. Upplevelser som blir ihågkomna 

flera år efter konsumtion brukar kallas extraordinära upplevelser. Extraordinära upplevelser 

bryter mot vardagen och ger en känsla av förnyelse.  

 

Det talas om tre upplevelsebegrepp för att beskriva upplevelsers styrka och intensitet, optimal 

upplevelse, toppupplevelse och extraordinär upplevelse. Csíkszentmihályis (1997) beskriver 

optimala upplevelser som följande “en känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den 

utmaning man står inför, att man befinner sig i ett målinriktat handlingssystem styrt av regler, 

som ger besked om hur man klarar sig” (Csíkszentmihályis, 1997). För att nå en optimal 

upplevelse måste det finnas en motsvarighet mellan utmaning och skicklighet (Dennisdotter, 

2008). En extraordinär upplevelse skapas på grund av ovanliga händelser. De kännetecknas av 

höga nivåer av känslomässig intensitet. Den extraordinära upplevelsen behöver inte innebära 

någon ansträngning till skillnad från toppupplevelser (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Interaktionen med andra människor är en viktig utlösare av det extraordinära tillståndet. Vad 

som skiljer de tre typerna åt är enligt Arnould och Price (1993) upplevelsernas intensitet och 

relationer. De menar dock att oavsett vilken typ av upplevelse det handlar om är det ständigt 

en fråga om aktivitet och medvetande. 

 

3.3 Resemotiv för upplevelseturism 
 

I ordet resa ligger betydelsen att förflytta sig. Oavsett om personer reser i tjänsten eller privat 

så sker förflyttningen såväl geografiskt som socialt. Den geografiska förflyttningen betyder att 

turisten kommer till en ny omgivning. Den sociala betyder att turisten under den begränsade 

tid som resan omfattar lämnar sin vardagsmiljö. För många är resandet en symbol för status, 

statusen ligger ofta inte i att resa lyxigt. Att resa med ryggsäck och bo på vandrarhem går lika 

bra, bara upplevelsen i sig är värdefull. Det handlar mer om att göra udda och extrema resor 

exempelvis en dykresa på en ovanlig destination eller en motorcross resa på landet (Ek & 

Hultman, 2007). Naturen är för många förknippat med autenticitet och landsbygden lockar 

många människor med sin miljö som är den främsta attraktionen (Jordbruksverket, 2012). 

Även de varor och tjänster som företagare erbjuder på landsbygden ses som autentiska, vilket 

kan vara en anledning varför efterfrågan på lokalproducerad mat, lokala hantverk och 

naturnära måltidsupplevelser ökat.  
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I takt med att konsumenttrenden vistelse i naturen växer fram så uppstår nya 

marknadsmöjligheter för landsbygdsföretagare. Det finns ett ökat intresse för att konsumera 

produkter vars ursprung kan identifieras. Varför trenden ökat tros bero på dels media, idag 

visas det många tv-program om lantlig livsstil, exempelvis Bonde söker fru och Farmen 

(Jordbruksverket, 2012). Människan söker sig ut i naturen av många anledningar dels för 

rekreation och avkoppling men framförallt för själva naturupplevelsen. Många nyttjar 

landskapet för att förflytta sig från en plats till en annan. Landskapet och naturen kan ses som 

en bas för olika aktiviteter. De som använder landskapet för aktiviteter har en gemensam 

nämnare, alla söker efter upplevelser. Olika landskap ger olika upplevelser, positiva 

upplevelser av natur påverkar både hälsa och välmående positivt. Välbefinnande består av 

fyra upplevelsevärden, ostördhet i en variationsrik miljö, naturpräglad miljö, möjligheter till 

återhämtning och trygghet i en välskött miljö. Ostördhet i en variationsrik miljö innehåller 

kvalitéerna ostördhet och fritt från buller. Naturpräglad miljö innebär att växter och djur kan 

ses i sin naturliga miljö, det ska vara ett naturartat trädrikt område. Miljön ska vara fridfull 

karaktär. Möjligheter till återhämtning innebär att det ska finns möjlighet till att människor 

kan bli lugnade, avspända, känna sig bättre till mods. Trygghet innebär att det ska vara rent 

och städat i en trygg och säker miljö (Boverket, 2007). 

 

3.4 Naturupplevelser är en trend 
 

Vistelse i naturen är viktig för många människor. Friluftsliv är ett medel för att öka 

välbefinnandet och miljömedvetenhet. Det stora intresset för vistelse i naturen och nya 

friluftsaktiviteter skapar förutsättningar för de som organiserar olika aktiviteter utomhus 

(Naturvårdsverket, 2015). Friluftsliv som är en naturupplevelse utvecklas snabbt och på olika 

sätt. En trend är den nya kommersialiseringen av friluftslivet med nytt material, ny teknik, 

utrustning som leder till nya aktiviteter, turismarrangemang och målgrupper. Samtidigt som 

trenden med nytt material och teknik går framåt så pekar Naturvårdsverket (2015) på en ökad 

efterfrågan på upplevelser i opåverkad miljö med höga kultur och naturvärden. Skyddade 

områden har ofta höga kultur och naturvärden och det är också därför människor vill besöka 

den skyddsvärda naturen. En ökad efterfrågan på skyddad natur bidrar till att informationen 

om den även måste tillta för att kunna matcha den rådande anstormningen av turister. 

Naturvårdsverket (2015) menar att för ett hållbart brukande av upplevelsevärdena i ett 
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skyddat område är de av stor vikt med bra information samt möjligheter till erfarenhetsutbyte 

om förutsättningarna för att bedriva naturturism. Välplanerad och genomförd förvaltning av 

de skyddade områdena gör att enskilda friluftsutövare och organiserade grupper får positiva 

naturupplevelser under sin vistelse i området. 

 

Traditionellt sett bedrivs friluftsliv utifrån de förutsättningar som ges i olika naturtyper. Vad 

en turist kan förvänta sig inför en vistelse i naturen skiljer sig åt mellan människor beroende 

vilka erfarenheter de har och var de kommer ifrån. Vad turisten vill göra kan variera utifrån 

den uppfattning personen har om området den besöker. Det finns många som utövar 

friluftsaktiviteter och det finns många aktiviteter att välja bland. Alla aktiviteter passar inte 

alla miljöer, så olika upplevelser efterfrågas i olika miljöer exempelvis har hav, kust och 

skärgårdslandskapet stora värden för friluftsliv och turism (Naturvårdsverket, 2015). 

Naturområden med opåverkad natur och där aktiviteter kan utövas fritt är attraktiva, speciellt 

för utländska besökare. Sveriges långsträckta vattendrag och vackra kuststräckor i 

kombination med allemansrätten ger unika möjligheter till friluftsliv. Utländska besökare har 

oftast mer än ett syfte med sin resa, naturupplevelser är populära men de vill också veta mer 

om den svenska historian och kulturen på samma gång. Mest efterfrågat är vandring, fiske och 

skärgårdsupplevelser, det finns också en ökad efterfrågan på enklare äventyrsupplevelser där 

aktiviteter under vinter och i fjällområdena är mer efterfrågade. Inhemska besökare och 

närboende efterfrågar en kombination av plats och aktivitet när de väljer resmål. Kortare resor 

görs om det erbjuds i paket med boende, mat och naturaktivitet (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Enligt Naturvårdsverket (2015) efterfrågar turister naturupplevelser i miljöer med höga natur- 

och upplevelsevärden eller områden med vildmarkskaraktär. Det medför även ett intresse av 

skyddade områden. Vissa turister söker fridfullhet medan andra söker frihetskänsla och 

självförverkligande medan andra prioriterar hälsa och välbefinnande där tydliga vägvisare och 

god service är viktigt (ibid). Genom att ha organiserade frilufts- och naturturism arrangemang 

kan fler få möjlighet att uppleva naturområden på ett tryggt och säkert sätt. Med hjälp av att 

mer naturupplevelser blir organiserade kan människor som inte har stor erfarenhet av 

friluftsliv eller av att vistas i naturen ges en möjlighet att uppleva naturen och kulturen i 

landets mest värdefulla naturområden. Naturturism och organiserad friluftsverksamhet ökar 

också möjligheterna för att förstå syftet med naturskydd och arbetet med att bevara den 

biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2015). 
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3.5 Naturturism är en växande branch 
 

För landsbygdsområden bidrar naturturism med positiva effekter i form av arbetstillfällen som 

gynnar den lokala ekonomin (Emmelin, Fredman & Sandell, 2005). Naturturism är turism 

inriktat på naturupplevelser. Det finns inte en officiell definition av begreppet så forskare vid 

turismforskningsinstitutet ETOUR använder “ Naturturism omfattar människors aktiviteter 

när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning” (SkogsSverige, 2015). För att 

bedriva naturturism och skapa förutsättningar för friluftsliv krävs det planering från företagare 

då naturturism omfattar dels en fysisk anläggning, service och levererandet av tjänster. När 

turism bedrivs i naturen är det risk för slitage av miljön, vilket är en anledning till varför 

utveckling av infrastruktur inom naturområden är betydelsefull. En sådan utveckling kan 

hjälpa att förbättra dels rekreationsmöjligheterna, öka den turistiska kapaciteten, säkerheten 

och minska underhållskostnader (Emmelin, Fredman & Sandell, 2005). Skogar, sjöar och 

älvar ger stora möjligheter för upplevelser och rekreation och skapar goda förutsättningar för 

att utveckla naturturism. Naturen är en viktig resurs för den svenska turismen och av stor 

betydelse för bilden av Sverige (Sveaskog, 2015). 

 

Den svenska naturen är en av våra viktigaste attraktioner i landet och naturturismföretagen 

omsätter minst 3,6 miljarder kronor (2014) årligen (Naturvårdsverket, 2015; Mittuniversitetet, 

2015). Det visar den första nationella kartläggningen av företag som helt eller delvis lever på 

turism med inriktning på naturupplevelser. Var tredje av företagen uppger också att de är i en 

tillväxtfas (Mittuniversitetet, 2015). För tillfället upptar naturturism bara en liten del av den 

totala turismnäringen och en stor tillväxt är något som förväntas (SkogsSverige, 2015).  

 

Guidade aktiviteter i naturen och boende anses vara de viktigaste affärsverksamheterna. 

Naturturismen i Sverige handlar främst om aktiviteter kopplat till vatten och det är i hög grad 

också en sommaraktivitet. Omkring 60-80 % av respondenterna i ETOURs nationella 

undersökning anser att sommarmånanderna juni till september är viktigaste säsongen 

(Mittuniversitetet, 2015). Natur- och ekoturism förväntas att skapa jobb i utsatta regioner. 

Turism i naturområden blir allt mer organiserad och professionell. Företag som arbetar med 

naturturism är ofta små och då krävs det att de bygger nätverk på regional nivå. På det sättet 

kan fler och mer komplexa turistprodukter skapas (SkogsSverige, 2015). 
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4                                                                                                                                                                                     
Turistföretag i rurala områden 
Följande del behandlar turism som finns utanför den urbana miljön. Det tas upp hur 

turismföretagendet ökar på landsbygden och vad landsbygdsturism är. 

