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Abstract 
Turistkonsumtionen i Sverige hade 2003 en omsättning på 167 miljarder kronor samtidigt 

som intresset för aktiviteter på semestern ökar. Äventyrsbranschen fångade vårt intresse, 

men vi upptäckte snart att den har en stor omsättning av företag. Vi ämnar därför i denna 

uppsats finna framgångsfaktorer för äventyrsföretagen i Sverige. De faktorer som vi har 

valt att granska är: Produkt, Kund, Marknadsföring, Företagsstruktur och Pris. Empiri, 

insamlad genom en öppen marknadsundersökning, ställde vi sedan mot utvalda 

ekonomiska upplevelseteorier. Därifrån har vi kommit fram till ett antal slutsatser om vad 

som behövs för att ett äventyrsföretag ska nå framgång.  

 

Vi konstaterar att bredden i produktutbudet är en viktig framgångsfaktor, snarare än 

själva differentieringen av produkter mellan företagen då det är helhetskoncept som säljs. 

Däremot kan vi dra slutsatsen att det är en förutsättning att lyssna till kunden och anpassa 

produkten för att få sälja överhuvudtaget. Att ha stora företag som kunder och 

internationella kunder verkar också vara en faktor som påverkar hur väl ett företag 

lyckas. Resultaten pekar vidare på att de företag som uppvisar en stabil utveckling under 

de senaste fyra åren, har marknadsfört sig mer aktivt än företag med en sämre utveckling. 

Personalens kompetens är en annan framgångsfaktor då den i hög grad påverkar kundes 

upplevelse. Företagens nyckelpersoner bör besitta nätverkande egenskaper och 

organisationsförmåga så att flexibilitet inom organisationen är hög. Det personliga 

engagemanget hos personer med ledande ställningar i företaget har vi också kunnat 

konstatera är en viktig faktor för framgång. Företag som vill gå med vinst och utvecklas 

måste tro på sin produkt och kunna ta bra betalt för den. Det är viktigt att noggrant 

kalkylera ett fast påslag för varje erbjudande för att vara lönsam.  

 

Äventyrsbranschen är och kommer att förbli en föränderlig bransch och för att lyckas 

krävs en kombination av de faktorer som vi tar upp i denna uppsats. 
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1. Inledning 

Här beskrivs kortfattat äventyrsbranschen, varför den intresserar oss, vad ett 

äventyrsföretag är och vad vi ämnar ta reda på. De avgränsningar vi valt att göra 

förklaras och sedan avslutas kapitlet med en disposition av hela arbetsgången. 

 

1.1 Problembakgrund 

De senaste åren har det pratats mycket om upplevelser och aktiviteter på semestrar och att 

intresset ökar inom dessa områden kan man ständigt läsa om i dagspress och i olika 

rapporter. Det forskas också en hel del på området, vilket resulterar i åtgärdsplaner och 

rekommendationer för regionalpolitiker för att skapa förutsättningar dels för den svenska 

turistnäringen och dels för lokala näringsidkare att kunna konkurrera på marknaden inom 

detta område. Det ordas mycket i litteratur kring att det som många företag faktiskt säljer, 

inte är service och tjänster, utan snarare upplevelser. Dock är inte alla företag medvetna 

om den skillnaden, om fler företag var medvetna att de bör sälja upplevelser, skulle det 

ha stor betydelse för många branscher, och särskilt för turistbranschen. 

 

Vi har fokuserat denna studie på en nisch av den svenska turistbranschen – 

äventyrsföretag eller företag som levererar en produkt som ger kunden en upplevelse i 

form av ett äventyr. Då ett äventyr kan vara allt, från att klättra i berg eller grottor till att 

åka hundspann eller ha en 7-kamp med olika aktiviteter, är det svårt att dra en tydlig 

gräns för vad exakt ett äventyrsföretag är. De flesta äventyr utspelar sig utomhus och i 

naturlig miljö, men inte heller det är något bestämt. En del företag har många aktiviteter 

och kan erbjuda komplexa äventyrspaket medan andra är specialiserade på en eller ett 

fåtal produkter. Flera företag har av olika anledningar även annan sysselsättning vid sidan 

av själva äventyren. Antal företag i den svenska branschen finns det ej klara siffror på då 

det är klurigt att dra gränsen för vilka företag som bör räknas in i denna bransch och vilka 

som kanske inte bör det. Svårigheten i det hela är som sagt att det inte finns någon 
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definition på vad ett äventyrsföretag är. Dessutom är omsättningen av företag i branschen 

stor, vilket gör det än svårare att få en korrekt siffra.  

 

Mellan 1995 och 2003 har turistkonsumtionen i Sverige ökat stadigt, med undantag för 

2003 då utlänningarnas konsumtion minskade och gav oss ett resultat på 167 miljarder 

spenderade kronor i Sverige. Dessa pengar är fördelade på olika poster som boende, 

restaurang, transport, varuhandel, kultur och rekreation. De svenska fritidsresenärerna 

stod för den största andelen och tillsammans med svenska affärsresenärer konsumerade 

de nästan tre fjärdedelar av hela omsättningen. Den sista fjärdedelen utgörs av utländska 

besökare.1 I en undersökning som gjorts av Turistdelegationen framgår att hos arrangörer 

i länder som Holland, Storbritannien och Tyskland är det svenska och skandinaviska 

utbudet av outdoor- och multiaktiviteter väldigt begränsat. Dessutom är Finland, Norge 

och Island mer representerade i utbudet än Sverige. Däremot börjar detta redan förändras 

då det noterats att Sveriges produkter inför 2004 ökar i deras produktportföljer.2 

 

Vi beslutade oss för att granska upplevelse- och äventyrsmarknaden efter att ha kommit i 

kontakt med en lokal entreprenör i Orsa. Även våra egna erfarenheter och kontakter 

bidrog till vårt beslut att granska denna spännande marknad. När vi satte oss in i 

marknaden gick det att urskilja ett mönster. Många företag har sedan år 2000 fått dra ner 

på sin verksamhet medan andra helt enkelt har lagt ner. Ett känt exempel på ett projekt 

som lades ner för några år sedan är Vattenfestivalen, som egentligen var ett bra 

varumärke med en positiv klang. Det finns dock några företag som verkligen har lyckats 

inom upplevelse- och äventyrsmarknaden. Praktexemplet på detta är Ishotellet i 

Jukkasjärvi som lyckats få global uppmärksamhet, omsätter 120 miljoner kr och 

sysselsätter över 200 personer. 70 000 turister flyger varje år till Kiruna, varav två 

tredjedelar är från utlandet, för att ta sig till den lilla byn Jukkasjärvi med 300 hushåll och  

                                                 
1 Turistdelegationen, http://www.tourist.se/, 2005-11-25 
2 Turistdelegationen,  http://www.visit-
sweden.com/upload/28722/Sammanfattningmultiochekoturismmaj04.pdf, 2005-11-25 
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bo i en extravagant igloo.3 Detta fenomen är helt otroligt. Folk från hela världen betalar 

massor av pengar för att bo där solen visar sig tre timmar per dygn och temperaturen kan 

sjunka till – 40 grader, för att få se något som är gjort av människor. Niklas Gustafsson, 

doktorand inom området vid Stockholms Universitet, tror att anledningen till Ishotellets 

framgång är unikheten av det de erbjuder. Han menar att det är fascinerande hur någon 

kan lyckas sälja något som ofta uppfattas som negativt – kyla och mörker. Detta fenomen 

är inte unikt för just Ishotellet, utan präglar hela industrin för äventyrsturism. I artikeln 

River Magic, som beskriver forsränning, uttrycks en förundran över hur en mängd för 

stunden negativa upplevelser uppfattas som positiva, när man blickar tillbaka på dem. Det 

är upplevelsen och känslan man kommer ihåg, inte att det var kallt, blött och obekvämt.4 

 

Dessa enorma variationer i framgångar fick oss att undra hur ett äventyrsföretag lyckas. 

Vad är skillnaden mellan succé och fiasko? Det måste gå att koka ner till mer konkreta 

faktorer som det beror på. Detta ledde oss till vår problemprecisering. 

 

1.2 Problemprecisering 

Hur kommer det sig att vissa äventyrsföretag i Sverige är framgångsrika och andra inte? 

 

1.3 Syfte 

Detta arbete syftar till att hitta de faktorer som bidrar till ett framgångsrikt 

äventyrsföretag. Genom att inhämta och studera de positiva och negativa faktorer som 

påverkar företag i äventyrsbranschen kan vi bilda oss en uppfattning om hur företag bör 

verka för att bli framgångsrika i den svenska äventyrsbranschen. 

 

                                                 
3 Stenlund, H., http://www.lappland.se/scripts/se/artiklar.asp?id=16, 2005-12-12 
4 Arnould E. & Price L. 
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1.4 Avgränsning  

Vi har valt att granska äventyrsföretag enligt dessa fem kategorier: 

• Produkt innefattar allt ett företag har att erbjuda en kund plus företagets 

tillgångar. 

• Kund innefattar vilken typ av kunder som företagen har och hur deras 

konsumtionsmönster ser ut. 

• Marknadsföring innefattar hur ett företag når ut till framtida och befintliga 

kunder. 

• Företagsstruktur innefattar hur företaget är organiserat. 

• Pris innefattar företagets nuvarande och forna prisstrategier. 

 

På grund av tid och informationsbrist har vi avgränsat oss från den finansiella aspekten av 

dessa företag. Finansiella faktorer kan visserligen påverka om ett företag lyckas eller 

misslyckas oavsett bransch, speciellt om det är nystartat. Vi tror dock att det finns 

branscher där det finansiella har större inverkan än i denna bransch där nätverk med 

andra organisationer och nyttjandet av deras tillgångar kan vara viktigare än att äga 

tillgångar. Värt att nämna är även att EU-bidrag förekommer inom branschen, speciellt 

för äventyrsföretag som gynnar näringslivet i glesbygdsområden. Vi bortser även från 

denna aspekt då ekonomiskt stöd från myndigheter, i våra ögon, ej är en framgångsfaktor. 

En annan aspekt som vi inte behandlar i denna uppsats är hur branschen påverkas på 

makroekonomisk nivå. Givetvis är det en stor bidragande faktor till att vissa företag går 

bra och vissa mindre bra är. Trender hos konsumenterna är en annan faktor som styr hur 

pass eftertraktad äventyrsupplevelserna är men inte heller dessa kommer vi att ta upp i 

denna uppsats, på grund av tidsbegränsningen.   