 

4.1 Landsbygdsturism 

 

Turism på landsbygd är en global trend som lockar många människor som vill uppleva det 

autentiska. Turism på landsbygden ska baseras på naturens miljö och förutsättningar, idag 

innehåller turismen en stor bredd med olika produkter, aktiviteter, tjänster och semesterformer 

(Landsbygdsutveckling, 2012). Landsbygdsturism kan definieras som “turism på landsbygd 

möjliggörs och får värde genom aktivering av det lokala områdets speciella tillgångar och 

möjligheter” (Landsbygdsutveckling, 2012, s. 5). 

 

En studie som genomfördes 2009-2012 av landsbygdsutveckling i Skandinavien (LISA) syftar 

till att ge kunskap om landsbygdsturism, vad det är och vilka som är framtidens turister, vad 

eftersträvar de på landsbygdsmarknaden och hur ska företagen arbeta för att nå ut till dem. 

Resultat från studien menar att det finns en stor marknad för landsbygdsturism, då det är 

många som vill uppleva det autentiska. Landsbygdsturism lockar en bred målgrupp, ung som 

gammal väljer att gynna turism på landsbygden då det finns något för alla. Landsbygds-

utvecklingen säger att upplevelser är ett centralt begrepp som är en stor del i landsbygds-

turism. För att nå ut till nya och befintliga kunder är det viktigt som företagare att förnya sina 

tjänster och upplevelser i den mån det går. Aktiviteter och naturen är inte tillräcklig utan 

kunderna kommer förvänta sig andra aktiviteter som bidrar till ett mervärde, att ha en butik i 

anknytning till upplevelseföretaget med produktförsäljning av lokala varor är ett exempel. Om 

företaget lever upp till kunders förväntningar, och allra helst överträffar dem, bidrar det till 

god storytelling mellan kunderna. För landsbygdsföretag är det av stor vikt att marknadsföra 

sig på rätt sätt, att marknadsföra sig genom exempelvis egen hemsida eller för den delen andra 

hemsidor är ett sätt att kommunicera med sin målgrupp, rekommendationer från tidigare 

besökare får en allt högre betydelse (Landsbygdsutveckling, 2012). 
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4.2 Företag på landsbygden ökar 
 

Sedan industrialiseringen som skedde i slutet av 1800-talet har det skett en kraftig 

urbanisering vilket inneburit en avfolkning från landsbygd till stad (Jordbruksverket, 2013). 

År 2013 bodde en tredjedel av Sveriges befolkning på landsbygden (ibid). En rapport från 

Jordbruksverket (2009) som syftar till att undersöka företagandet på landsbygden innehåller 

ett flertal analyser gjorda utifrån Sveriges företag, vilket delvis resulterat i att branscher med 

många små företag dominerar på marknaden (ibid). De flesta av Sveriges företag, cirka 60 % 

finns inom sektorn skog, jakt och jordbruk. Det är flera faktorer som skiljer egen företagare på 

landsbygd och stad åt. I förhållande till stadsområden driver en större andel av landsbygdens 

befolkning egna företag, ofta utan anställda. Trots att landsbygdens befolkning marginellt 

minskar ökar antalet företag på landsbygden (Jordbruksverket, 2009).  

 

En anledning till att antalet företag på landsbygden ökar är att hästföretagen fått en sådan stor 

roll (ATG, 2015a). Exempel på jobb inom hästnäringen är hästuppfödare, hästturism, 

ridterapi, veterinär, hovslagare och sadelmakare för att nämna några (ATG, 2015b). Hästen 

har kommit att spela stor roll för boende och företagare på landsbygden, då hästar kan ses som 

en källa för arbete och inkomst. Förutom att bidra med arbete och inkomst bidrar hästar till en 

ökad attraktionskraft av landsbygden, vilket är därför vi kan se många hästföretag på lands-

bygden (ibid). Hästnäringen är den fjärde största inkomstkällan för bönder på landsbygden 

och det är närmre 30.000 heltidsjobb inom hästnäringen som sysselsätter Sveriges befolkning 

(ATG, 2015b). Det skapas arbetstillfällen dels för de som arbetar direkt inom näringen men 

även för övriga samhället då det är stor efterfrågan på varor och tjänster kopplade till 

branschen (ibid). 

 

Landsbygdens företagande kännetecknas delvis av att andelen företag är högre i näringar som 

inte är beroende av en geografisk närhet till marknaden, antalet enskilda företag är större än 

verksamma företagare i stad och många företag på landsbygden har en låg omsättning 

(Jordbruksverket, 2009). Andelen personer som driver företag på landsbygd är högre men 

tillväxten av antalet företag är lägre på landsbygden än i städer (ibid). Villkor för små 

upplevelseföretag som dominerar på landsbygden kan vara tufft då de är som mest aktiva på 

sommarsäsonger, ofta leder företagens småskaligheten till höga personalkostnader (SvD, 

2012). 
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5 Marknadsföring av upplevelseturism 
Kommande del innehåller de delar av marknadsföring som är relevanta för vår studie. 

Marknadsföring är ett centralt område inom upplevelseindustrin samt upplevelseturism. I den 

här delen tas Image, Word of mouth, storytelling och platsmarknadsföring upp. Alla relevanta 

marknadsföringskanaler för upplevelseföretag. 

 

5.1 Företaget skapar en image 
 

Det är av stor betydelse för upplevelseföretag att skapa sig en god image (Fernström, 2005). 

Image kan ses som den personliga tolkningen av information en kund skapat från en 

plats(Statens offentliga utredningar, 2007). En stark image av ett företag och upplevelsen som 

erbjuds har betydelse när kunden ska välja och köpa ett erbjudanden. Varumärket tillsammans 

med imagen hjälper kunden i beslut och köpprocessen, det hjälper dem att utvärdera 

erbjudandet. Det gäller för företagen att leva upp till de förväntningar kunder har om dem och 

allra helst överträffa förväntningarna för att få återvändande kunder (Fernström, 2005). En 

viktig del av imagebyggandet handlar om att tematisera en upplevelse. Genom att följa ett 

visst tema utvecklas och skapas inte bara imagen, utan det ökar attraktionskraften och minskar 

behovet av marknadsföring för platsen. Därför menas det att upplevelser till stor del kan 

ersätta marknadsföringen. Ett företags image är en del av deras varumärke och kommer därför 

representera kunders uppfattning om företaget. Image består av två delar, att vara välkänd och 

välrespekterad. Att endast vara välkänd räcker inte för att bedriva en verksamhet. Det är 

kombinationen av att vara välkänd och välrespekterad som är nycklen till framgång 

(Fernström, 2005).  

 

ATTA, Adventure Travel Trade Association (2015) publicerade årets rapport Adventure 

Tourism Development Index (ATDI) tidigare i år. De nordiska länderna har stora möjligheter 

till att bli stora som äventyrs- och upplevelsedestinationer. ATDI rankar världens alla länder 

efter hur konkurrenskraftiga de är gällande äventyr, baseras på de faktorer som gör äventyr 

turistmålen är de bästa i sitt slag. Rankningen baseras inte på besöksantal eller popularitet på 

destinationerna. Sverige hamnade på topp tio på utvecklade länder i år. Länderna som kom 

topp tio är i följande ordning, Schweiz, Island, Tyskland, Norge, Nya Zeeland, Österrike, 

Canada, Finland, Sverige och Frankrike (Adventure Travel News, 2015).  
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5.2 Word of Mouth -en effektiv marknadsföringskanal 
 

En effekt som många företag hoppas skapa utifrån sin marknadsföring är word of mouth, även 

kallad hörsägen (Dennisdotter, 2008). Kirby och Marden (2006) definierar word of mouth 

som följande “Oral, person- to- person communication between a recever and a 

communicator whom the reciever percieves as non commercial, concerning a brand, a 

product or a service” (Kirby & Marden, 2006, s. 164). Word of mouth är ett fenomen som 

handlar om att konsumenter för berättelser, från företag de konsumerat en tjänst hos vidare till 

vänner och bekanta (Dennisdotter, 2008). De får på så sätt information om ett företag och dess 

tjänster som de annars inte skulle fått från en trovärdig källa. På så sätt påverkas individers 

förväntningar och uppfattningar av företagets varumärke (ibid). Word of mouth är en 

marknadsföringskanal som kan verka effektivt när den är en positiv word of mouth som 

sprids. När det är en negativ word of mouth som sprids bland vänner och bekanta kan de ha 

förödande konsekvenser för företagen (Dennisdotter, 2008). Word of mouth involverar all 

form av rykten och erfarenheter som sprids från en konsument till en annan. Det som skrivs 

på media, nätforum och bloggar är en del av word of mouth (Parment, 2015b). 

 

Företag kämpar för att marknadsföra sig på bästa sätt och det är relativt enkelt att visa upp sig 

i bland annat tidningar, radio, tv och internet (Dennisdotter, 2008). Det är dock relativt svårt 

att stå ut från mängden och synas. Därför har alternativa metoder för marknadsföring blivit 

intressant för företag att använda sig av, i ett försök att vara konkurrenskraftiga. Word of 

mouth är en effekt som många företag hoppas skapa från sin marknadsföring. Word of mouth 

handlar om att konsumenterna skapar berättelser om företaget eller varumärket och för det 

vidare genom att berätta för andra om sin upplevelse. Det är en effektiv marknadsföringskanal 

för företag, beroende på om kunder varit nöjda med tjänsten eller produkten som konsumerats 

(Dennisdotter, 2008). Det är inte produkten eller tjänsten som är grunden till ett framgångsrikt 

företag, utan det är nöjda kunder som har störst betydelse och påverkan. 

 

Dennisdotter (2008) menar att kunder konsumerar en produkt för att de vill ha en lösning på 

ett problem eller vill ha ett behov uppfyllt, exempelvis välbefinnande, avkoppling eller för att 

arbeta på sin självkänsla. För att företag ska kunna motsvara kunders förväntningar gäller det 

att dem på ett enkelt sätt förklarar sin affärside, vilket behov som kommer uppfyllas och på 

vilket sätt det görs vid konsumtion av produkt eller tjänst. Skulle bilden företag sänder ut till 

allmänhet inte stämma överens med verkligheten kommer kunderna känna sig missnöjda, 
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oavsett hur bra eller dålig tjänsten eller produkten är (ibid). Företag ska arbeta med att få 

nöjda kunder och behålla de nöjda, för att få det så bör kunderna veta vad de har att förvänta 

sig av företaget. Nöjda kunder innebär god och effektiv word of mouth, icke nöjda kunder 

levererar dock motsatsen. När det gäller word of mouth är individer som är missnöjda mer 

benägna att tala om det för andra, vilket är viktigt för företag att tänka på (Dennisdotter, 

2008). Det är även viktigt för företagare att följa upp hur marknadsföring, kommunikations-

kampanjer och varumärket tas emot och diskuteras från utomstående, där företagare inte kan 

påverka utfallet. Samtidigt kan personer indirekt påverka vad som skrivs genom att “vara en 

organisation som levererar bra produkter, god kvalité, kundorienteringar och konsistent 

marknadskommunikation har man goda möjligheter att bli positivt omskriven också i de 

sammanhang man själv inte bestämmer över” (Parment, 2015b, s. 203). Genom att 

kommunicera med marknaden kan man förbättra kunskapen om en viss produktlinje hos en 

särskild målgrupp, förändra intrycket av varumärkets position från traditionell till modern, 

öka försäljningen och öka marginalerna (Parment, 2015b). 

 

5.3 Storytelling -skapar unik marknadsföring 
 

Storytelling är ett annat begrepp som anses vara ett unikt redskap i mänskliga relationer och 

marknadsföring. Det omfattar berättelser, myter och fabler som är antingen muntliga, 

skriftliga eller bildliga, det kan även vara en kombination av dem (Mossberg & Johansen 

2006). Storytelling innefattar alla historier inom en organisation och vår omvärld, på så sätt 

handlar det om mer än traditionell historieberättande. Det har blivit ett övertygande medel 

inom kommunikation då historier bland annat involverar människan känslomässigt, historier 

stimulerar frågeställningar, kommunicerar kunskap och ses som roande. Organisationer kan 

genom storytelling kommunicera ett koncept och planera verksamheten så att alla sinnen hos 

kunden påverkas (ibid). I marknadsföringssyfte används storytelling och berättandet om 

historier för differentiering av organisationer. Storytelling möjliggör för företag att kunna 

skapa en helhetsbild av sin verksamhet, dess koncept samt gestalta sin verksamhet och ge 

kunderna en upplevelse (Mossberg & Johansen, 2006). 

 

Storytelling är ett sätt att bygga upp en bild hos konsumenter om företagets varumärke, det 

här sker genom dramaturgi. Historier är viktiga för människan, kanske viktigare än vad vi 

tror. Det är historierna som får oss att känna gemenskap och vi kan då dela olika erfarenheter 

och fånga känslor. Det är genom berättelser som våra värderingar och principer går från 
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generation till generation. Berättelser ger sammanhang till våra liv och kan berätta om vår 

bakgrund och historia (Mossberg, 2015;Fog, Budtz & Yakaboylu, 2003). Vid konsumering av 

en produkt eller tjänst gör vi det inte enbart för deras nytta, utan istället handlar det om att vi 

vill konsumera något som berör oss känslomässigt och ger oss njutning. Vi försöker tillgodose 

vår längtan efter mening med livet. Vad vi ser som meningen med livet är individuellt, 

konstruktionen av livets mening kan ske utifrån vår fantasi, våra drömmar och romantik. Våra 

behov tillgodoses genom att exempelvis rida en turridning som ger uttryck för livsstil, känsla, 

upplevelse eller historia. Mossberg & Johansen (2006) har tagit fram några kommunikations 

fördelar med historier, bland annat kan historier ge dem som lyssnar en ide om helheten, 

genom att förankra historier i personer, artefakter och symboler kan kommunikationen bli 

både effektiv, lättillgänglig och förståelig. Historier kan ge ökad trovärdighet åt budskapet, en 

bra historia stannar längre i människans medvetande vilket är positivt för företagen, vidare 

kan användandet av en metafor tillföra ett värde (Mossberg & Johansen, 2006; Fog, Budtz & 

Yakaboylu, 2003). Mossberg (2015) menar att historier både roar och ger företag 

uppmärksamhet. En historia kan ge företag en identitet och locka potentiella kunder. En 

medveten berättarstrategi kan vara ett sätt att förmedla bild av ett varumärke eller ett företags 

utbud. Konsumenter vill berätta sina historier och de väljer historier som passar ens identitet 

och nuvarande situation, historier hjälper till att bygga identitet (Mossberg, 2015). 

 

Storytelling innefattar alla historier inom en organisation och dennes omvärld, den är på så 

sätt mycket mer än traditionellt historieberättande (Gronborg, 2003). Historier kan uttrycka 

sig på olika plan, på en strategisk övergripande nivå. Här kan historien förklara varför 

företaget existerar och vad värdet är för ägarna. På marknadsföringsplan förklarar historier 

hur företaget differentierar sig och på det tredje planet handlar det om hur ledning och 

anställda kommunicerar vilka de är och hur de vill förverkliga sina versioner (Mossberg & 

Johansen, 2006). Att marknadsföra sig traditionellt är inte längre tillräckligt för företagare, nu 

riktar de sig mot att erbjuda drömmar och fantasier (Nordström & Riddarstråle, 2001). 

Featherstone (1990) menar att framtidens konsumenter inte kommer köpa produkter utan 

istället livsstilar, historier, upplevelser och känslor. När storytelling används i marknadsföring 

bör företagarna vara medvetna om i vilket syfte, i vilken situation det används och vilket 

segment man vill nå. Det är av betydelse att klargöra vad som är sanning och inte så att 

kunderna vet vad de har att förvänta sig, de ska inte känna sig lurade. Storytelling kan hjälpa 

företag att förmedla organisationens kärnvärden, på ett fördelaktigt sätt (ibid). 
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5.4 Marknadsföra sin plats 
 

Platsmarknadsföring är ett område inom marknadsföring, inom den här sortens 

marknadsföring finns en rad olika metoder och verktyg som marknadsföraren använder sig av. 

Flera av faktorerna inom marknadsföringen är inte unika för den här genren utan går även att 

finna mer generell marknadsföring exempelvis inom image och storytelling. Vilka metoder 

och verktyg platsmarknadsföraren väljer att använda beror helt på vilken plats denne ska 

marknadsföra och vad som ämnas att lyftas fram (Aronsson, 2007). Platsmarknadsföring är en 

marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt 

område (Ek & Hultman, 2007). Som i nästan all marknadsföring är det en positiv bild som 

förmedlas, antingen i syfte att konstruera en ny image eller för att ersätta en redan befintlig 

negativ bild (Avraham, 2004). Att marknadsföra platser, städer och regioner är en gammal 

praktik som sträcker sig så långt bak i tiden som till koloniseringen av den nordarmerikanska 

kontinenten. Det är dock under de senaste trettio åren som den här praktiken blivit global och 

kommit att bli ett centralt verktyg inom marknadsföring (Ek & Hultman, 2007). Beroende på 

platsen ifråga finns olika förutsättningar att marknadsföra. Aktörer verksamma på 

landsbygden eller i en mindre stad satsar eventuellt på att betona natur och lugnet i området 

medan en aktör i en storstad framhäver den vibrerande storstadspulsen (Aronsson, 2007). 

 

Inom platsmarknadsföring kan målgrupperna för marknadsföringen delas in i tre breda 

kategorier: näringslivet, turister och potentiella invånare (Ek & Hultman, 2007). Näringslivet 

omfattar företag som vill etablera en verksamhet eller göra investeringar knutna till en viss 

plats och potentiella invånare är i första hand individer med god inkomst. Huvudsakligen är 

platsmarknadsföring utåtriktat mot objekt som ligger utanför platsen i kartografisk mening. 

Platsmarknadsföring fyller också en inåtriktad funktion mot de som redan finns på platsen 

(ibid). Relationer är en viktig del av marknadsföring, det är av stor betydelse att kunna skapa 

relationer med människor för att skapa känslor och stimulera dem till köp (Placebrander, 

2015). Platsmarknadsföring vill åstadkomma att målgrupper flyttar till, besöker, förlägger 

evenemang eller etablerar sina företag på platsen som marknadsförs. Att målgrupper flyttar på 

sig är det som skapar en tillväxt och som i sin tur är nödvändigt för att samhället ska må bra 

(ibid). Kotlers marknadsföringskoncept (Kotler et al, 1993, se Ek & Hultman, 2007, s. 28) 

betonar likheten mellan annan marknadsföring och platsmarknadsföring betydelsen av goda 

ambassadörer, människor som är stolta över den plats de bor och verkar på och som därför 

förmedlar positiva berättelser om platsen för andra människor. Lokalbefolkningen är en viktig 
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del av den inåtriktade marknadsföringen. Precis som alla varumärken byggs också 

platsvarumärket inifrån och ut. Det är vi männsikor som lever på platsen som skapar bilden. 

Genom att göra lokalbefolkningen och de lokala näringslivet delaktiga i platsens 

marknadsföring blir den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och mer trovärdig (Ek & 

Hultman, 2007; Placebrander, 2015). 

 

Som beskrivits sker platsmarknadsföring av människor som vistas på platsen. Fler och fler 

platser använder organisationer med syfte att vara katalysator och drivkraft i arbetet med att 

marknadsföra platsen. Ofta blir det någon form av destinationsbolag eller marknadsbolag som 

i de allra flesta fall drivs av kommunen och näringslivet tillsammans. Att marknadsföra 

platsen är inte enbart kommunens ansvar, utan även företagens och invånarnas (Placebrander, 

2015). Ett företags platsvarumärke ägs till skillnad från ett företags varumärke av alla som 

lever och verkar på platsen gemensamt. Därför ska platsen vara till för alla (ibid). Den 

kommersiella bilden av en plats behöver inte nödvändigtvis överensstämma med bilden hos 

dem som bor på platsen. I marknadsföring ges ofta platser en endimensionell och förenklad 

bild som strömlinjeformar verklighetens komplexitet och hetrogenitet (Ek & Hultman, 2007). 

 

5.5 Platsens kommersialisering 
 

Platsmarknadsföring är ett fenomen som sker inom ramen för turismnäringen, de resulterar i 

alla de broschyer, tidskrifter och reseprogram som turisterna studerar när de ska konsumera 

olika platser. De olika broschyrerna och tidskrifterna representerar olika turistiska 

destinationer, aktiviteter och upplevelser (Ek & Hultman, 2007). Att marknadsföra en plats 

innebär ett målmedvetet synliggörande av vissa aspekter av en plats. Varför aktörer vill 

synliggöra delar av en plats handlar oftast om att förflytta konsumtion och attrahera köpkraft 

(Hultman, 2007). När vissa delar av en plats synliggörs så innebär de även att andra delar 

osynliggörs. Det beror på att de är bara de säljbara platsegenskaper som visas upp och det är 

de platserna som leder till kommersiella utbyten. 

 

Platser blir konsumtionsobjekt och konsumtion är en kommunikativ praktik. Att konsumera är 

att förmedla information om sig själv och positionera sig själv i förhållande till andra. 

Hultman (2007) menar att konsumtion dels bidrar till att skapa en egen självbild, det ger 

chans till att uttrycka sig och berätta för andra vem du är. Vanligtvis betraktas turism som en 

sysselsättning vars tidsrum är fritt och flexibelt till skillnad mot den strukturerade vardagen på 
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arbetsplatser. Det är även budskapet i den kommersiella kommunikationen “Lämna vardagen 

hemma”, och ur ett konsumentperspektiv är turistupplevelsen ofta präglad av distans från 

vardagen i tid och rum. En viktig poäng i det turistiska händelseförloppet är inbäddad i 

strukturer. De är nödvändiga för turistens upplevelse.  

 

Turistens rörelser följer en förståelse av hur den egna resans uppbygg genom turistbroschyrer, 

resetidningar och privata berättelser (Hultman, 2007). De aktörer som arbetar inom turistiska 

nätverk strävar efter att skapa upplevelsespår i landskapet, utmärkta banor som de vill att 

turisterna ska följa. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att hålla upplevelsespåren stabila. 

Det måste finnas stabilitet i hur och var turisterna får röra sig, eftersom turistbroschyrer och 

annat material berättar om platsen och i praktiken utgör löften. Upplevelseproducenter 

förbinder sig till att leverera en specifierad rörelseprodukt och måste därför ha kontroll över 

rörlighetens omfattning (ibid). När en plats marknadsförs händer det två saker ur ett kognitivt 

perspektiv, aspekter av platsen översätts och görs synliga för arenor för kommersiellt utbyte. 