 

Vi har även valt bort företag inom branschen som är av ren nätverkande karaktär, d.v.s. 

företag som nästan inte har någon kontakt med slutkunden. Anledningen till den 

avgränsningen är att mycket av den litteratur vi utgår ifrån är centrerad kring upplevelsen 

i sig. Vi jämför inte heller företagens exakta produktutbud utan snarare helheten av 

produkterna. Att jämföra produkter med varandra innebär en mer komplex och 
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tidskrävande studie, som antagligen ändå inte skulle kunna ge en tydlig och övergripande 

bild av marknaden. 

1.5 Disposition 

Figur 1 – Disposition 

Metod 
Beskriver tillvägagångssättet 

med vår öppna 
marknadsundersökning. 

Analys 
Ställer empirin mot de teorier som presenterats och belyser andra 

intressanta samband som gick att urskilja ur empirin. 

Inledning 
Ger en kort beskrivning av branschen, problembakgrund och 

precisering. Syftet med arbetet presenteras samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 

Kritisk granskning 
Svaga punkter i arbetet 
noteras och diskuteras.  

 

Förslag till vidare forskning 
Flera öppningar tas upp. 

 

Teorietisk referensram 
Beskriver de centrala 

teorierna vi har använt för 
att analysera empirin. 

Empiri 
All data sammanfattad från de 13 företag som deltog i 
undersökningen samt data vi samlat in från: hemsidor, 

kundintervjuer, caseintervjuer, företagsdata, broschyrer, m.m. 

Slutsatser och diskussion 
Slutliga rekommendationer och sammanfattande analys av de fem 

kategorier vi använt oss av genomgående i arbetet. Hur varje 
kategori, liksom sambanden mellan dessa kategorier, kan leda till 

ett framgångsrikt äventyrsföretag.  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs några av de vanligaste vetenskapliga metoderna och 

undersökningsmetoderna som kan användas i genomförandet av ett undersökande arbete.  

Eventuella nackdelar som är förknippade med metoderna tas också upp. Här diskuteras 

även reliabilitet och validitet. Därefter visar vi hur vi själva har gått tillväga i vår 

uppsats. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan primärdata och sekundärdata. För att få reda 

på primärdata måste man veta på vilket sätt man ska fråga och vilket sätt som passar bäst 

för just den undersökning som ska utföras. Det finns fyra olika metoder som kan 

användas vid en undersökning. Dessa fyra är: intervju, enkät, observation och läsning 

av handlingar. Intervju innebär att en eller flera personer frågar en annan person eller en 

grupp. En öppen intervju liknar ett vanligt samtal. Det är viktigt att intervjuaren har 

förberett ett frågeformulär och att den intervjuade har möjlighet att tala fritt utifrån 

frågorna.5 En enkät är en skriftlig förfrågan som går ut till flera respondenter. Som regel 

innehåller enkäter flera olika frågor men kan ibland innehålla endast en fråga. 

Observation är den mest grundläggande metoden. Med denna metod kan vi på ett 

utförligt sätt beskriva allt som händer. Med läsning av handlingar menas t.ex. artiklar, 

dagböcker, PM, protokoll och facklitteratur. Innan materialet börjar granskas bör ett 

frågeformulär/frågelista utformas.6   

 

2.2 Metodval 

Metodkunskap är ett redskap för att uppnå de målsättningar som är satta för olika 

undersökningar och forskningsämnen. Det finns främst två olika metodiska angreppssätt 

att skilja mellan vid insamling av information: kvantitativa respektive kvalitativa 

                                                 
5 Kylén, J.-A., sid. 7 
6 Ibid., sid. 8 
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metoder. Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade eftersom dessa metoder 

i större utsträckning är präglade av kontroll från uppsatsskrivarens sida. Kvantitativa 

metoder handlar om att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt vissa 

bestämda regler.7 Till skillnad från kvantitativa metoder är kvalitativa metoder mindre 

formaliserade. Metoden har ett mer förstående syfte. Forskaren är inte inriktad på att 

pröva om informationen har generell giltighet eller inte. Det centrala blir istället, genom 

olika sätt att samla information, att få en djupare förståelse för det problem som studeras 

samt att kunna beskriva helheten.  

 

2.3 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller 

slumpmässiga mätfel.8 Vid intervjuer och observationer är undersökningens reliabilitet 

relaterad till hur tränad intervjuaren är på intervjuteknik. Ju mer standardiserade och 

strukturerade intervjuerna är, desto bättre reliabilitet. Ett sätt att försäkra sig om god 

reliabilitet vid en intervju är att nyttja sig av bild- och ljudupptagning. Anteckningar bör 

skrivas rent kort tid efter intervjutillfället så att inget glöms bort. Reliabiliteten är alltid 

svår att mäta i en on-line verklighet eftersom det är personer som kommunicerar med 

varandra på ett interaktivt sätt.9   

 

2.4 Validitet 

Validitet betyder giltighet och det är av yttersta vikt att den information som används har 

en hög validitet. Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt 

mäter det teoretiska begrepp det är avsett att mäta.10Om forskaren inte uppnår validitet 

                                                 
7 Gustavsson, B. (2004), sid. 47 
8 Ibid., sid. 55 
9 Ibid., sid. 239 
10 Gustavsson, B. (2004), sid. 62 
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kan hela forskningen, inom det ämne som uppsatsskrivaren studerar, fallera. Till validitet 

hör även resultatens generaliserbarhet. Den information som uppkommer genom 

kvalitativa undersökningsmetoder kan inte ensamt ligga till grund för statistiska 

generaliseringar och uttalanden som täcker alla enheter. Resultaten i en sådan rapport är 

endast giltiga för de personer som ingått i studien. För att få validitet i sin forskning kan 

det vara lättare att utgå från en problemställning och därifrån söka svaret, än att svara på 

frågan utan ett ställningstagande.  

 

2.5 Metodkritik  

I och med att en viss närhet infinner sig mellan forskaren och forskningsämnet kan 

problem uppstå genom att vissa förväntningar skapas. Kanske kan en intervjuad person 

svara på ett visst sätt för att denne tror att det är det svaret intervjuaren vill ha? På samma 

sätt kan intervjuarens inställning till ämnet påverkas av den intervjuade och dess sätt att 

presentera informationen. Vidare stämmer de fakta som inhämtas genom den kvalitativa 

metoden inte alltid överens med verkligheten. Det krävs av en forskare att vara på sin 

vakt när denne studerar exempelvis studieobjektets hemsida på Internet.  

 

2.6 Källkritik 

Med källa menas allting som kan ge kunskap om en förfluten händelse. Syftet med 

källkritik är att komma fram till en värdering och att den kan användas både vid en 

kvantitativ/kvalitativ metod och vid fallstudier. Det finns tre huvudtyper av kritik: 

Tendenskritik - Källans omedvetna eller medvetna intresse att förvränga informationen. 

Samtidighet - Ju närmare händelsen källan befinner sig, desto större källvärde har den. 

Beroendekritik - Ju fler led som informationen har passerat genom, desto lägre 

källvärde.11 Givetvis är det viktigt att alltid vara källkritisk när information bearbetas. För 

källkritik i denna uppsats, se avsnittet Kritisk granskning.  

                                                 
11 Föreläsning av Kaj Sköldeberg 
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2.7 Tillvägagångssätt i arbetet  

För att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt har vi varit noggranna med hur vi har 

utformat e-postenkäten. Det första steget var att skapa oss en direktkontakt med 

företagen, för att på så sätt skaffa oss ett kontaktnamn som vi kan söka om det uppstår 

problem. Vidare har vi skapat ett följebrev till enkäten där det framgår hur den ska 

utföras.12 Den utformade enkäten är av kvalitativ karaktär. Detta har vi valt för att 

inhämtningen inte skall bli styrd till värden och siffror utan enkäten är istället grundad på 

de faktorer som vi tar upp i teoridelen. För att få svar på dessa faktorer är enkäten öppen 

och respondenten får fritt utrymme att skriva berättande. 

 

Validitet har vi uppnått genom att studera litteratur som är förenlig med den studie som vi 

har genomfört. Litteraturen återfinns i referenslistan. Frågorna i enkäten är väl utvalda 

och prövade på ett ”pilotföretag” – StoraBlå. Även doktorand Niklas Gustafsson har tagit 

del av enkäten och bidragit med värdefulla synpunkter. Med hjälp av dessa två källor har 

vi kunnat revidera enkäten till en bra och träffsäker enkät som har mätt det vi ville att den 

skulle mäta. Se vidare under Kritisk granskning. För att få en bredare och mer kritisk syn 

på företagens svar, beslutade vi att titta på deras hemsidor, broschyrer, företagsdata och 

även att få göra en intervju med en representativ kund. Case intervjuer gjordes med två 

företag för att kunna få en djupare inblick av varför just dessa äventyrsföretag har 

utvecklats som de har gjort. Det ger vår undersökning en bra grund för källkritik då vi 

kan jämföra dessa källors svar mot varandra.  

 

För mer information kring hur vi har gått tillväga i urvalet av företag och genomförande 

av intervjuer, se kapitel 4 – Empiri. 

 

 

 

 

                                                 
12 Gustavsson, B. (2004), sid. 248 
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2.8 Utformning av E-postenkäten     

Figur 2  visar en sammanfattning av förfarandet för E-postenkäten och kundintervjuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Disposition av E-postenkäten 

 

Urval av företag för 
E-postenkäten. (Ur 
Affärsdata).  

Utformning av E-
postenkäten. (Genom 
litteratur och med 
hänsyn till syfte o 
problemprecisering) 
De fem faktorerna. 

Problemprecisering 
och syfte för 
uppsatsen. 

E-postenkäten blir 
granskad av ett 
”pilotföretag” och av 
Niklas Gustafsson. 

Slutversionen av E- 
postenkäten skickas 
till de utvalda 
företagen. (15 st)  

6 dec: Förfrågan 
till de företag som 
svarat om 
årsredov., 
marknadsförings-
mat., kundkontakt. 
.intervju)  

Påminnelse till de 
företag som inte har 
svarat.  Den 29 nov 
och 5 dec gick 
påminnelsen ut till 
företagen. 
 

E-postenkätens svar 
inkommer från de 
utvalda företagen. 
Kundintervjuer 
genomförs.   