Som en följd av översättningen för kommersiellt utbyte så påverkar marknadsföringen 

seendet. Det aspekter som synliggörs i marknadsföringen är även de aspekter som turisten ser 

under sin resa i området (Hultman, 2007). 
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6 Undersökning av Stall Västergården, Hägnens Islandshästar 
och Glasrikets Älgpark 
Följande kapitel behandlar vår undersökning av tre turismföretag som har upplevelser i 

naturmiljö som sin nisch. Kapitlet innehåller bakgrund till de tre turismföretagen samt de 

intervjuer som har skett med dem. 

 

6.1 Stall Västergården 
 

Stall Västergården är ett stall med western inrikting. Stallet är beläget i Smedby, mitt i 

världsarvet på södra Öland. Själva gården, som tidigare användes för att bedriva jordbruk, är 

en gammal familjegård som gått från generation till generation. Stallet har funnits sedan 1989 

och Anna Ericson har drivit det som företag sen 2000. Hon startade sin verksamhet genom att 

erbjuda turridning på Alvaret, då hon ville visa upp Alvaret från hästryggen. Turridningen var 

och är huvudsysselsättningen under större delen av året, närmare bestämt från maj till 

september och om vädret tillåter kan turerna fortsätta även efter september månad. 

Verksamheten har vuxit och idag erbjuder Anna även ridskola med westernryttare samt 

ridlektioner privat och i grupp. Ridgrupperna är små, ca 4-5 stycken i varje grupp vilket bidrar 

till en gemytlig känsla. Förutom ridskola, turridning och kurser så håller Anna på med 

friskvård för häst och människa, hon arbetar mycket med alternativa behandlingar och är 

utbildad hästfysioterapeut. Hon arbetar även med att åka runt till privatpersoner och deras 

hästar för att hjälpa ryttare bli ett med sin häst. 

 

6.1.1 Intervju med Anna Ericsson  

 

Med världsarvet Alvaret precis utanför dörren känner hon att verksamheten är en del av 

upplevelseindustrin. Vi ställde frågan, vad anser du att du ger för upplevelser? 

Anna svarade allt. 

- Främst lugn och ro. Tid för avstressning och sen Alvaret. Friheten att göra vad de vill under 

turridningen är också en upplevelse. Vi rider inte på led utan det är fullständigt avstressat och 

fritt. De kommer hit och vi börjar alltid i stallet här och sen blir de tilldelade en häst sen får 

det börja från scratch och ta hand om den. Vi sadlar, sen går vi ner på ridbanan. Vi går 

igenom allt där, jag har hur mycket tid som helst så det får ta den tid det tar. När vi är färdiga i 

paddocken så rider vi ut. Så fort jag släppt de innanför grinden på Alvaret så slutar de att följa 

mig. De rider i vilken gångart de vill. Många kommer hit just för att de är väldigt stressade. 
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Sen när de får titta på himlen och lyssna på lärkorna blir de avkopplade. Dem kommer tillbaka 

till stallet med ett leende på läpparna.  

 

Anna berättar att det är hela världen som varit hos henne och ridit genom åren. 

- Det är hela världen som besöker mig dem kommer ifrån Europa, Australien, Kanada, Japan 

och England och jättekul är det. Hon tilläger att de är helt galet hur de hittar hit. Hon berättade 

vidare om turridningen som i viss grad är säsongsbetonad  

- Jag har skrivit på hemsidan maj till septermber av den anledningen att det är allra säkrast då 

med underlaget på Alvaret. Så det har ju lite grann med underlag, vind och väder att göra.  

 

Hon berättar att många turister som kommer inte har tid att vara ute en dag.  

- Många som kommer har semester och deras tid är uppstaplat i schemarutor, lunch vid en tid 

och ridning vid en annan. Det är sällan någon kommer hit och har riktigt gott om tid. Det blir 

ändå en bra dag för det är fantastiskt när man skrittar ut och hör sadelknarr, lärkfåglar och 

vind i ansiktet och inget annat ljud hörs. Man ser på turisterna att en del av dem nästan lyssnar 

efter andra ljud, en bil eller likande. De tycker det är jätte stort att inte höra något annat. 

 

Trots att Anna numera är van att rida på Alvaret menar hon på att det fortfarande går att 

uppleva nya saker. Samtalet flöt vidare in på marknadsföring, Anna arbetar med att 

marknadsföra sin verksamhet via Ölandsturist. Hon berättar också om en hemsida som heter 

Hästkartan.se där hon också syns. Hon har också kunnat setts i Ölandsjournalen. Många av 

aktörerna i trakten såsom campingarna och hotell har varit hos henne och vet vem hon är och 

vad det är för ställe, så de tipsar gärna turister om hennes verksamhet. Vi frågade om hon 

deltog i några lokala evenemang och visade upp sina hästar vilket hon svarade att hon inte 

längre gör. 

-Det finns ingen tid över till de samt att de finns få möjligheter till att göra de. 

 

På frågan om Anna anser att hon marknadsför Öland med sin verksamhet svarade hon att hon 

gör det. Hon berättar att många kommer till henne just för att hemsidan tar upp Alvaret. 

Världsarvet, blommorna och aktiviteterna hon erbjuder med orkideblommning i maj-juni med 

flera gör att många får upp ett intresse. Hon berättar att hon tror att många kommer för att rida 

på Alvaret, hon är den enda på hela Öland som erbjuder turridning där. 

- Jag vet att jag i alla fall är den enda söder om Färjestaden. Vi skulle behöva vara fler företag 

egentligen för att jag får tyvärr säga nej till många intresserade. Jag är så nischad här och vi 
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har inte fler än fyra platser. Det går att ha lite reservhästar men jag tycker det blir roligare med 

en liten grupp. Vi rider vid tio är tillbaka vid ett halv två ungefär och då får de rätt mycket av 

aktiviteten, en upplevelse men många är även intresserade av hästhållning. 

- Vi rider fritt på Alvaret, så jag ser besökarna hela tiden, men det är fritt att rida om och förbi, 

välja gångart och så vidare. Är det några som aldrig ridit så skrittar dem vid mig de andra 

galopperar gör vad de vill.  

 

Vi frågade vidare hurvida hon tycker att hennes verksamheten bidrar med något till 

landsbygden. 

-Vi försöker samarbeta här nere så gott det går. Jag länkar till olika hotell och verksamheter 

och tvärtom. Det är bra att man kan få ett nätverk om de bor på östra sidan. Mellby Or Inn 

som jag samarbetar med kan ha flera som vill hitta på något när de bor hos dem. Några vill 

titta på fåglar, någon vill rida, någon vill shoppa så då hjälps vi åt att lösa så alla får göra de 

som dem vill. För egen del arbetar Anna med att bredda sitt utbud av tjänster. Hon berättar att 

hon har funderingar på att öppna upp för fler kurser. 

 

Verksamheten är välbesökt, det är mellan 200- 300 som rider här varje säsong. Anna tar emot 

alla sorters ryttare. Varav det är cirka 70 % som aldrig ridit tidigare. 

-Verksamheten är till viss del handikappanpassat, då ringer de oftast och säger själva att jag 

har det och det problemet och behöver en häst som funkar såhär. Dem som varit här och ridit 

har haft fysiska hinder som muskelproblematik och sen en tjej som var remautisk. Fast de är 

flest som har värkproblematik och då behöver de en häst med ett speciellt steg. Det var även 

en som var hit och hade med sin ledsagare. Det var en 8 årig flicka med CP skada men då var 

hennes mamma och hennes sjukgymnast med och då fick de låna en häst och sköta sig själva. 

 

Vi undrade även om det varit någon besökare som varit allergisk och det hade det varit. De 

personerna säger ofta hur pass allergiska dem är. I vissa fall får de bara vara med utomhus och 

inte i stallet. Även turister som är rädda av sig har besökt henne. 

-Jag märker hur inrutade dem är, men då kan jag berätta att vi rider i en grupp. Då brukar de 

lugna ner sig och känna sig trygga i situationen Hon berättar att det är mycket återkommande 

kunder. Ofta är det två som kommit och ridit och sen efter det berättar de för vänner och 

familj. Sen har de personerna i sin tur berättat för sina kompisar som berättat för sina 

släktingar. Word of mouth marknadsföringen är den bästa berättar hon. 
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-Det är jätte svårt att marknadsföra sig, för att det är sådant hav av utbud på tjänster. Jag ser 

själv om jag ska göra någonting hur letar jag. Jag går in och googlar och då kan de komma 

upp spaltmeter med saker och det är jobbigt att läsa igenom allt. Det gäller att hela tiden att 

vara överst i sökningen. Jag har en väldigt bra web master som sköter min hemsida. Det är 

hon som byggt upp sidan åt mig. De bilder som finns på hemsidan är tagna av en 

proffsfotograf. Det gör mycket att ha en arbetad hemsida. 

 

Vi undrade om hon var nöjd med sin positionering nu eller om hon ville utveckla sin 

verksamhet ytterligare. 

- Jag skulle vilja utveckla för egen del. Jag vill nog inte ha fler hästar, max 8 just att jag har 8 

boxar. Jag tycker om det där lilla, det är mycket roligare om man bara är några stycken. Sen 

så tror jag även att mina kunder uppskattar de. Det blir mer att de vågar fråga mig om saker 

då. Det blir väldigt mycket diskussioner, det är ju en lektion det också. En del vill att jag ska 

sitta upp och visa någonting och då får man göra det. Hon funderar även på att lägga till släd- 

och vagnturer. Då flera av hennes hästar är inkörda så tycker hon att de vore ett roligt tillägg.  

- Det enda som hindrar mig är att vi har inte så mycket vägar att ta oss fram på, då måste jag 

ta mig ut på stora vägen och det är inte så kul. Hon berättar att det är även därför hon gillar att 

ha sin verksamhet på Alvaret, där finns det inga vägar att hålla sig till. Det finns en mittstig 

som går tvärsöver till östra sidan mer finns de inte. 

 

6.2 Hägnens Islandshästar 
 

Hägnens Islandshästar är ett stall med flera olika aktiviteter som ägs och bedrivs av Ing-Marie 

Gustafsson. Stallet är beläget 8 km väster om Nybro i Småland. Hägnen är namnet på 

släktgården som är inne på sjunde generationen och även platsen där verksamheten är 

belägen. Verksamheten startades 1989 som ridlekis med shetlandsponnyer. Det var till en 

början ett ideellt arbete via idrottsföreningen, dem fick då lokalt aktivitetsstöd. Det började 

som kurser men hon fick tanken att de kanske ville börja rida också, och det var så 

verksamheten tog fart. När hon skulle rida ut med barnen red hon själv på en stor häst och för 

varje steg den stora skrittade fick de små trava, då kom hon på att hon skulle köpa en 

islandshäst. Islandshästen är tillräckligt stark för att bära henne men ändå så pass liten att den 

kan hålla samma hastighet som ponnysarna. Istället för en häst kom hon hem med tre. 

Därefter har de förökat sig, de har tagit föl och idag har de drygt 30 Islandshästar och 42 

hästar totalt. Ridlekis finns kvar men nu finns de även ridgrupper, 12 stycken i veckan för 
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olika åldrar finns även för vuxna på motionsnivå. Utöver de så har de turridning på helger och 

övrig ledig tid, går även att hyra en häst och disponera den i paddocken själv. Sommartid är 

det bara turridning. På gården finns det även hundar, katter, kaniner, höns och getter (intervju, 

2015-12-10; Hägnens Islandshästar). 

 

6.2.1 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 

 

En bit in i den småländska skogen finns Hägnens Islandshästar, en idyllisk plats i skogen med 

hästar runt hela gården.  

-Det hela började med barn från byn, men sen blev det bara fler och fler. De barnen hade 

klasskamrater och kusiner och andra kompisar så verksamheten växte. Jag började med att 

erbjuda ridkurser men fick sen tanken att de kanske ville rida också, på den vägen är det säger 

Ing- Marie.  

 

Verksamheten har vuxit och idag erbjuder Ing- Marie förutom ridlekis och kurser både 

turriddning och ridskola som är inriktat till vuxna på motionsnivå. På sommaren är det bara 

turridning och inga lektioner. Hästarna har ett fullt schema mars-december. Vi passade på att 

fråga om turridningen bara var en mindre del av hennes verksamhet. Hon svarade att det är 

nog 50/50 ungefär.  

- Sommartid är det bara turridning och då är det väldigt mycket och intensivt. Vår och höst är 

det turridning när hon jag har ledig tid över, det blir främst på helger. Jag erbjuder inte heller 

ridlektioner på onsdagar så då brukar vi boka in turridning. Ibland tar vi emot folk från skolor 

som vill rida men då får det bli en förmiddag mitt i veckan bara det inte kolliderar med de 

ordinarie ridlektionerna.  

 

Efter att pratat om hennes verksamhet ett tag började vi fundera på hur människor hittade dit. 

Det är inte skyltat ifrån vägen och det är en bit in i skogen efter slingriga vägar. Ing-Marie 

berättade att det var inga problem. Hon utbrast att det var internets förtjänst helt och hållet.  

- Internet! Det är internet helt och hållet. Min hemsida. Folk googlar idag bara på 

islandshästar Nybro så kommer de upp med en gång. På hemsidan har jag information om 

verksamheten och bilder på hästarna och naturen besökarna kommer vistas i, det är klart att 

det kan skapa förväntningar på upplevelsen. Och de hittar hit turisterna. I somras kom de 

några med ett tyskt magasin och undrade varför jag inte hade telefonnumret med när jag 

annonserade så de kunde ringa innan, och vi började ju undra när de bara kom, och så tog de 
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fram tidningen och visade mig och allting stämde men det fanns inget telefonnummer. Jag har 

inte annonserat i några tyska tidningar, de har tagit från min hemsida och bara inte fått med 

de. Det var ju till och med bilder från min hemsida. Allting stämde, men de undrade varför jag 

inte satte in något telefonnummer. 

 

Vi frågade hur turisterna hittar dit, för själva blev vi fascinerad av att folk hittade dit då det 

inte var den enklaste vägen. Ing-Marie svarar att de är på grund av GPSer de hittar dit. 

- Min adressen finns på hemsidan så det är bara att knappa in och då hittar de. Så hitta hit det 

ser jag inte som ett problem det kommer tyskar, holländare, norrmän och sweischare för att 

nämna några. Men att turisterna hittar hit kan vara ett problem, de kan bara komma helt 

plötsligt, i synnerhet tyskarna. Ing-Marie berättar att oftast står de tyska turisterna bara på 

gården utan att föranmäla sig. Dem varken ringer eller mailar utan vill bara ut att rida med 

desamma. Hon berättar att de även i regel är väldigt medgörliga och att hon kan fråga om de 

går bra att de återkommer imorgon istället och då bokar de en tid. Sommartid är det nästan 

varje dag det kommer utländska turister berättar Ing-Marie.  

- Det kan vara barnfamiljer som kommer men som mest bara vill klappa djuren och kanske 

rida lite i paddocken, och då har jag ett koncept där kunder får hyra en häst per timme och den 

som hyr hästen får disponera den själv i paddocken. Det kan vara en shetlandsponny 

exempelvis och då får föräldrarna leda hästen med sitt barn på hästryggen.  

 

Det finns även andra sätt de hittar till henne de kommer från olika campingar berättar hon. 

- Tyskar exempelvis pratar med varandra om att de var här och red och då får de nya 

turisterna ett tips och då kommer även de och vill rida. De blir jätteglada när jag kan prata 

tyska med dem, de börjar stappla sig på engelska och så läser jag på registreringsskylten och 

ser att dem är tyskar, och så svarar jag på tyska. Då blir dem jätteglada. Det är förvånansvärt 

många som inte kan eller vill prata engelska.  

 

Vidare berättade hon att de kan max ta 12 i en grupp, men att även det är lite för många att 

hålla reda på. Men att om det är en riktigt stor grupp kan de rida båda två, Ing- Marie och 

hennes dotter, en rider först och en sist. Om alla är nybörjare är det lagom med hälften 

berättar hon.  

-Vi kan ta en grupp med bara nybörjare, då får det gå i en lugnare tempo. Hon skrattar när hon 

berättar att alla tror att de kan rida. Dels tror alla att de kan klara att rida i tre timmar utan 

problem, de är standarden ” de är ingenting!” utbrister dem. Sen när de ridit en runda på en 
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timme och utbrister ”aaaah är vi inte hemma snart” har de ganska ont överallt, det är lite 

jobbigare än vad man tror. 

 

Ing-Marie säger sig jobba i upplevelseindustrin. Om turisterna vill uppleva djur och natur är 

det här ett bra ställe för det säger hon. 

-Även om jag inte uppskattar naturen på samma sätt längre, det är min vardag. Jag är ju 

uppvuxen på gården. Jag älskar skogen men eftersom jag ser och kommer i kontakt med den 

dagligen ser jag det inte som något speciellt längre. 

 

För de turister som kommer i från tätbefolkade länder som Holland exempelvis är skogen inte 

en vardag. De turisterna tycker att de är väldigt tyst här och det finns inga hus någonstans och 

att allt är så stilla. Det är så himla tyst ute i skogen att de hör både de ena och de andra 

berättar hon. Att höra fåglar kraxa är bara det en upplevelse för dem. För att svara på varför 

turister besöker henne säger hon att de i första hand är för ridningen, att de är djuren som 

lockar.  

- Sen besöker de mig för att koppla av, det är som avkoppling för själen att komma ut i 

skogen.  

 

Hon beskriver ett fall där en av dem som går på ridlektioner hos henne tänkte hoppa över 

ridlektionen för att personen i fråga var helt slut efter jobbet. När ridlektionen var klar kom 

den personen fram till henne och berättade hur lugn och harmonisk den kände sig nu. Hon tror 

att djuren har den effekten på turisterna också, i dagens ständigt uppkopplade samhälle är 

stress en stor faktor och en ritt i skogen är ett väldigt bra botemedel mot det. Återkommande 

kunder är en stor del av Ing-Maries verksamhet. Hon berättar att det finns dem som kommer 

tillbaka varje sommar år efter år. De har även haft barn som kommit och ridit när de var 

mindre och nu kommer de tillbaka som vuxna, med sina egna barn i samma ålder som de var 

när de först började rida.Turridningen är det ingen skillnad med här kommer det många 

återkommande gäster berättar hon. Där kommer människor som har stugor i närheten av 

stallet varje år, även många turister färdas långa väga för att återuppleva hästupplevelsen. Ing-

Marie berättar om en norsk kvinna som ridit där varje sommar i snart 27 år. 

- Sen är det även mycket företag som är här också och det kanske inte är alla som kommer 

tillbaka utan en i gänget och då tar den personen med sig sina kompisar som jobbar på ett 

annat ställe, ryktet sprider sig berättar hon. Möhippor har de rätt ofta och då kan det vara 

några i det gänget som aldrig skulle ha kommit om de inte blivit med tvingade. Men efter det 
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så tar de med sina kompisar och på det sättet blir det som ringar på vattnet, det sprider sig så 

att de behöver inte göra mycket reklam. Ing-Marie berättar att det är många reklamfirmor som 

kontaktar henne och säger att hon borde göra det här och det där men hon har kategoriskt sagt 

nej till allt. 

- Det går bra ändå, jag har min hemsida det är ungefär den reklamen jag har. Sen är det nöjda 

kunder som är den bästa reklamen. Är de missnöjda säger dem det till sina vänner ”åk inte 

dit”. 

 

Samtidigt känner hon att hon i sin tur gör lite reklam för sin by. Hon marknadsför den levande 

landsbygden som finns här.  

- I den här byn står de inte några tomma hus säger hon. Min verksamhet är ett sätt att leva och 

försörja sig på landsbygden. Gården är inte en stor och i dagens samhälle i jordbruks 

hänseende är det en alldeles för liten gård för att livnära sig på. Som hästgård räcker den till, 

vi har mark så det räcker att rida på och det är huvudsaken. Det är absolut ett sätt att 

marknadsföra sig och landsbygden på tycker hon. 

 

Hon anser även att de upplevelser de får av naturen marknadsför landskapet och landsbygden 

i sig själv. Upplevelserna hon ger till sina kunder är främst djur och natur. Hon tycker även att 

den friska luften som finns där ute i skogen är en upplevelse i sig själv, samt den motionen 

turisterna får. De som besöker henne tycker oftast om djur och natur, de tycker att det är fint 

att vara ute. 

 

På gården går de även att finna en mängd andra djur. Två nyfikna getter som vi såg när vi 

närmade oss huset. Getter och hästar är långt ifrån alla djur på gården, där går det även att 

finna katter, kaniner och hundar. Det finns även höns och en anka som bor med hönsen. Ing- 

Marie anser att de andra djuren skapade ett mervärde till den ursprungliga upplevelsen. 

-Det är många utav barnen som tror att de kommer hit för att klappa kaninerna ibland. 

Kattungar brukar vi ha men det är främst de gamla katterna som är snälla, dem brukar barnen 

bära runt på. Kaniner är också väldigt spännande att bära på.  

-Vi har så att de kan gå in till kaninerna och getterna också om de vill klappa dem där, vissa 

vill klappa på hönsen och då får dem göra det. 
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6.3 Glasrikets Älgpark  
 
Glasrikets Älgpark är en älgpark som är belägen strax utanför Nybro i Småland. Michael hade 

funderingar på att göra något nytt i livet, år 2008 tog han beslutet att gå från idée till 

verklighet och starta älgpark. Ett år senare, 2009 fick han godkännande från staten för att 

starta och bedriva en älgpark. Parken erbjuder en mängd upplevelser i form av att se och mata 

älgar till att åka på traktorsafari i de naturliga hägnen. I Glasrikets Älgpark möter gästen en 

naturupplevelse utöver det vanliga då gästen får möta skogens konung, älgen i en naturskön 

och spännande miljö. I parken får besökaren komma skogens konung riktigt nära. Entréhuset 

har souvenirförsäljning av älgprylar. Älgparken erbjuder även fiske av laxforell, utöver sin 

älgverksamhet. På parkens marker kan gästen även finna alpackor som går i ett hägn bara 

meter ifrån älgarnas. I anslutning till parken finns det möjlighet att nyttja elplatser för 

övernattande gäster (Intervju 2015-12-10; Glasrikets Älgpark). 

 
6.3.1 Intervju med Michael Karlsson  

 

När vi träffade Michael Karlsson, på hans Älgpark i Nybro startade han med att berätta att det 

första han gjorde när han fått klartecken att starta älgpark var att köpa en stor grävmaskin. 

- Den använde jag för att gräva fem dammar, på så sätt fick jag material till att utforma en 

parkering, det började med att jag gjorde tydliga vägar och satte stängsel kring vad som skulle 

bli älghägnen. Efter sju månader köpte jag de första två älgarna.  