Sammanställning av 
empiri. (E- 
postenkäten och 
kundintervjuerna) 

Analys: Empiri och 
teori testas mot 
varandra.   

Slutsatser och egna 
reflektioner från 
analysen.   

Inför utskicket av 
enkäten tog vi kontakt 
med de olika företagen. 
(se Bilaga 1). 
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3. Teoretisk Referensram 

Följande kapitel redogör för vilka teorier som använts i analysen av äventyrsföretagen 

för att hitta framgångsfaktorer. Vi kopplar de utvalda teorierna till var och en av de fem 

kategorier vi har använt oss av, vilka är: produkt, kund, marknadsföring, 

företagsstruktur och pris. Anledningen till valet av dessa kategorier är vår utbildning 

och våra erfarenheter, men framförallt den litteratur vi har tittat på. Det mesta av 

litteraturen har rekommenderats av doktorand Niklas Gustafsson vid Stockholms 

Universitet och den granskar framförallt upplevelser i relation till ekonomi. Övrig 

litteratur är sådan vi använt oss av i tidigare utbildning. Kategorierna har vi själva 

skapat, för att ge en strukturerad bild av vad vi tror kan leda ett äventyrsföretag till 

framgång. En sak som bör nämnas är att de teorier som presenteras är relativt komplexa. 

Vi ser inget syfte i att presentera teorier som redogör för grundläggande eller allmänt 

kända ekonomiska antaganden. Syftet med teorierna är framförallt att kombinationen av 

dem ska bidra till nytänkande slutsatser. 

 

3.1 Produkt 

Pine och Gilmore beskriver i sin bok The Experience Economy, hur dagens ekonomi är 

baserad på upplevelser. Teorin kan på ett enkelt sätt förklaras av värdetrappan i figur 3. 
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Needs of 
customers 

 

Figur 3 - Completing the Progression of Economic Value13 

 

De säger att marknaden kan delas upp i fem steg; råvaror, varor, tjänster, upplevelser 

och omvandling. För varje steg ökar priset, från att vara bestämt av traditionell 

ekonomisk teori om behov och efterfrågan, till att enskilda och exklusiva priser kan 

sättas. Samma sak gäller för att förverkliga kunders behov, ju högre upp i stegen desto 

mer nöjd och tillfredsställd känner sig kunden. Slutligen blir även erbjudandet eller 

produkten svårare att kopiera och mer specifik för kunden ju högre upp den befinner sig 

på värdetrappan. 

 

Med denna teori i beaktning bestäms priset av råvaror av marknadsmekanismen, med 

andra ord tar kunder priset för givet och att det finns många företag som erbjuder exakt 

samma sak. Varor är förädlade råvaror och denna förädlingsprocess höjer nivån på alla 

tre dimensioner: pris, kundbehov och differentiering. Tjänster görs för någon specifikt 
                                                 
13 Pine J. B.; Gilmore, J. H., sid. 166 
 

Extract 
commodities 

Make 
goods 

Deliver 
services 

Guide 
transformation

s 

Stage 
experience

s 

Relevant to 

Irrelevant to 

Differentiated 

Competitive 
position 

Undifferentiated 

Premium Pricing Market 

Customization 

Pricing 

Customization 

Commodization 

Customization 

Commodization 

Commodization 

Completing the Progression of Economic Value 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 13 

och för stunden, vilket betyder att de klassificeras högre i de tre dimensionerna. Enligt 

Pine och Gilmore så är det skillnaden mellan tjänster och upplevelser som är det 

nyskapande med denna teori, då denna indelning inte har gjorts tidigare i ekonomiska 

sammanhang. Den huvudsakliga skillnaden mellan en tjänst och en upplevelse är att 

upplevelsen är minnesvärd och personlig. För detta är kunden beredd att betala mer och 

erbjudandet tillfredsställer kundens behov bättre. Erbjudandet måste även vara mer 

differentierat om det skall bli minnesvärt och personligt för kunden. 

 

Alla äventyrsföretagens erbjudanden eller produkter är upplevelser. Det är något som 

kunder är villiga att betala mycket pengar för och om produkten är bra blir de verkligen 

tillfredställda. Med det menas att produkten är något som berör kunden och inte är något 

som de tar för givet. Alla företag är differentierade då det är svårt att leverera upplevelser 

som är exakt likadana.  

 

 

Figur 4 - The Experience Realms14 

 

                                                 
14 Pine J. B.; Gilmore, J. H., sid. 30 
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Pine och Gilmore gör även en indelning av upplevelser. Figur 4 visar de fyra olika 

typerna av upplevelser: eskapistisk, underhållande, estetisk och lärande. Vilken typ en 

upplevelse tillhör bestäms av två dimensioner med följande ytterligheter: aktiv deltagning 

– passiv deltagning och absorbering på avstånd – inlevelse. 

 

Områdena flyter samman och en bra upplevelse ska innehålla kvalitéer av alla områdena. 

Aktivt deltagande och väldigt hög inlevelse beskriver den upplevelse som ett 

äventyrsföretag borde erbjuda. Kunden är delaktig i skapandet av upplevelsen och ibland 

är det t.o.m. kunderna själva som är upplevelsen.  

 

Pines och Gilmores modell15 innehåller som sagt två dimensioner – kundens grad av 

deltagande och kundens anknytning eller relation till omgivningen. Mossberg lägger till 

ytterligare en dimension till denna modell för att öka förståelsen för vad som händer i 

olika upplevelsesituationer.16 Denna dimension innefattar förflyttning i tid och rum. En 

av orsakerna till den tillagda dimensionen är den forskning som belyser en turists 

förflyttning från det ordinära till det icke-ordinära, dvs. förflyttningen från vardagen till 

något ovanligare. När upplevelsen dessutom uppfattas som extraordinär, då upplever 

kunden att det är en utmaning och hon är fullständigt engagerad och har därmed en 

eskapismupplevelse. Mossberg tar också upp att företaget kan öka engagemanget hos 

kunden avsiktligt, för att öka intensiteten av upplevelsen, genom att ge kunden ett större 

ansvar och en större kontroll eller en känsla därav. 

 

För att nå den högsta nivån på Pines och Gilmores värdetrappa – omvandling, krävs något 

speciellt. Det räcker inte med att skapa ett minne och utföra en tjänst som gör kunden 

väldigt nöjd, utan kunden måste påverkas eller beröras av upplevelsen så att den 

förändrar kunden. Omvandling är en upplevelse som förändrar kunden för livet, och som 

fortsätter ha inverkan på kundens liv, genom att han/hon fortsätter sträva efter att uppnå 

upplevelsen under resten av sitt liv. Det blir en dröm eller ett mål som kunden kommer 

                                                 
15 Pine J. B.; Gilmore, J. H., sid. 51-53  
16 Mossberg, L. (2003), sid. 80 
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att leva för, nåt som kunden måste återvända till för att få bekräftelse. Kunden är beredd 

att betala hiskliga mängder för att få fortsätta sin upplevelse. Inom äventyrsbranschen 

skulle en omvandling kunna vara att finna inre frid genom naturens enkelhet. 

Omvandlingen är unik för varje person och det är inte något som kan säljas, utan det är en 

förändring som kunden själv måste finna.17 

3.2 Kund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Guidens inverkan på Upplevelsen 18 

 

 

Kundens upplevelse påverkas av flera faktorer. Mossberg beskriver detta med en modell 

där19 det centrala i modellen är kundens deltagande och konsumtion, och interaktionen 

                                                 
17 Pine J. B.; Gilmore, J. H., sid. 166-168 
18 Mossberg, L. (2003), sid. 102 
19 Ibid., sid.101 
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mellan kunden, personalen och de andra kunderna. I figur 6 visar Mossberg, med hjälp av 

annan forskning, på teorin om att deltagarnas kompetens kan ökas genom 

guidens/personalens närvaro och kunskap.20 Genom att kundens kompetens ökas kan 

också upplevelsen nå en högre nivå än om kunden bara haft tillgång till sin egen kunskap. 

Givetvis måste det finnas en balans mellan graden av utmaning och kompetens så att det 

inte går överstyr.21 Även andra kunder påverkar kundens upplevelse.22 De kan både 

minska och förstärka kundens tillfredsställelse och därmed upplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Upplevelserummet23 

 

På marknaden idag måste ett företag erbjuda skräddarsydda lösningar för att kunna 

konkurrera. Det ska vara personliga erbjudanden som får kunden att känna sig speciell.24  

I kundanpassade erbjudanden kan kunden uppfatta en viss risk eller en stor utmaning som 

kräver att kunden är aktiv. Det i sin tur kan leda till ett större engagemang. Utbildnings- 

och eskapismupplevelser är ofta just personliga och kundanpassade. Upplevelsen i sig 
                                                 
20 Mossberg, L (2003)., sid. 187 
21 Ibid., sid. 144 
22 Ibid., sid. 28 
23 Ibid., sid. 28 
24 Ibid., sid. 183-186 
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innebär, enligt Mossberg,25 automatiskt marknadsföring. Detta eftersom en kund med stor 

sannolikhet berättar om sina positiva upplevelser för sin omgivning, särskilt om de 

handlar om nöjen.  

 

3.3 Marknadsföring 

Artikeln River Magic är en komplex studie som gjorts om vitvattenskanotning i USA 

utifrån både kundens och äventyrsföretagens synvinklar. Författarna har själva deltagit i 

äventyr och gjort studier både före och efter att grupperna varit iväg på äventyr. En av de 

teorier de kom fram till var svårigheten att sälja en upplevelse, eftersom ”kommersiell 

leverans av extraordinära upplevelser är en paradox”.26 Det fungerar inte att sälja något 

som ska vara och är ickekommersiellt, på ett kommersiellt sätt särskilt väl. Vad gör då 

företag, enligt Price och Arnould, för att sälja sina äventyr? Hur marknadsför de sig på ett 

effektivt sätt då upplevelsen i sig är svårfångad och inte går att få ner på en hemsida eller 

i en broschyr?  

  

Företagen struntar helt enkelt i att marknadsföra upplevelsen och den fantastiska 

interaktionen mellan gruppmedlemmar och guider. De satsar istället på att framhäva 

skönheten och skapa en idealiserad bild av naturen. Ett annat populärt alternativ som går 

hand i hand med det föregående är att skapa en överdriven eller historiskt förskönad bild 

av kulturen i området. Som exempel ges användning av indianer som logo och i 

broschyrer.27 De uppfattas nämligen befinna sig i harmoni med naturen, fast i övrigt har 

de egentligen inte det minsta med upplevelsen eller företaget att göra. 

 

Innan kunden åker iväg på sitt äventyr ut i naturen, har han/hon en uppfattning om hur 

saker och ting kommer att vara och vad de vill få ut av resan, enligt River Magic. En av 

de vanligaste förväntningarna är att få komma ut i naturen, bort från andra och samhällets 

                                                 
25 Mossberg, L (2003), sid. 186 
26 Arnould E. & Price L, sid. 26 
27 Ibid, sid. 29 
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höga tempo. Dessa förväntningar försöker företagen använda i sin marknadsföring. Om 

den rofulla och idylliska beskrivningen av naturen i broschyren sen inte riktigt speglar 

verkligheten spelar inte så stor roll. För då kunden är på plats blir inte naturen lika viktig, 

då är det oftast guidens kunskap och gruppens gemenskap som är den avgörande faktorn 

om kunden är nöjd eller inte.28 Om guiden är tillräckligt karismatisk kan han/hon styra 

vad gruppen ska tycka om naturen, genom att uttrycka och påpeka vad som är vackert 

och sedan utveckla med en historia för att fånga gruppens intresse ytterligare.29 

 

3.4 Företagsstruktur 

Matrisorganisationen beskrivs ibland som en ”projektorganisation”. En 

projektorganisation innebär att anställda från olika avdelningar sätts ihop till en 

provisorisk grupp. Gruppen utför den fastställda uppgiften och splittras för att bilda nya 

grupper. Två andra välkända ord för denna typ av organisation är nätverksorganisation 

eller virtuell organisation.  Organisationens ”teams” sätts samman från olika avdelningar 

för att kunna möta unika och speciella situationer. En fullt utvecklad matrisorganisation 

är baserad på väl ihopsatta arbetsgrupper, ”teams”. Specialister som finns i 

organisationen är med och stöttar dessa ”team”. Fokus i denna typ av organisation ligger 

på slutprodukten och inte på avdelningens egna resultat. Detta medför att organisationen 

blir flexibel, innovativ och får ett mer adaptivt förhållningssätt. Matrisorganisationen 

leder till att olika människor inom organisationen kan förenas för att bekämpa ett 

gemensamt problem. För att klara av att lösa ett gemensamt problem skapas det 

projektgrupper ”teams”. Teambaserade organisationer är bättre på att se verkligheten, 

koordinera mellan olika specialistfunktioner i företaget och utnyttja arbetskraften på bästa 

möjliga sätt.  

 

Hierarkins gränser är inte så markerade i denna organisation, vilket gör det lätt för 

mellanchefer och lägre chefer att tillföra organisationen värdefull information.30 En 

                                                 
28 Arnould E. & Price L, sid. 34 
29 Ibid., sid. 34 
30 Morgan, G., sid. 52-54 
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matrisstruktur kan vara lösningen på en verksamhets problem a) när det är absolut 

nödvändigt att arbeta nära och vara lyhörda mot två eller flera sektorer samtidigt 

(exempelvis produkt och geografi eller kundsegment och teknologi), och b) när 

marknadens osäkerhet är hög och kravet på flexibilitet och löpande dialog över 

organisatoriska gränser är mycket högt.31 En matrisorganisation är organiserad för att 

tillgodose två eller flera beroendeförhållanden, som verksamheten bedömer som alltför 

komplexa att hantera genom processer. Ett kännetecken för matrisorganisationen är 

multipla rapporteringsvägar – en medarbetare rapporterar exempelvis både till 

regionchefen och till chefen för det produktområde som han eller hon arbetar inom. 

Vanligtvis är även resultatansvaret delat.32 Införandet av en matrisorganisation innebär att 

principen om att en enda person har det fulla ansvaret överges. Nackdelen är dock att 

ansvarsbilden bli oklar och att motstridiga beslut kan fattas beroende på att flera personer 

är med vid beslutsfattandet.33 

 

Flera fördelar för virtuella företag nämns av Mossberg: de deltagande företagen är inte 

bundna av formella ägande- och organisationsstrukturer; företagen kan vara flexibla och 

ingå i olika konstellationer som det passar dem; företagen behöver inte ha stora egna fasta 

resurser. Företag idag satsar allt mer just på att skapa relationer med andra företag och 

kunder. Det kan vara både för kortare projekt eller för långsiktiga mål.34  

 

3.5 Pris 

Upplevelsemarknaden, enligt Pine och Gilmore, är en marknad där exklusiviteten och 

unikheten av upplevelsen dikterar prisnivån.35 Detta demonstreras klart och tydligt i figur 

3. Kritiken som kan riktas mot denna teori är att om kunden inte förstår unikheten eller de 

behov som upplevelsen kan tillfredställa för kunden vet denna inte heller om prisnivån är 

korrekt anpassad. Problemet gäller framförallt för nya kunder då de endast har företagets 

                                                 
31 Ibid., sid. 54-56 
32 http://public.spirelloexpress.com/filearchive/31208.pdf, 2005-12-09 
33 Ibid. 
34 Mossberg, L. (2003) 
35 Pine J. B.; Gilmore, J. H. 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 20 

marknadsföring att förlita sig på och som vi nämnt i avsnittet om marknadsföring, är det 

svårt att marknadsföra upplevelsen i sig då den är unik för varje person. Återkommande 

kunder är det en helt annan sak för, de vet vad de får för sina pengar och vet hur 

upplevelsen kommer att påverka dem. Dock uppstår problem om ett erbjudande av 

samma slag kostar mer för kunden vid nästa köp eftersom det då finns stor risk att kunden 

blir missnöjd. Däremot är kunden inte lika priskänslig om nya saker bakas in i 

erbjudandet. Speciellt om det var en upplevelse som berörde kunden och någonting nytt 

läggs till som kunden gärna skulle vilja testa, antingen som en fortsättning på äventyret 

eller att äventyret försätts till en högre nivå.36 

 

 

 

                                                 
36 Arnould E. & Price L 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisar vi för hur vi valt ut de företag som ingår i undersökningen 

Därefter presenteras de resultat vi fått genom enkäterna till de utvalda företagen, 

telefonintervjuer med några kunder till dessa företag samt djupare telefonintervjuer med 

två speciellt utvalda företag.  

 

4.1 Urvalsprocess 

För att kunna göra en bra analys av hur ett äventyrsföretag ser ut, vad de erbjuder och vad 

som påverkar dem har vi valt att titta på faktorer som kan avspegla just detta. I 

inledningsskedet har vi granskat Internetbasen ”Affärsdata” för att kunna göra ett urval 

av företag för vår e-postenkät. Urvalet grundar sig på omsättning, tidigare års resultat, 

antal anställda och information om verksamheten i bolagsordningen. Vi har sedan valt ut 

några olika typer av företag. Dels sådana som under de senaste åren har ökat sin 

omsättning, dels sådana som har minskat sin omsättning och några som haft en mer 

fluktuerande omsättning under åren. Vi har också valt att ha med företag som i 

årsredovisningen redovisat lite olika antal anställda, allt från bara ett par anställda upp till 

drygt tio anställda. Vad det gäller företagens verksamhet har vi försökt att ta med sådana 

som håller på med just äventyrsverksamhet och inte så mycket med eventverksamhet. 

Den gränsdragningen är dock svår att göra och har därför inte varit avgörande i 

urvalsprocessen men vi uppskattar att det finns mellan 50 och 100 företag i 

äventyrsbranschen. Se Kritisk granskning för kompletterande information. 

 

Av de totalt 15 kontaktade företagen, har enkäten skickats ut till 14 företag. (Se Bilaga 3 - 

Enkät.) Av dessa 14 är det tre företag som meddelat att de p.g.a. tidsbrist inte svarar på 

enkäten. Bortfallet uppgår alltså till ca 20 %, men då vi från början bestämt att få in svar 

från 10 företag ser vi inte det som ett problem. (Se Kritisk granskning) De 11 företag som 

svarat har även gett oss kontakter till kunder. 

 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 22 

Dessa 11 företag har vi grupperat efter utveckling i verksamhet och lönsamhet för att 

sedan kunna dra relevanta slutsatser om faktorer som påverkar företagen negativt 

respektive positivt. De tre grupper vi urskiljer är:  

1. Företag som, av olika anledningar, har minskad verksamhet och lönsamhet. 

2. Företag som, av olika anledningar, har ökad verksamhet och lönsamhet. 

3. Företag som, av olika anledningar har; stabil, oförändrad eller fluktuerad 

verksamhet och lönsamhet.   

I den första gruppen har vi fem företag, vilka vi fortsättningsvis kommer att referera till 

som företag med negativ utveckling. I den andra gruppen har vi två företag som vi 

refererar till som företag med positiv utveckling. I den sista gruppen, som vi kommer 

kalla företag med oförändrad utveckling, har vi identifierat fyra företag.  
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Figur 7 – Karta av utvalda äventyrsföretag37  

                                                 
37 Microsoft Encarta World Atlas 1998 Edition 
 

Geografisk beskrivning 
av var företagen är 
verksamma: 
 
Svart pin: Företag som 
ingår i vår 
enkätundersökning 
och/eller i 
caseintervjuer.  
 
Röd pin: Företag som 
har varit med i 
urvalsprocessen men 
som inte har haft tid att 
svara eller inte passat in 
i studien. 
 
Blå flagga: 
”Pilotföretaget” för 
enkäten, i Båstad, som 
även ingår i 
undersökningen. 
 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 24 

4.2 Enkätsvar 

4.2.1. Produkt 

1. Vad är Er affärsidé? 

 
Nästan alla nämner att de vänder sig till företag eller organisationer men något företag ur 

varje grupp nämner även privatpersoner. Hälften av företagen framhäver natur eller 

miljö. Företagen med positiv utveckling är dock de enda att trycka på hög kvalité. Några 

företag ur varje grupp framhäver också teambuilding eller grupputveckling. 

 
 

2. Vad har Ni som är unikt och som skiljer Er från andra företag i Er bransch? 

 
Minst tre av företagen menar att de urskiljer sig med sitt breda utbud. Fyra andra tycker 

att platserna eller miljön de verkar i är det unika. Erfarenhet och professionalitet används 

också av tre företag som argument. Tre företag menar att deras samarbete med andra 

parter är fördelen medan ett företag menar att deras fördel är att de äger och producerar 

allt själva.  