 

Den första säsongen öppnade Michael med ett partytält, som var beläget på dagens parkering. 

Till en början körde de med endast en traktor och vagn inne hos älgarna. Idag har de utökat 

antalet vagnar till två stycken. Sommaren 2015 körde de med en traktor och två vagnar. 

Michael arbetar dagligen med att hålla älgarna tama, så att de vill komma fram till vagnarna 

under traktorturerna i hägnen, på så sätt får gästerna klappa och mata älgarna. Under 

sommarsäsongen kör de turer en gång i timmen, löpande. I framtiden kommer de försöka gå 

ut med tider då turerna kommer gå.  

-Tidigare har vi kört mer löpande, men i och med att vi fått en sådan ökning på besökare så 

blir det svårare att köra löpande, säger Michael.  

 

Han berättar vidare att parken är rätt så välbesökt, ca 8-9000 besökare per säsong.  

- Den här säsongen varade från 1 juni till 15 september. Tanken är att vi ska försöka öppna 

tidigare nästa sommar säger Michael. 
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Han har byggt upp parken med egen kraft, Michael beskriver sig själv som en modern bonde, 

då han mjölkar turister på pengar med sin upplevelse. Idag har han 8 älgar, till viss del har han 

även avel, då han föder upp kalvar själv.  

- Antingen så byter man bort älgarna eller så säljs dem vidare. Michael är med i Sveriges 

älgpark ideella förening, vilket innebär att hans älgar har stamtavla och är chippade. Under 

intervjun berättar Michael att han lyckats få fram Sveriges största älgtjur i hägn, Oden som 

har 28 taggar och hela 175 cm mellan yttersta spetsarna.  

 

Av de åtta älgar som finns på gården är det totalt tre tjurar. Älgarna går i olika hägn och innan 

brunst perioden så delar han på dem för att undvika inavel. Totalt finns det tre hägn på 

Älgparken, fyra om veterinärhängnet räknas med. På vintern inför en ny säsong försöker 

Michael utveckla verksamheten ytterligare.  

- Till nästa säsong ska vi bygga ut och ha ett grillhus, där man ska kunna köpa älgkorv själv 

och grilla, där nere vid dammen säger Michael samtidigt som han pekar på platsen han 

föreställer sig grillhuset. Som för övrigt kommer byggas med träd som han har över efter 

trädfällning.  

 

Förutom grillhuset så funderar han på att införskaffa ölandshönan, som är en gammal lantras.  

-Linderödsgris funderar vi på och bisonoxe eller vincent ligger i bakhuvudet. Jag funderar på 

de svenska raserna för att kunna bidra till ett mervärde för besökarna. Att det kan titta på 

något under tiden de väntar på sin älgtur.  

 

På gården har Michael förutom älgarna ett gäng nyfikna alpackor, det är hans fru som köpte 

dem då hon gillar deras ull. Besökarna är välkomna att titta på dem, men det är så vanligt för 

många tyskar berättar han. Kanske är de mest intressanta för oss svenskar. I de grävda 

dammarna har de planterar fisk, foreller som turister och besökare får fiska om intresset finns.  

-I dagsläget är det inte mycket fisk som efterfrågas, ungefär tre, fyra fiskekort om dagen säljer 

vi under sommarsäsongen säger Michael. Han tycker det är trevligt att ha liv i ett annars 

ganska tråkigt vatten, då han inte tycker det ska vara tomt där. Michael tycker att han befinner 

sig i upplevelseindustrin, då det är just upplevelser han erbjuder. Han har tidigare fått ett 

landsbygdsutvecklingsstöd, som investerades i parken. Under sommarsäsongen är det tre 

stycken som arbetar på gården, en som sköter kassan i deras souvenirbutik och två som turas 

om att köra i parken. På så sätt bidrar Michael och hans verksamhet med arbetstillfällen. 

Mikael visar Sveriges nationalsymbol, älgen vilket är upplevelsen som han erbjuder. 
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Det är ca 70 % utländska besökare som gästar hans gård varje sommar.  

- De vill se älgen, vilket vi garanterar att det får göra säger han. Det är ca 35 % tyskar, vi får 

besök av många holländare, danskar och schweizare. I och med vårt bokningssystem kan alla 

komma när dem vill. Många är turister i Småland, vi har märkt att många kommer från Astrid 

Lindgrens värld, trots att vi inte marknadsför oss där. Skyltar längst ut med vägarna är viktigt 

menar Michael. 

- Den upplevelse vi erbjuder är just mötet med älgen, besökare får mata älgen från sin hand. 

Det är för många ett fascinerande möte. Till oss kommer hela registret från spädbarn till äldre. 

I somras hade vi en 96 årig dam som vi hjälpte upp i älgvagnen. Rullstolar kan vi även ta, vi 

har en ramp och permobil tillgängligt säger Michael. 

 

Arbetet med att marknadsföra sig gör Michael dels genom egna boschyrer, ca 8000 delas ut 

på olika platser under året. Men det är tänkt att utökas ytterligare. De har tidigare annonserat i 

magasinet ”Active Sweden”, de har en aktiv facebook sida samt egen hemsida. Företag på 

landsbygden hjälps åt, Michael tar emot andra företags broschyrer och de tar emot hans, så de 

skickas vidare. Michael menar dock att den bästa reklamen är nöjda gäster, då de sprider deras 

positiva erfarenheter vidare till andra. Det är ofta man hör att besökare blivit tipsade av andra.  

- På Trip Advisor har vi blivit nämnda, det var en besökare för några år sedan som varit runt 

på en del älgparker i Sverige och blivit besviken då han inte fick en chans att närma sig älgen, 

bara se den på håll. Han skrev på sidan att vår älgpark gav den bästa och mest unika 

upplevelsen, då han fick möta älgen på nära håll. Vidare tror han att det beror på att de 

kommer älgarna så nära här.  

- Vi kör in i hägnen, lockar fram djuren och håller de tama. Vi håller det även väldigt 

personligt. Våra visningar är väldigt personliga, vi pratar till personer och håller oss inte till 

något manus. Vi använder oss inte heller av högtalarsystem eller så, vi pratar tydligt och högt 

så att alla hör. Många ställer frågor och då svarar vi på direkten. På så sätt blir det personligt 

och familjärt. 
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7 Analys av upplevelser och marknadsföring 
 

I det här kapitlet kommer vi att analysera vår empiri och med hjälp av teorin förstå den och 

se skillnad och likheter. Analysen kommer att delas upp i två underrubriker Upplevelser som 

erbjuds och Marknadsföring av upplevelseturism. Under de två rubrikerna kommer företagen 

att analyseras var för sig och sedan mynna ut i en jämförelse mellan företagen. 

 

För att föra tankarna tillbaka till syftet med uppsatsen, så är syftet med det här arbetet att 

belysa hur upplevelseföretag använder sig av sina upplevelser för att marknadsföra sig själva 

och platsen de verkar på. Det görs i det här fallet genom att se om det finns likheter och 

skillnader mellan de tre valda upplevelseföretagen. För att upptäcka eventuella likheter eller 

skillnader så har respektive företag blivit analyserat i deras användning av upplevelser och 

marknadsföring. Det har gjorts genom att analysera hur de har utformat sin marknadsföring 

kring upplevelsen, vad det är för upplevelser de ger sin kund samt hur de marknadsför den 

plats de befinner sig på med upplevelsen. 

 

7.1 Upplevelser som erbjuds 
 

De tre intervjuade företagen har alla sin nisch inom naturupplevelser. Alla är överens om att 

det är till dem turister ska komma om de vill uppleva djur och natur. Vistelse i naturen är en 

konsumenttrend som växer och det är något som märks hos våra intervjuade företagare. Alla 

tre företagen som vi studerat har en internationell kundkrets med många återbesökande 

kunder varje år. En annan trend som går framåt enligt Naturvårdsverket (2015) är upplevelser 

i opåverkad natur med höga kultur och naturvärden. Ett företag som bedriver sin verksamhet i 

just ett sådant område är stall Västergården som erbjuder sina kunder turridning på det Stora 

Alvaret som är ett skyddat område på Öland. Skyddade områden har ofta höga kultur och 

naturvärden och det är även därför människor vill besöka den här skyddsvärda naturen 

(Naturvårdsverket, 2015). I och med att Anna på stall Västergården har Alvaret rakt utanför 

dörren känner hon att hennes verksamhet är en del av upplevelseindustrin. Alvaret i sig är en 

plats full av upplevelser, även den lugn och ro som infinner sig av att rida där anser hon vara 

en stor upplevelse. 

 

Företagarna berättar alla att de erbjuder olika sorters upplevelser till sina kunder genom olika 

aktiviteter. Ett starkt återkommande tema i intervjuerna är naturupplevelser. Stall 
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Västergården och Hägnens Islandshästar har snarlika verksamhets koncept, de erbjuder 

turridningar i naturskön miljö. Stall Västergården och Hägnens Islandshästar har liknande 

upplevelser för att de erbjuder liknande tjänster. De båda börjar sin turridning i stallet där 

besökarna blir tilldelade en häst och de får en grundläggande utbildning om hästen om de är 

nybörjare. Att ha grupper med nybörjare anser de vara lite mer komplicerat än med turister 

som varit i kontakt med hästar förut. För Ing-Marie på Hägnens Islandshästar betyder det att 

turen går i ett lugnare tempo plus att hon rider först och dottern rider sist för att hålla ihop 

gruppen. Allt för att deras kunder ska känna sig trygga i sin upplevelse. Genom att ha en 

organiserad naturturism aktivitet som alla våra företag har så innebär det att fler kan få 

möjlighet till att uppleva naturområden och upplevelser på ett tryggt och säkert sätt. När 

naturupplevelser blir organiserade så kan människor utan stor erfarenhet av friluftsliv eller 

människor med funktionshinder också uppleva naturen och kulturer. Stall Västergården 

erbjuder till viss del handikapp anpassade aktiviteter, kunden kan då få en lugnare häst på 

turen eller helt och hållet hyra en häst och disponera den själv med en ledsagare. På Glasrikets 

Älgpark är det helt handikapp anpassat, det finns möjlighet att ta med rullstol på safarituren 

och ger därför alla från spädbarn till pensionärer och funktionsnedsatta ett tillfälle att uppleva 

skogens konung. 

 

Även om hästupplevelser inte särskiljer sig mycket med de upplevelser de erbjuder så har stall 

Västergården ett genomgående tema i sin verksamhet, western. Att ha ett tema påverkar 

kundens helhetsupplevelse av platsen. För de båda hästupplevelse företagen så har svaren 

varit eniga under intervjuerna att turisterna främst kommer för att få uppleva djur och natur. 