 
 

3. Har Ni slutat med produkter eller delar av produkter? Berätta vilka och varför. 

 
Bara två företag, och då sådana med negativ utveckling, svarar ”Nej” på denna fråga. Två 

företag ur varje grupp, d.v.s. sex företag, säger sig ha tagit bort produkter som ej varit 

lönsamma. Ett företag med positiv utveckling lägger till att kvaliteten också har varit 

anledning att sluta med en produkt och ett företag med oförändrad utveckling har lagt ner 

en produkt p.g.a. av att kompetensen saknas. Samma företag säger också, liksom ett med 

oförändrad utveckling, att produkterna omarbetas eller vidareutvecklas.  

 
 

4. I vilka delar är kunden med och påverkar? Berätta från första kontakt med kunden, till 

och med genomförandet av arrangemanget som kunden köpt. 
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Alla företag svarar att kunden är med ända från början och bestämmer vilka delar som 

ska vara med och hur arrangemanget ska se ut. Tre av företagen med oförändrad 

utveckling liksom ett med negativ utveckling säger också att anpassning till kunden kan 

ske under själva arrangemanget. Ett företag med positiv utveckling svarar dock att de 

även har kunder som köper helt färdiga produkter. 

 
 

5. Finns det för tillfället något, inom ämnet ”Produkter”, som Ni vill förändra i 

framtiden? Beskriv varför. 

 
Sju av företagen svarar att de vill utveckla och omarbeta sina produkter. Två lägger till att 

det är för att anpassa sig till kunden. Fyra företag anger konkreta exempel på nya 

produkter eller varianter på produkter som de vill börja med eller annan konkret 

förändring, medan två företag bara vill hitta nya produkter.  

 
 

6. Om Ni har små grupper eller enstaka individer som kunder, förklara hur Ni sätter 

samman en grupp inför ett arrangemang? 

 
Alla företag tar i princip bara färdiga grupper, minimiantalet varierar dock. Båda 

företagen med positiv utveckling säger att de ibland kan ha fasta avgångar också. Två 

företag med oförändrad utveckling svarar att kunden själv vet/att deltagarna ska blandas 

så mycket som möjligt respektive att de bara reglerar något om de av erfarenhet vet att 

det är stor skillnad på deltagarna. Men de har inte kommenterat hopsättning av olika 

kunder.   

 
 

4.2.2. Kund 

1. Är det viktigast för Er att hitta nya kunder eller att få tillbaka de som redan köpt hos 

Er en gång? Förklara varför. 
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Åtta av företagen tycker att de gamla kunderna är viktiga. Företagen nämner dock lite 

olika anledningar som exempelvis att nöjda kunder återkommer, nöjda kunder sprider 

vidare och ger nya kunder samt att kund och företag känner varandra. Ett företag med 

positiv utveckling menar att de har mest engångskunder men att dessa är mycket viktiga 

ambassadörer även om en del kunder också återkommer. Två företag menar att nya 

kunder är viktigt för att utveckla företaget respektive för att kunder inte återkommer 

förrän efter några år. Två företag med oförändrad utveckling nämner också att en 

befintlig kund är mer prisvärd.  

 
 

2. Ange hur stor del av Era kunder som är nya respektive återkommande kunder. Ange 

gärna uppskattningsvis i procent (%). 
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Figur 8 - Nya resp. återkommande kunder 

 
Ett av företagen med negativ utveckling kan inte precisera p.g.a. att deras nisch är så snäv 

och de flesta företagen är sammankopplade.  
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3. Är Era kunder från företag eller är de privatpersoner? Ange gärna uppskattningsvis i 

procent (%). 
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Figur 9 - Typ av kund 

 

Ett av företagen med oförändrad utveckling har förutom ca 75 % företag och ca 5 % 

privatpersoner också ca 20 % skolor/föreningar. Ett annat företag påpekar att 

privatpersoner ger en betydligt lägre intäkt än företag.  

 

 

4. De företag, som är Era kunder, är de små (färre än 200 anställda) eller stora (fler än 

200 anställda) företag. Beskriv. 

 
Åtta av företagen svarar att de har blandade storlekar på sina kunder men fem av dem 

säger att de även har riktigt stora företag som kunder och ett med positiv utveckling har 

bara stora företag. Av de fem företagen är det ett företag med positiv utveckling och bara 

ett med negativ utveckling. Ett företag med oförändrad och ett med negativ utveckling 

har mest mindre företag. Ett företag med negativ utveckling har bara mindre företag.  
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5. Om Ni har återkommande kunder, är de i så fall: privatpersoner, små företag eller 

stora företag? Ange gärna uppskattningsvis i procent (%). 
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Figur 10 - Återkommande kunder 

 
Bara de företag som är representerade i diagrammet angav tillräcklig information för att 

kunna användas i ett diagram.  Två företag med negativ utveckling svarar att de har 100 

% företag som är återkommande men specificerar inte storlek. Två företag säger att deras 

stora företag återkommer men anger inte hur mycket, ytterligare ett företag säger att små 

och stora kunder återkommer men anger inte heller några siffror.  

 
 

 

 

 

6. Är Era kunder svenska eller internationella? Ange gärna nationalitet och 

storleksordning med en uppskattning i procent (%). 
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Svenska resp. utländska kunder
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Figur 11 - Svenska resp. utländska kunder 

 
Flera av företagen specificerar också lite länder och då är det mest inom Europa men 

även USA och hela världen nämns. Ett företag med oförändrad utveckling, med 

procenten 95/5, säger att deltagarna däremot kan vara från hela världen men att företagen 

är svenska. Ytterligare ett företag med oförändrad utveckling (100 % svenska) säger att 

kunden kan vara utländskt företag men att det är den svenska avdelningen som kommer.  

Ett av företagen med negativ utveckling har inte specificerat siffror och står därför inte 

med i diagrammet men de säger att de har både svenska och utländska kunder delvis 

beroende på att företagen har kunder med sig från hela världen.  
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4.2.3. Marknadsföring 

1. Beskriv vilka kanaler Ni använder Er av för att nå ut med materialet till framtida 

och/eller befintliga kunder? 

 
Framförallt framgår det att de företag som haft positiv och oförändrad utveckling har 

använt sig av Internet för att marknadsföra sig. Även många andra traditionella källor har 

använts som workshops, mässor, annonsering i fack och lokal press, resebyråer, lokal 

TV-reklam, säljsamtal mot nya kunder, agenter och notiser i resekataloger. De företag 

som har haft en negativ utveckling förlitar sig mer på nätverkande med befintliga kunder 

och att deras kunder ska göra marknadsföringen åt dem.  

 
 
 
2. Förklara om Ni marknadsför Er på olika sätt till framtida och befintliga kunder. 

 
Inget av företagen med positiv utveckling svarade på denna fråga. Svaren på frågan ger 

en bild av att till gamla kunder skickas nyhetstidningar och nya förslag på äventyr medan 

de till nya kunder istället försöker visa en helhetsbild av företaget. 

 
 
 
3. Vilken bild och känsla är det Ni vill förmedla till kunden med Er marknadsföring?  

 
Den allmänna bilden som ges av företagen med positiv och oförändrad utveckling är att 

de kan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, som är en kombination av utmaningar, natur, 

lyx och gemenskap. Att det är garanterat kul och ett äventyr för livet, fast samtidigt att 

allt är säkert och professionellt. Företag med negativ utveckling har angivit mer 

kortfattade slogans om spänning, kvalité och service. Löften om exotiska resmål ges 

också.  
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4. Tar Ni hjälp av någon marknadsföringsbyrå eller andra utomstående aktörer?  

 
Samtliga företag uttrycker att de endast tar hjälp av marknadsföringsbyråer som sista 

möjliga utväg för till exempel broschyrer. Internkompetens räcker, är den dominerande 

inställningen med något enstaka undantag då företagen vill ta fram material de ska 

använda över en längre tid. 

 
 
5. Gör Ni i dagsläget något för att skilja Er från Era konkurrenter? Beskriv. 
 
Företag med positiv och oförändrad utveckling betonar två sätt att skilja sig från sina 

konkurrenter, sin personal och sin produkt. Att dessa håller en högre kvalité än andras 

och att detta leder en till en mer extraordinär upplevelse. Företag med negativ utveckling 

har gett olika svar som innefattar deras namn, kontakter och erfarenhet på marknaden. 

 
 

4.2.4. Företagsstruktur 

1. Vilka delar av Er produkt har Ni själva hand om och vilka delar anlitar Ni 

samarbetspartners för? 

 
Ett företag som idag uppvisar en positiv utveckling har flera olika samarbetspartners för 

att kunna erbjuda kund ett brett produktutbud. Det andra företaget med positiv utveckling 

har mest egenproducerat men för projekt som kräver vissa specifika arrangemang tas 

samarbetspartners in. Nästan alla företag anlitar samarbetspartners i olika utsträckning. 

Outsourcing kan vara t.ex. logi, konferenslokaler, hundspannsprodukter, 

klätterinstruktörer, hälsopedagoger och transporter. Det som verkar var en gemensam 

nämnare för företag med en positiv utveckling och företag med en oförändrad utveckling 

är att hotell inte drivs i egen regi. Företag med en negativ utveckling har en annan syn på 

hur verksamheten skall bedrivas. Dessa har all verksamhet inom företaget. 

Samarbetspartners används till vissa delar men i en mycket mer begränsad utsträckning 

än i de företag som har en positiv eller oförändrad utveckling.  
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2. Försöker Ni göra så många delar som möjligt själva eller föredrar Ni att låta andra 

företag hantera de delar som Ni inte är specialiserade på? Förklara.  

 
Lönsamhet, kvalité, specialister och kundnöjdhet är ord som styr vilka delar företagen vill 

lägga ut på samarbetspartners. Vissa hävdar att det blir bäst om man sköter allt själv 

medan andra anser att man inte kan upprätthålla en bra kvalité om man har all 

verksamhet inom företaget. Svaren skiftar dock om huruvida det är bäst att ha allt inom 

sin egen verksamhet eller utlokalisera vissa delar till samarbetspartners. Vissa hävdar att 

kvalité endast kan upprätthållas om alla delar inom ett arrangemang är skapade genom 

den egna verksamheten. Det som är gemensamt för alla företag med något undantag är att 

det är flexibilitet vid skapandet av ett arrangemang som är viktigast. Detta krävs för att 

kund skall få den upplevelse som han har efterfrågat. ”Man gör det som man är bra på” är 

svar som ett av företagen med negativ utveckling har lämnat.  