Företagarna ser båda även att det är för lugnet, avkopplingen och harmonin de besöker dem. 

båda beskriver hur de haft kunder som känd sig stressade men efter en ridtur har de känt sig 

avsevärt mycket lugnare och avkopplade. De tror själva att det är djuren och naturen som har 

den effekten på turisterna, kanske det är kombinationen av de båda. I teorin nämns det att det 

är vistelsen i naturen och naturupplevelserna som har den effekten på människorna. Djur är en 

del av naturen och naturupplevelserna så vi kan tror absolut att det är kombinationen av det 

två som ger en sådan bra effekt. Människan söker sig ut i naturen av många anledningar dels 

för rekreation och avkoppling men då framförallt för själva naturupplevelsen. En vistelse i 

naturen medför en bättre livskvalitet och ökad hälsa. Att vara i en naturpräglad miljö där 

turisten kan se växter och djur i sin naturliga miljö, vilket företagarna strävar efter, kan ge 

möjligheter till återhämtning. Människor blir lugnare, mer avspänd och känner sig bättre till 

mods i naturen. Att endast kunna höra en fågel kraxa är för många en speciell upplevelse i sig. 
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Även om det är snarlika upplevelser som erbjuds hos alla företagen är inget av dem belägna 

på samma plats utan på två olika destinationer, två i Nybro och ett på Öland. Varierande 

landskap och miljöer ger olika upplevelser. De upplevelser som älgbonden Michael erbjuder 

sina kunder skiljer sig därför markant från de övriga två företagen. Även om hans primära 

upplevelsefaktor är älgen vill han även visa upp dem i en sådan autentisk miljö som möjligt 

för en större helhets upplevelse. Michael erbjuder en storslagen och fascinerade upplevelse för 

dem som besöker honom, att komma intill och få mata ett sådant stort djur är för många en 

minnesrik upplevelse. De upplevelser som Älgparken genererar genom mötet med älgen kan 

tolkas som en extraordinär upplevelse. Enligt Csíkszentmihályis (1997) är extraordinära 

upplevelser de upplevelser som blir ihågkomna flera år efter konsumtion. Extraordinära 

upplevelser bryter mot vardagen och ger en känsla av något nytt. Det görs också tydligt 

genom den kund på Trip Advisor som Michael berättade om och som sa att hans park var den 

mest unika upplevelsen personen fått under sin resa. 

 

På Glasrikets Älgpark arbetar Michael för att få en större helhets upplevelse på gården. 

Genom att köra in i hägnen och locka fram djuren får kunderna se älgarna röra sig i sitt 

naturliga habitat. Hans visningar är personliga utan manus och högtalarsystem. Han svarar på 

kunders frågor om de har några på plats. Utbildning är ett element av fyra för minnesvärda 

upplevelser och det är ett tydligt element i den upplevelse som erbjuds. Utbildning av kunder 

sker under vagnturen och det skapar en minnesvärd upplevelse för dem. För att utveckla 

minnesvärda upplevelser så behöver alla delar av de fyra elementen i Pine och Gilmores 

(1999) strategimodell för minnesvärda upplevelser finnas. De andra elementen är 

underhållning, estestik och eskapism, alla delar som han arbetar med på olika sätt. 

Underhållning sker via vagnturer och närheten till älgen. Estestik ger han genom att visa upp 

Sveriges nationalsymbol som han beskriver älgen i dess naturliga miljö. Eskapismen aktiveras 

genom att kunderna får vara delaktiga med att mata älgarna från vagnen. 

 

Var tredje naturturismföretag är enligt mittuniversitetets studie (2015) i en tillväxtsfas och 

både Älgparken och stall Västergården befinner sig mitt i den med många idéer om utveckling 

och framtida tillägg av upplevelser som kopplas till aktiviteter, djur och sevärdheter. På 

Älgparken kommer det i vinter, 2015 att byggas en grillstuga av eget timmer, där kommer 

älgkorv och nyfångad fisk från dammarna kunna avnjutas. Den nya grillplatsen kommer 

generera fler sinnesupplevelser till parken. En turist upplever genom alla fem sinnen samtidigt 

och ett sinne som saknats på parken är smak. Att tillföra det sinnet kommer ta Älgparken till 
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en ny upplevelsenivå. Sinnena påverkar helhetsupplevelsen, syn, hörsel, känsel och lukt är 

alla aktiva under ett besök. 

 

7.2  Marknadsföring av upplevelseturism 
 

Företagarna berättar att hela världen besöker dem och med en sådan stor internationell 

kundkrets som de tre upplevelseföretagen har är det svårt att tro att marknadsföringen av 

verksamheterna är inte omfattande. Det blir allt svårare för företag att skilja sig från mängden 

och differentiera sig för att vara konkurrenskraftiga. Företagare måste nå ut med sitt budskap 

och vara synliga för att kunder ska känna till dem och idag är det relativt enkelt att 

marknadsföra sig traditionellt, exempelvis i tidningar, radio, tv och internet. Det blir allt 

svårare för företagare att stå ut från mängden och att synas (Dennisdotter, 2008). De 

intervjuade företagen i studien arbetar kontinuerligt med att marknadsföra sina verksamheter, 

samtliga menar att den viktigaste marknadsföringen ändå är word of mouth. Nöjda kunder är 

nyckeln till framgång berättar de. Just de alternativa marknadsföringskanalerna som word of 

mouth är ett starkt återkommande tema i våra intervjuer, Hägnens Islandshästar som har 

många tyska besökare nämner att word of mouth är för henne den bästa marknadsföringen till 

utländska besökare. Även Glasrikets Älgpark tycker att word of mouth är den bästa 

marknadsföringen, Michael säger att den bästa reklamen är nöjda gäster, då dem sprider de 

positiva upplevelserna till andra. Nöjda kunder innebär god och effektiv word of mouth, icke 

nöjda kunder levererar dock motsatsen. Word of mouth som marknadsföring är väldigt 

nyckfull. De individer som är missnöjda med sin upplevelse tenderar att i större utsträckning 

berätta det för andra. Effekten av dålig word of mouth är företagarna väl medvetna om. Att 

om en upplevelse för en person blir dålig kommer den personen i sin tur att berätta att “dit ska 

du inte åka”. Men en god word of mouth effekt är de många som önskar skapa. Företagarna 

berättar att deras rykte sprider sig genom god word of mouth effekt. 

 

Stall Västergården berättar att det är svårt att marknadsföra sig för att utbudet av 

marknadsföringskanaler är så stort idag. Hon berättar att när hon själv ska söka efter något är 

google det hon använder. Saken med google är att en sökning resulterar i oändligt med svar 

och att det alltid gäller att vara i toppen av resultaten. Därför har hon personligen anlitat en 

webbansvarig som sköter om en av de viktigaste delarna av hennes marknadsföring nämligen 

hemsidan. Det är den webbansvarige som byggt upp och sköter hemsidan. Alla företagarna 

har en egen hemsida som de arbetar med för att berätta om sina verksamheter och för att 
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skapa ge kunderna en bild av platsen i förväg. På hemsidorna ges en bakgrundsinformation 

om företagets historia och uppbyggnad och ger en beskrivning om vad de kan vänta om ett 

besök på platsen sker. Genom att använda sig av storytelling byggs en bild upp hos 

konsumenterna. Storytelling innefattar alla historier inom en organisation och dess omvärld 

och är på så sätt mycket mer är traditionellt historieberättande. Alla tre företagare använder 

sig på ett sätt av storytelling. Alla ger bakgrundsinformation om sin verksamhet till sina 

kunder, både genom hemsidor, broschyrer och genom guidade turer. Men de berättar även 

under sin tur om historien bakom exempelvis älgen, den svenska naturen, stora Alvaret och 

landsbygden de är verksamma i. Historier är viktiga för människan det är historierna som får 

oss att känna gemenskap och vi kan på så sätt dela olika erfarenheter och fånga känslor. När 

vi konsumerar en produkt eller tjänst gör vi det inte enbart för deras nytta, utan istället handlar 

det om att vi vill konsumera något som berör oss känslomässigt och ger oss njutning och det 

försöker företagarna göra via deras upplevelser.  

 

De vill alla visa upp platsen de är verksamma på och berätta om den och visa upp den för 

andra för att kunna bevara den i högsta möjliga mån (Mossberg, 2015). För att kunna bedriva 

verksamheter i ett skyddat område som Stall Västergården gör är de viktigt att kunna ge 

information och historia om platsen det ger chans till erfarenhets utbyten. Att berätta historier 

kan ge ökad trovärdighet åt budskapet och en bra historia stannar längre i människans 

medvetande vilket är positivt för företagen (Mossberg & Johansen, 2006). Michael på 

Älgparken använder sig av storytelling i sin safaritur. Hela besöket på Älgparken blir en del 

av en historia, den guidade turen innehåller informationsrik historia om landskap, natur och 

älgen i ett. Michael står framför vagnen utan högtalare och talar högt som inför en publik till 

turisterna i vagnen om älgarna och hägnen de går i. Allt blandas med hans personliga 

erfarenheter och utbildning av sina kunder han både ger en upplevelse och utbildar. 

 

Men det är inte produkten eller tjänsten som är grunden till ett framgångsrikt företag, utan de 

är nöjda kunder som har störst betydelse och påverkan vilket alla företag berättar i 

intervjuerna, för att kunna svara till kunden måste de veta vilket behov de uppfyller och på 

vilket sätt de görs vid konsumtionen. Skulle bilden företaget sänder ut till allmänhet inte 

stämma överens med verkligheten kommer kunderna känna sig missnöjda, oavsett hur bra 

eller dålig tjänsten eller produkten ifråga är (Dennisdotter, 2008). När kunden ska välja och 

köpa ett erbjudande är företagets image avgörande, image kan ses som den personliga 

tolkning av information en kund skapat sig från en plats. Företagare stärker verksamhetens 
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image genom att tematisera upplevelserna, vilket Glasrikets Älgpark och Stall Västergården 

gjort. Imagen utvecklas och det ökar attraktionskraften av platsen. På så sätt minskar även 

behovet av marknadsföring för platsen. Image består av två delar att vara välkänd och 

välrespekterad, det är kombinationen av de två som är nyckeln till framgång (Fernström, 

2005).  

 

Stall Västegården och Glasriket Älgpark använder sig båda av broschyrer för att 

marknadsföra sin verksamhet. En broschyr ger turisten en bild av platsen i förväg och om inte 

den stämmer kommer dem känna sig lurade. Broschyrer representerar olika turistiska 

destinationer, aktiviteter och upplevelser. Michael trycker ca 8000 broschyrer under året på 

olika platser. Han har även tankar på att utöka de antalet ytterligare. Verksamheter på 

landsbygden har mycket samarbete med varandra, Michael tar emot andra företags broschyrer 

och de tar emot hans, de hjälps åt att marknadsföra varandra i grannskapet. På samma sätt 

arbetar Stall Västergården med sina broschyrer och grannskap. Hon delar även länkar på sin 

hemsida med andra företag och de gör desamma för henne på så sätt sprids information om 

verksamheter som verkar på avlägsna platser. Västergården visar upp Öland via sin 

verksamhet, Alvaret visas upp under stora delar av året. Många besökare kommer till just 

Västegården för att hennes turer bedrivs på Alvaret, det står i hennes broschyr och på hennes 

hemsida. Hon är väldigt differentierad från andra turritter på Öland för hon är den enda som 

kan erbjuda Alvaret som sin verksamma plats. Alvaret kan räknas som en plats som blir ett 

konsumtionsobjekt. Anna på Västergården använder Alvaret som marknadsföring av sin 

verksamhet. När en plats marknadsförs innebär de att vissa aspekter av den synliggörs och de 

görs för att förflytta konsumtionen och för att attrahera köpkraft. Ännu en turridning på Öland 

hade inte varit så unikt om de inte vore för Västergårdens positionering vid Alvaret. Men när 

en viss del av en plats synliggörs så osynliggörs en annan. En turridning på Alvaret kommer 

ta mycket fokus från resterade delar av Öland. Det beror på att det bara är de säljbara 

platsegenskaperna som visas upp och det är de platserna som leder till kommersiella utbyten. 

 

Företagarnas hemsidor visar vackra bilder av omgivningen och de aktiviteter och upplevelser 

de kan erbjuda. En bild blir en aspekt som turisten då vill se. Det aspekter som synliggörs i 

marknadsföringen är även de aspekter som turisten vill se under sin resa i området. Som en 

bild föreställande en älg på Älgparkens hemsida, det gör att turisten förväntar sig att se just 

det, en älg. Michael som hållit sina älgar tama kan garantera att turisterna ser en älg. Men som 

turridnings verksamheterna som har ett stort område att visa upp också utöver hästen har mer 
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förväntningar att fylla. En häst är kunden garanterad att se men bilder på hemsidorna visar 

även naturområden som kunden då också vill se. Som upplevelseproducent förbinder de sig 

till att leverera en väldigt specificerad rörelseprodukt och måste därför ha kontroll över 

rörlighetens omfattning. De kan inte bedriva sin verksamhet utanför sin egna mark eller den 

del som givits tillstånd till att använda. Bilder som exempelvis visar delar av Alvaret som inte 

får ridas på kan ge en dålig upplevelse för att förväntningarna inte uppfylls. Som aktör inom 

turistiska nätverk vill både Stall Västergården och Hägnens Islandshästar skapa upplevelse-

spår i landskapet som turister ska kunna följa. 

 

Att marknadsföra den plats de verkar i gör alla på olika sätt. Platsmarknadsföring är något 

som alla tre företagarna arbetar med, och beroende på platsen skapas olika förutsättningar att 

marknadsföra sig på. Aktörer verksamma på landsbygden satsar mer ofta på att betona natur 

och lugnet i området, vilket vi kan se att Hägnens Islandshästar och Stall Västergården gör. 

Avkopplingen och lugnet kombinerat med hästar och upplevelsen det ger är en anledning till 

varför många söker sig till landsbygden. Alla företagarna sysslar med både inåtriktat och 

utåtriktad platsmarknadsföring. Som tidigare nämnt i texten i intervjuerna finns det mycket 

samarbete mellan alla verksamma aktörer på landsbygden där företagen är belägna vilket 

bildar den inåtriktade marknadsföringen. Alla av företagarna både bor och är uppväxt på 

platsen där deras verksamhet bedrivs, det gör dem en del av lokalbefolkningen och det är de 

många människorna som bor på platsen som bedriver platsmarknadsföring. Varumärke och 

platsvarumärken byggs inifrån och ut, det är de människor som bor på platsen som skapar 

bilden av den. I och med att relationerna mellan aktörerna på landsbygden är nära gör det att 

deras utåtriktade marknadsföring blir mer legitim och trovärdig. Företagen har alla lyckats 

skapa sig ett eget varumärke genom sin verksamhet, men företagets platsvarumärke ägs av 

alla som verkar på platsen gemensamt. 
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8 Slutsats 
I uppsatsens avslutande del presenterar vi vilka slutsatser vi drar från studien. Här 

sammanfattas studien och vi kopplar an till vårt syfte och svarar på vår frågeställning. 

 

Friluftslivet är en växande trend och efterfrågan på nya och spännande aktiviteter är stor. När 

var tredje företag verksamma inom naturturism i Sverige befinner sig i tillväxtfasen kan vi 

vänta oss att se en utveckling av den branschen. Naturturism inriktat på upplevelser är inte 

bara på framgång i världen utan även och kanske framförallt i Sverige. Idag är naturturism 

bara en liten del av hela turismnäringen, men den omsätter ändå 3,6 miljarder årligen i 

Sverige. Efterfrågan på opåverkad natur i skyddade områden är också en trend som pekar 

uppåt och upplevelser i sig är ett återkommande tema i all naturturism och inom friluftslivet. 

Stall Västergården, Hägnens Islandshästar och Glasrikets Älgpark är alla involverade i 

upplevelseindustrin. De arbetar med att erbjuda kunder upplevelser genom natur och 

djuraktiviteter. Deras utbud av aktiviteter skiljer sig åt för att de är belägna på olika platser 

och i två olika landskap. Samtidigt som upplevelser alltid är olika beroende på vilken plats 

verksamheten är beläget, kommer också en upplevelser skilja sig åt från person till person. En 

upplevelse är alltid unik och personlig och har olika betydelser för den enskilda individen.  

 

Även om vi genom att analysera företagarnas verksamhet kan tycka att vissa upplevelser är 

lika, kommer upplevelsen alltid att tolkas olika beroende på personen som konsumerar den. 

Det vi kan se är att företagen erbjuder sina kunder i upplevelseväg är främst djur och natur-

upplevelser, men de är alla nischade åt olika håll. Stall Västergården erbjuder en natur-

upplevelse utöver det vanliga på Alvaret. Alvaret är hennes profilering och platsvarumärke 

och är det som särskiljer henne från alla andra turridningar som befinner sig på Öland, det är 

även det som till största del skiljer henne från Hägnens Islandshästar. Hägnens Islandshästar 

visar upp den småländska skogen från hästryggen. Ing-Marie har även en gård full med andra 

djur som skapar ett mervärde till hennes ursprungliga upplevelseprodukt. Att kunna erbjuda 

tilläggstjänster som skapar ett större kundvärde är mer efterfrågat bland upplevelseföretag. Ett 

större mervärde ger en bättre helhets upplevelse åt kunden.  

 

Både Västergården och Hägnens Islandshästar har den lugnande och avkopplande upplevelsen 

som en av deras främsta upplevelser utöver naturupplevelsen. Glasrikets Älgpark fokuserar 

mer på upplevelsen som mötet mellan människan och älgen genererar. Han har den 

extraordinära upplevelser som turisten inte kommer över varje dag, den som är unik och 
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fascinerande. Att kunna erbjuda en extraordinär upplevelse gör att älgparken står ut i den stora 

konkurrensen bland upplevelseföretagen. Även om Västergården som erbjuder Alvaret är en 

upplevelse utöver det vanliga, är extraordinära upplevelser mer eftertraktat. Turridning på 

Alvaret är inte samma wow-faktor och ger inte känslan av något nytt. Det är en skyddad plats 

och speciell natur men även något som alla har tillgång till. Att kunna rida där ger upplevelsen 

av platsen något extra, men den når ändå inte upp till kriteriet för en extraordinär upplevelse. 

Erbjudandet av extraordinära och speciella upplevelser med både positionering och 

differentiering är de upplevelser som lockar flest kunder. Michael på älgparken tar emot ca 8-

9000 turister per säsong medan Västergården har 2-300 per säsong. Det går inte att jämföra de 

båda på ett likvärdigt sätt då deras verksamheter är helt skilda åt i sitt koncept. En häst kan 

inte transportera lika många människor som en traktor med två påkopplade vagnar kan. Sen 

skiljer sig turernas längd åt markant, en traktortur på ca 20 minuter mot en turritt på en timme, 

plus förberedelser i stallet innan och efter turridningen är avslutad. 

 

Alla tre är väldigt välbesökta och har fullt upp varje säsong och ca 70 % av turisterna som 

kommer är internationella. Med sin breda internationella kundkrets har det varit svårt att 

förstå att företagarna har så pass många besökare som de faktiskt har, med tanke på att de inte 

marknadsför sig jättemycket. En anledning är fenomenet word of mouth, samtliga företag var 

eniga om att många besökare hittat dit just på grund av tips från vänner och bekanta. Turister 

som stannar på campingar är speciellt sådana som sprider word of mouth enligt Ing-Marie på 

Hägnens Islandshästar. De både hör och sprider ordet om de upplevelser de fått på en plats. 

Företagen har även många återkommande gäster, vilket visar att besökarna varit nöjda med 

upplevelsen att de velat återvända år efter år. Varför deras kunder är så pass nöjda som de 

verkar vara i och med de höga antalet återkommande kunder kan bero på den 

helhetsupplevelse dem får av ett besök hos upplevelseverksamheterna. De är alla unika och 

speciella på sitt sätt, de har personliga och familjära verksamheter som alla bjuder in dem till 

sitt hem. Sen utbildar de och berättar historier för sina kunder under upplevelse aktivitetens 

gång vilket bidrar till en minnesvärd upplevelse för kunden. De försöker utvecklas för att 

kunna erbjuda fler upplevelser för varje år vilket kan bidra till att kunder återkommer, det är 

inte samma upplevelse varje år. Beroende på vilken årstid besöken sker i kommer upplevelsen 

att skilja sig åt, både natur och djurliv kommer att se annorlunda ut. Alvaret kommer ha olika 

växtlighet och älgarna kommer att få kalvar på våren. Återkommande kunder som varje år får 

en ny upplevelse kommer bidra till god word of mouth och även ge företagen en stark image. 
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Att marknadsföra sig på landsbygden innebär ett stort nätverkade av alla verksamheter som 

verkar där. Genom att bygga nätverk i grannskapet bidrar det med marknadsföring av 

varandra, Stall Västergården länkar till olika hotell och verksamheter och de gör detsamma till 

henne. Landsbygden bidrar till marknadsföring av upplevelseturismen, det kan vi se fram-

förallt genom Anna på Stall Västergården då hon marknadsför sig via platsen och Alvaret. 

Västergårdens verksamhet bidrar även till marknadsföring av landsbygden genom hennes 

samarbete med andra verksamma på samma plats. Landsbygden bidrar till henne med ett 

platsvarumärke som är så starkt att det även genererar marknadsföring åt hennes verksamhet. 

På landsbygden hjälper företagarna varandra att marknadsföra sig, Glasrikets Älgpark gör 

bland annat det då de byter broschyrer med varandra och får på så sätt spridning på verksam-

heten. Verksamheter på landsbygden tjänar på att hjälpa varandra då fler verksamma företag 

bidrar till en levande landsbygd. Hägnens Islandshästar som är beläget i en liten by i skogen 

bidrar till en levande landsbygd i det området då mycket folk besöker henne och på så sätt 

ökar inflödet av folk till byn.  

 

Lokalbefolkningen har en stor påverkan av hur en plats marknadsförs. Det är dem som är 

platsen, de som bor och verkar där. När alla på platsen kan hjälpas åt och ta del av varandras 

tjänster skapar de också en legitim platsprodukt. Beroende på platsens läge, i den här studien 

landsbygden, är det viktigt att trycka på rätt kanaler. Ofta väljer vi att besöka landbygden när 

vi är ute efter avkoppling och rekreation. Vilket är faktorer som både Hägnens Islandshästar 

och Stall Västergården marknadsför att de erbjuder i kombination med upplevelser. Då 

upplevelser i naturen är en påtaglig trend gör de att besökare till sådana verksamheter får ett 

uppsving. Turismen på landsbygden ökar för att det är där naturupplevelserna går att finna. Vi 

kan se att på grund av den rådande trend som finns i turismnäringen där naturturism och 

speciellt upplevelser i naturen är det som efterfrågas kan vi dra den slutsatsen att upplevelse-

turism bidrar till ökad marknadsföring av landsbygden. Mer människor som besöker 

landsbygden skapar en ekonomisk tillväxt och en ökad word of mouth marknadsföring av 

företagen som är verksamma där. Det i sin tur gör att landsbygden blir mer levande och ett 

starkt platsvarumärke. 
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