 

3. Hur många helårs/heltidsanställda är Ni i företaget? Ange antal.   
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Figur 12 - Heltidstjänster i företagen 

Antalet anställda varierar kraftigt mellan de undersökta företagen.  
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4. Hur många deltids-/tim-/projektanställda är Ni i företaget? Ange antal. 

Antal projektanställda i företagen
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Figur 13 - Antal projektanställda i företagen 

 

Antal projektanställda varierar kraftigt. 

 

 

5. Berätta om en anställd kan ha flera roller/ansvarsområden i företaget?  
 
Det som är utmärkande för företag med en positiv utveckling är att personalen i företagen 

har en förmåga att verka inom olika områden i företaget. De anställda kan, som ett 

företag svarade: ”Möta kunden i frontdesken eller agera som guide.” Ett företag svarade 

enligt följande: ”Någon som kör båt är VD är klättrare är dykare är skidlärare är kock är 

guide är säljare är videoredigerare är projektansvarig och så vidare. I små företag har alla 

breda roller.” Detta beskriver på ett bra sätt hur företagen med en positiv utveckling och 

de med en oförändrad utveckling har svarat. De företag som har en mer nedåtgående 

trend har en lite annan syn. Där är svaren mer att alla i företaget har en och samma roll 

och att alla har ett ansvarsområde. 
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6. Förklara om Er personal har någon utbildning inom sina respektive områden? 
 
Här varierar svaren väldigt mycket mellan företagen. De svar vi erhållit är: 

internutbildningar, högskoleutbildning, erfarenheter, självlärda osv. Ett av företagen med 

en positiv utveckling följer en egen utbildningsplan och det andra företaget förklarade det 

så här: ”vi kräver det för att kunna köra säkra arrangemang och för att våra försäkringar 

skall gälla”. I ett av företagen har personalen gått utbildning inom turism och äventyr. Ett 

annat företag kräver guideutbildning på två år. Ytterligare ett företag framhäver sin 

kompetens när de marknadsför sig gentemot kunden.  

 

4.2.5. Pris 

1. Förklara om Ni har någon strategi vid prissättning, förutom att det ska täcka 

kostnaderna? 

 
Alla företag som har positiv eller oförändrad utveckling svarade att de tar mycket betalt 

men också har den bästa kvalitén. Att de inte är rädda att ta ett högt pris för de vet att 

deras upplevelse är värd det, dessutom att det täcker alla kostnader med en bra vinst. 

Några företag svarade även att de tar in privatpersoner och kunder under lågsäsong till 

lägre pris, för att de förhoppningsvis kommer tillbaka som företagskunder samt för att 

attrahera kunder om det är lågsäsong. Två av företagen med negativ utveckling svarade 

inte på denna fråga men de andra som svarat säger att det ska vara lagom dyrt eller inte 

för billigt. 

 
 
2. Förklara vilka strategier som Ni anser fungerar bäst och sämst. 

 
Frågan blev inte riktigt förstådd och svaren reflekterar detta. Tre företag svarade inte på 

frågan och ett par skriver också att de inte förstod den. Samtliga svar liknar svaren från 

fråga 4.1. Att det helt enkelt inte fungerar att vara för billig, det är inte lönsamt på 

långsikt. 
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3. Är priset avgörande för kunden eller är de inte priskänsliga? Förklara. 

 
Svaren varierar för samtliga företag, det finns dock några olika uppfattningar om 

huruvida kunder är priskänsliga. En del säger att deras kunder är priskänsliga och då 

handlar det framförallt om privatpersoner, mindre företag, nya kunder, föreningar och 

kunder som inte riktigt vet vad de vill göra. Andra företag säger att deras kunder inte är 

priskänsliga, att det inte spelar någon roll om de ökar priset. Något företag har svarat att 

deras lokala kunder är mer priskänsliga än de som inte är bekanta med naturen i området. 

 

4.3 Kundintervju 

I detta stycke redovisar vi för de telefonintervjuer vi gjort med 5 kunder. (Se bilaga 5 - 

Mall för telefonintervju.) Av de kontaktade kunderna blev det inget bortfall.  

 

Kund A 

 
Kunden är ett företag med 70 anställda som flera gånger har använt sig av ett av 

äventyrsföretagen med positiv utveckling i fråga, för att stärka gruppdynamiken på 

företaget. Det senaste arrangemanget bestod av lekar/gåtor som skulle lösas av mindre 

sammansatta grupper. Detta utfördes i naturen och varade ett dygn. Förläggning och mat 

var uppgifter som de anställda fick ordna själva. Det senaste arrangemanget var i juni 

2005. Guiden var med under hela tiden och dennes kompetens och bredd inom 

upplevelseturism är väldigt viktig. Enligt den intervjuade hade guiden på 

äventyrsföretaget ett bra kontaktnät. Den intervjuade anser vidare att det är en upplevelse 

som man köper och att det är guiderna och den ansvariga kontaktpersonen som bidrar till 

att det blir en bra upplevelse. Alla guiderna på den senaste upplevelsen var mycket 

professionella och det medför att upplevelsen förstärks. Företaget fick vara med och 

skapa arrangemanget till 100 %. Kontaktpersonen på äventyrsföretaget gav naturligtvis 

råd och tips. Företaget säger att de inte är priskänsliga och att de mycket väl skulle kunna 

betala ett högre pris nästa gång. Företaget har prövat ett annat äventyrsföretag men har de 

senaste gångerna varit detta äventyrsföretag troget. Detta på grund av att 
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kontaktpersonerna på respektive företag har ett bra samarbete. En av dem är den 

intervjuade.    

 
 

Kund B 

 
Äventyrsföretaget detta företag har använt sig av har haft negativ utveckling. Det senaste 

arrangemanget som företaget var på ägde rum i januari i år. Det var ett arrangemang som 

varade i tre veckor och det var personal internt från företaget men även journalister, 

återförsäljare, kunder och andra intressegrupper som var med. Arrangemanget innebär att 

dessa grupper får uppleva att köra bil på is och i snö samt uppleva mer traditionella 

svenska upplevelser. Kunden beskriver att äventyrsföretaget har en bra förmåga att kunna 

lösa och skräddarsy paket som de har begärt. Företaget har haft liknande arrangemang 

med detta äventyrsföretag ca 6-7 gånger. Han tror att framgångsfaktorerna för detta 

äventyrsföretag är att de är personliga och genuina. Han berättar att han har fått höra att 

äventyrsföretaget tar hjälp av vänner, släkt och anställda från andra företag och att det är 

detta som skapar den genuina känslan. Han berättar att det är viktigt att företaget kan 

erbjuda de målgrupper som nämns ovan något unikt och speciellt tillsammans med deras 

produkt (bilar). Han säger att han tipsar kunder och kollegor i branschen om just detta 

äventyrsföretag. Han tycker det är viktigt att äventyrsföretaget utvecklar sig i framtiden 

därför att han som kund inte vill ha samma typ av arrangemang vid nästa tillfälle, vilket 

han har berättat för kontaktpersonen på äventyrsföretaget. Om detta äventyrsföretag inte 

kan möta företagets krav i framtiden så kommer de att vända sig till någon annan. Han 

förklarar vidare att det var kontaktpersonen på äventyrsföretaget som tog kontakt med 

dem. Spontant tycker han inte att en prisuppgång skulle påverka deras inställning till 

detta äventyrsföretag. Han säger att det inte spelar någon roll om priset på själva 

upplevelsen går upp men att priset på biprodukter inte får stiga allt för kraftigt.  
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Kund C 

 
Kund C jobbar på kommun och hade bokat bolaget, men det var inte kunden som hade 

fattat beslutet om att använda sig av äventyrsföretaget ifråga som tillhör gruppen med 

oförändrad utveckling. Evenemanget anordnades för två grupper på kommunen och 

aktiviteterna bestod av ridning, femkamp och mat till skogs. Kunden nämnde inget om att 

köpa en upplevelse. För henne var det en chans att slippa ansvar och umgås med 

arbetskollegor utan pressen från arbetslivet och givetvis var det roligt och trevligt men 

samvaron var det viktigaste inte aktiviteterna i sig. Hon uttryckte inte att hon tipsade om 

företaget aktivt men om någon frågade så rekommenderade hon företaget. Enligt henne 

hade företaget ett otroligt brett produktutbud, det fanns över 70 olika aktiviteter året om 

som kunden fick skräddarsy ihop med företaget. Anledningen till att de valde just detta 

företag var geografisk närhet, samt att de hade sett en annons för det. Det fanns ingen 

tanke eller vilja inom kommunen att prova något annat äventyrsföretag. Dock var priset 

en stor faktor om huruvida kommunen skulle köpa hos företaget igen eller inte. Det finns 

en budget för aktiviteter som denna och den får inte överskridas, så även om de är de 

egentliga kunderna som upplever produkten, så är det inte de som fattar beslutet om 

återköp. 

 
 

Kund D 

 
Kund D jobbar på ett av Sveriges största globala företag, och har väldigt bra kontakt med 

äventyrsföretaget ifråga som tillhör gruppen med oförändrad utveckling. Arrangemangen 

anordnas regelbundet och består av att företagets nuvarande och potentiella kunder 

kommer för att besöka Sverige från alla möjliga ställen i världen och deltar i detta för att 

uppleva kulturen och ha det trevligt. Egentligen är det alltså kundens kund som får 

uppleva evenemanget. Hon beskrev det som att det var det perfekta arrangemanget under 

alla årstider, en upplevelse som deras kunder minns och pratar om varje gång de kommer 

tillbaka till Sverige. Allt från tävlingar, fiske, motorfordon av olika slag, bastubad, 
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historik, naturupplevelser till lyxmiddagar i exotiska svenska miljöer. Äventyrsföretaget 

berättade även mycket om vad det stora svenska företaget har gjort för trakten, vilket 

givetvis bestämts i samråd mellan kunden och äventyrsföretaget liksom många av de 

andra aktiviteterna. Målet är givetvis att få de som upplever evenemanget att bli trogna 

företaget och tycka om Sverige. Hon uttryckte klart att det inte finns något annat företag 

som kan göra det de gör för dem, och även om det skulle finnas det så skulle de använda 

sig av äventyrsföretaget i fråga ändå. Arrangemangen är väldigt påkostade men även om 

de skulle vara dyrare så skulle företaget fortfarande köpa äventyren åt sina kunder, då 

dessa upplevelser är otroligt uppskattade av dem. 

 
 

Kund E   

 
Kund E arbetade på ett stort svenskt företag. Det anlitade äventyrsföretaget tillhör 

gruppen företag med negativ utveckling. Upplevelserna de köpt av äventyrsföretaget har 

haft lite varierande upplägg men arrangemangen har alltid varit mycket trevliga och blivit 

väldigt uppskattade. Han säger att de köper en ”upplevelseaktivitet” med mat, dryck och 

skidhistoria. Att det alltid blir lyckat, vid alla tillfällen. Att det är helheten som gör det: 

platsen vid älven, kombinationen av tävling, mat, bastu och bad med konferens. Han har 

tipsat om äventyrsföretaget både inom sitt företag och till andra men också till 

privatpersoner. När de köpt arrangemanget har han upplevt att de får vara med och 

bestämma i hög grad. Målet med att köpa dessa arrangemang har varit att träffas under 

sociala former då det är bra att även koppla av under konferenser. Om något skulle 

förändras till nästa tillfälle beror på vilka som ska med så att det anpassas till deltagarna. 

Att det blev just det här äventyrsföretaget berodde på att han redan kände till 

verksamheten och ägaren sedan tidigare men också att de marknadsförde sig en hel del 

då. Han tycker att deras koncept är smakligt och det är bra för de sociala banden både 

internt och externt i företag. Men andra äventyrsföretag är också aktuella, framförallt om 

det är en lite större grupp som vill ha konferens och aktiviteter på samma ställe eftersom 

detta företag inte har konferenslokaler för så stora gäng. Prisnivån som äventyrsföretaget 
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ligger på nu är helt OK, vilket han menar är ett gott betyg. Naturligtvis försöker företag 

hålla nere kostnaderna men någon krona till skulle de säkert kunna betala, säger kund E.  

 
 

4.4 Caseintervjuer 

I detta stycke presenterar vi två case där djupare telefonintervjuer gjorts, dels med ett 

företag som också svarat på enkäten, dels med ett företag som vi bara genomfört denna 

intervju med. Vi försöker ta reda på om företagen ifråga upplevde att några eller flera av 

kategorier påverkade företagets utveckling. Företag A gick från att vara ett av Sveriges 

största äventyrsföretag, till att vara ett av de mindre på några år. Företag B däremot har 

haft en snabbt växande omsättning de senaste åren. Syftet med intervjuerna är att genom 

en öppen dialog utreda varför företagen haft dessa utvecklingar. 

 

Caseintervju A – Negativ utveckling 

 

Produkt: 

Efter att ha diskuterat produkten med respondenten kom vi fram till att den inte hade 

någon större inverkan på företaget. Den var dyr men av bästa kvalité och kunderna var 

väldigt nöjda och belåtna. 

 

Kunder: 

Enligt respondenten kan det ha funnits en nedåtgående trend i branschen, som speglas i 

Sveriges näringsliv. Många kunder är svenska företag och om det inte går bra för 

företagen är de motvilliga att spendera pengar på äventyr och annat roligt som stärker 

motivationen. Det kanske inte är rätt sak att satsa pengar på om det finns mer kritiska 

saker på agendan som t.ex. personalavveckling. Så till viss del kan nedgången ha berott 

på kunderna men det är knappast den enda anledningen. 

 

Marknadsföring: 
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Respondenten erkänner att inte särskilt mycket gjordes inom detta område. De satsade 

främst på att befintliga kunder skulle återkomma genom gamla kontakter och nätverk. 

Anledningen till detta var helt enkelt att det var lättare och på kortsikt billigare än att leta 

nya kunder. Respondenten tror ändå inte att marknadsföringen var felet till att företaget 

föll i en svacka. Däremot hade saker och ting kanske sett annorlunda ut genom en mer 

aktiv marknadsföring. 

 

Pris: 

Priset beskrevs i produkt kategorin, och respondenten står för att de satsade på rätt 

prisklass och tog bra betalt för en bra produkt. Alltså var inte priset anledningen 

tillnedgången. 

 

Företagsstruktur: 

 Respondenten kritiserade starkt företagets struktur, speciellt vid ett skede då många 

nyrekryteringar gjordes och en extern ledare sattes in av ägarna. Dessa drog med sig 

väldigt höga kostnader som företaget inte kunde täcka med sina befintliga kunder. 

Företagets och den nya personalens oförmåga att prestera eller sälja in sig till nya kunder 

fick konsekvenser i form av rejäla förluster. Företaget omstrukturerades återigen snabbt 

men på grund av att många av dem som varit med från start lämnade företaget, i 

kombination med ett bristande engagemang av främst personliga skäl från dem som var 

kvar, dalade företagets omsättning och resultat de kommande åren. Ett dåligt beslut om 

företagsstrukturen var grunden till att företaget gick från att vara ett av Sveriges största 

äventyrsföretag, till att vara ett betydligt mindre. Andra faktorer, som bristande 

engagemang från nyckelindivider, påvisar enligt respondenten bräckligheten i dessa 

virtuella företag. Däremot tror respondenten att om företaget någon gång i framtiden vill 

sätta fart igen så finns den möjligheten troligen kvar, med tanke på de kund- och 

äventyrsrelaterade kontakter de har inom branschen. Motivation är enligt respondenten 

den avgörande faktorn då det måste finnas ett helhjärtat engagemang i ett 

äventyrsföretag, det är inget som kan drivas på fritiden. 

 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 41 

 

Caseintervju B – Positiv utveckling 

 

Produkt: 

Kontaktpersonen menar att själva utbudet inte är det absolut viktigaste utan att det är 

personerna bakom som avgör om upplevelsen blir minnesvärd eller inte. Nytänkande är 

ett krav i denna bransch och att vara nöjd med den nuvarande situationen kan vara 

förödande för företagets överlevnad.  

 

Kund: 

Företaget har på senare år visat en ökning i omsättning, vilket framförallt kan förklaras 

med den typ av kunder som företaget har haft. Stora kunder vars beställningar har givit 

stora inkomster för företaget. Kontaktpersonen säger att årets resultat dock inte kommer 

att vara lika bra på grund av att de förlorade en stor kund under detta år (2005). Han 

poängterar att det är riskabelt att ha ett fåtal stora kunder då det innebär en ökad risk 

(d.v.s. risken för avhopp). Deras överlevnad bygger på att de har små kunder som 

återkommer. Källans uppfattning är att det är viktigt att värna om befintliga kunder och 

att lyssna och känna av trender inom industrin.  

 

Pris:  

En annan faktor som har varit av betydelse, enligt kontaktpersonen, är att de har varit 

noggranna med sina kalkyler. Med detta menar han att de för varje arrangemang räknar 

med ett täckningsbidrag på 25 %. Han tror inte att detta förekommer inom andra 

äventyrsföretag vilket i sin tur leder till att de inte bedriver sin verksamhet på ett 

professionellt sätt.  

 

Marknadsföring: 

Deras marknadsföring menar han bygger mycket på deras välutvecklade hemsida. En 

annan faktor är spridningen av information från kundföretagen till kollegor och vänner. 

Detta är ovärderlig marknadsföring som skapas tackvare nöjda kunder. Han säger också 
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att det är viktigt att ryktet om företaget inte bara sprids till direktkunder utan till 

distributörer så som resebyråer också.  

 

Företagsstruktur: 

Kontaktpersonen och hans medarbetare har varit i branschen i över 30 år. Han säger att 

de redan innan startandet av företaget hade kunder och ett positivt kassaflöde. 

Uppstartandet av företaget gick på så sätt snabbare och han tror att deras bakgrund gjorde 

att de kom igång snabbt och blev lönsamma snabbt. Erfarenheten som de hade medförde 

att de hade ett stort nätverk innan de satte igång med mycket kontakter till potentiella 

kunder. Detta ledde i sin tur till att samarbete mellan andra företag i branschen 

möjliggjordes och detta är enligt han ett överlevnadskriterium. Han säger även att det är 

viktigt att skynda långsamt i denna bransch. Det viktigaste enligt källan är, som han 

kallar det: ”Att ha en tredelad verksamhet.” Med detta menar han att det är viktigt att 

kunna vara flexibel och att jobba mot: 

- Kunder direkt (köra egna arrangemang) 

- Som distributör för andra produkter (sälja andras produkter) 

- Samverka med andra företag i branschen (samkörning av arrangemang) 
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5. Analys 

I denna del kommer vi att använda oss av de teorier som vi har beskrivit i teoridelen samt 

det material som vi har inhämtat genom vår e-postenkät, våra kundintervjuer samt 

caseintervjuer. Syftet med analysen är att se om de utvalda teorierna stämmer eller inte 

med det insamlade empiriska materialet. Vi följer samma struktur som vi har gjort 

tidigare. Dessa är Produkt, Kund, Marknadsföring, företagsstruktur och Pris. 

 

5.1 Produkt  

Vi utgår redan från början ifrån att äventyrsföretag inte säljer tjänster utan upplevelser. 

Dels på grund av själva definitionen på skillnaden mellan tjänst och upplevelse, se 

teoriavsnittet under Produkt. Dels på grund av den mer och mer allmänt utbredda 

uppfattningen om att många företag egentligen inte alls säljer tjänster utan upplevelser 

och äventyrsföretag hör till dessa, enligt Niklas Gustafsson. Därför baseras vår analys på 

uppfattningen om att äventyrsföretag säljer upplevelser.  

 

Enligt teorin är alla företag differentierade eftersom det är svårt att göra upplevelser exakt 

likadana. Det skulle i förlängningen betyda att det fanns en marknad för fler företag om 

de bara differentierar sig ytterligare. Visserligen vill de tillfrågade företagen verka vara 

unika på något sätt, många genom att framhäva den specifika natur och miljö deras 

produkter genomförs i, eller kvalitén på produkterna, vilket skulle kunna styrka denna 

teori. Vi vill ändå ifrågasätta detta. Att differentiera sig i äventyrsbranschen kan omöjligt 

bara betyda att produkterna eller upplevelserna inte ska vara likadana. Av de undersökta 

företagens spridning i Sverige kan vi lätt konstatera att det inte finns så många stora 

företag i äventyrsbranschen som erbjuder liknande produkter i samma region. Om det 

finns flera företag i samma region är de ofta mindre och har specialiserat sig på ett fåtal 

produkter, som då ofta köps in av de större arrangörerna som arbetar mycket just med 

partners och därmed kan erbjuda sina kunder ett brett utbud. Bredden på utbudet anges 

också mycket riktigt av flera företag som ett sätt att skilja ut sig. I en av caseintervjuerna 
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framgår det tydligt just att ha egna produkter, andras produkter och samarrangemang är 

viktigt. Denna kritik är dock endast relevant på den svenska marknaden. Företag som 

Icehotel som verkligen har lyckats att differentiera sig så pass att de är unika på en 

internationell nivå, attraherar därmed kunder från hela världen och då är Pine och 

Gilmores teori om upplevelse differentiering applicerbar. 

 

Vi analyserar vidare på samma teori om differentiering. Då i princip alla äventyrsföretag 

vänder sig till företag och bara ett fåtal också till privatpersoner kan vi se detta ur ett 

företags synvinkel. När ett företag bestämmer sig för att göra något med personal eller 

kunder är det antagligen inte så mycket det exakta innehållet som är av betydelse utan 

snarare helheten i sig. Med helheten menar vi kontakten mellan kund och säljare, 

delaktigheten i produktutformandet, priset, genomförandet av produkten, anpassning av 

produkten till kunden, utrustning, lokaler, plats, måltider, guider och ledares kompetens, 

kvalité m.m. Denna uppfattning styrks av de kundintervjuer vi gjort och därför anser vi 

inte att teorin om att differentiering i form av bara t.ex. plats eller produktutbud skulle 

vara en framgångsfaktor stämmer på äventyrsbranschen.  

 

Precis som vi redan nämnt ovan är kunden i de allra flesta fall med och bestämmer en hel 

del om hur produkten ska läggas upp, sättas ihop och slutligen genomföras. Även om 

förarbetet kanske görs av bara en eller ett par personer får ofta deltagarna även på plats 

vara med och bestämma en del. Detta ökar deras aktiva delaktighet och förstärker alltså 

upplevelsen, enligt Pines och Gilmores teori. Vi kan också konstatera att eftersom kunden 

faktiskt förflyttas fysiskt båda rent geografiskt och tidsmässigt upplevs situationen och 

därmed produkten som något ovanligt och extraordinärt. Enligt Mossbergs teori ökar 

detta engagemanget hos kunden och kan ökas ytterligare genom att låta kunden få mer 

ansvar och kontroll. Detta ger en eskapismupplevelse som ska vara den förnämligaste 

typen av upplevelse, enligt teorierna. Vi kan dels genom enkäterna men också genom 

kundintervjuerna se att vissa äventyrsföretag ger kunden ansvar. Bara en sådan sak som 

att kunden själv får stå för matlagning kan ge kunden en känsla av utmaning som i sin tur 

ger en ökad upplevelse.  
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Vi har, med våra kundintervjuer som verktyg, haft intentionen att ta reda på huruvida 

äventyrsföretagens produkter ger kunden en upplevelse eller om de till och med 

omvandlar kunden. Om vi kan fastställa att de företag som har haft positiv tillväxt de 

senaste åren har kunder som ger intryck av att ha genomgått en omvandling, då är det ett 

tecken på en framgångsfaktor för ett äventyrsföretag. Omvandlingen är den högsta nivån 

på Pines och Gilmores modell om marknadens fem steg. Om produkten är sådan att den 

skapar en bestående förändring hos kunden även i vardagen och får kunden att vilja 

uppleva den igen och igen, att den blir något som kunden lever för, då har produkten 

skapat en omvandling. Kunden kan då också betala nästan vad som helst för att få 

uppleva samma sak igen. Alla kunder har visst fina minnen och är nöjda med 

arrangemangen, ofta då just helheten, men något annat går det inte att uttyda. Och när 

prisfrågan tas upp så är viljan till att betala mer begränsad. Visserligen får vi på den 

frågan vara lite kritiska till svaret då det rent psykologiskt finns en ovilja att avslöja om 

man kan tänka sig att betala mycket mer.  

 

5.2 Kund 

Interaktionen mellan personal, kund och andra kunder är tre viktiga ingredienser i 

upplevelsen.  Vad det gäller andra kunder är det i princip uteslutande färdiga grupper som 

företagen arbetar med, bara i enstaka fall finns det fasta avgångar som kunder kan anmäla 

sig till. Alltså kan vi konstatera att äventyrsföretagen varken är eller kan vara med och 

påverka hur gruppsammansättningen ska se ut för att maximera upplevelsen. Det blir helt 

upp till kunden. Däremot framgår det av kundintervjuerna att äventyrsföretagen har bra 

relationer med kundföretagen och äventyrsföretagen kan åtminstone få information om 

deltagarna. Det framgår också i vissa fall att deltagarna diskuteras mellan kund och 

säljare för att få ett så välanpassat arrangemang som möjligt för deltagarna.  

 

Teorin säger vidare att de skräddarsydda lösningarna ska vara personliga så att kunden 

kan uppfatta en viss risk och utmaning i produkten. Detta ska då i sin tur leda till att 
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kunden får en eskapismupplevelse. Detta kan vi konstatera dock är mer eller mindre 

omöjligt för ett äventyrsföretag att åstadkomma för alla deltagarna i gruppen. Ju större en 

grupp är desto fler individer med olika bakgrund, förkunskaper, intressen och inte minst 

mod. Det finns inte en chans för ett äventyrsföretag att göra ett anbud där det blir ett 

personligt erbjudande till var och en. Naturligtvis kan företaget försöka pricka in så att 

det täcker så många som möjligt med hjälp av den kontakt som säljaren har med 

företagets representant. Men bättre än så kan det inte bli och därmed borde upplevelsen 

ändå ha svårt att nå den där sista biten hos alla deltagare.  

 

Personalens/guidens kompetens kan öka kundens kompetens och på så sätt kan 

upplevelsen nå en högre nivå än om kunden bara haft tillgång till sin egen kunskap, enligt 

Mossbergs modell. Detta kan vi se att flera företag faktiskt är mer eller mindre medvetna 

om. Flera företag nämner professionalitet och erfarenhet som viktiga faktorer i företaget, 

vilket kan tolkas som en form av kompetens. Förutom det anger flera företag att deras 

guider har utbildning antingen redan innan de kommer till företaget alternativt att 

företagen har internutbildningar i olika form. Utbildningen av framförallt 

guidepersonalen är naturligtvis även en ren säkerhetsfråga, vilket flera av företagen också 

anger.  

 

Om en kund haft en positiv upplevelse innebär detta enligt Mossberg automatisk 

marknadsföring. Det verkar också stämma. De flesta företagen nämner kundnöjdhet som 

en viktig faktor dels för att få återkommande kunder men också för att få nya kunder. De 

flesta av kunderna vi intervjuat rekommenderar, precis som teorin säger, 

äventyrsföretagen som de använt sig av till andra.  

 

Återkommande kunder skulle kunna vara en indikation på att dels, naturligtvis, 

kundnöjdheten är hög men också på att kunden vill återuppleva känslan i upplevelsen 

igen och igen. Den slutsatsen går dessvärre inte att dra dels eftersom respondenterna 

tolkat frågan på lite olika sätt med vad som menas med återkommande kunder. Dels för 

att det är så många andra faktorer som spelar in när ett företag väljer att komma tillbaka, 
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som t.ex. relationerna, produktkännedomen etc. Bland de kunder som är återkommande 

är det för de båda företagen med positiv utveckling ganska jämnt fördelat mellan privat-, 

små-, och stora företagskunder. I övrigt anger de flesta företag, oavsett om de har 

oförändrad eller negativ utveckling, att deras företagskunder återkommer. Flera 

specificerar dock inte om det är de stora eller de små. Däremot kan vi se att de som 

specificerat detta har övervägande stora företag som återkommande kunder. 

 

Det är ungefär lika många företag som har nya som har återkommande, eventuellt med en 

lite övervägande andel återkommande kunder för företag med positiv eller oförändrad 

utveckling.   

 

På frågan om kunderna är företag eller privatpersoner är det naturliga svaret övervägande 

företagskunder. Men vad vi faktiskt kan notera är att de båda företagen med positiv 

utveckling även har relativt höga andelar privatkunder. Det företag som har mest nya 

kunder är också det som har övervägande privatkunder. Privatkunder är alltså inte de som 

kommer tillbaka utan de föredrar antagligen att göra något nytt nästa gång, till skillnad 

från ett företag som har olika avdelningar, kunder o.s.v.  

 

Vad det gäller storleken av företagskunderna verkar det vara en framgångsfaktor att ha 

stora företag i sin kundportfölj, då företagen med positiv och de flesta med oförändrad 

tillväxt har det. Medan de företag som har små företag som sina kunder främst är de med 

negativ ut veckling. Men en blandning av stora och små företag är det vanligaste. 

 

Angående andelen internationella kunder är det en klar korrelation mellan företag med 

positiv utveckling och andelen internationella kunder. Dessa har betydligt fler 

internationella kunder och de andra företagen har sammantaget bara en marginell andel 

internationella kunder. Att ha internationella kunder gör också att äventyrsföretaget kan 

få en vidare spridning av mun till mun marknadsföringen. Dessutom kan de 

internationella kunderna antagligen vara mer betalningsvilliga än de mer lokala kunderna. 
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Vilket enligt oss, hänger ihop med att miljön för de mer långväga besökarna är betydligt 

mer exotisk än för de som inte är så långt ifrån. 

 

5.3 Marknadsföring 

Inom marknadsföring finns det klara skillnader mellan grupperna. De företag som haft 

oförändrad och positiv utveckling svarade annorlunda och mer extensivt än de som haft 

negativ utveckling de senaste åren. Värt att notera är att detta får de företag som det går 

bra för, att framstå som att de har lagt ner mer tid på sin marknadsföring. 

 

Teorierna som presenterades om marknadsföring 

stämmer inte särskilt väl med svaren. Att företag 

använder sig av naturen för att marknadsföra sig är 

givet. Exempelvis har ett av företagen med positiv 

utveckling använt sig av bilden intill för att göra reklam 

för kanotning. Det är skönheten i naturen, det vackra 

och rena som framhävs över allt annat. I princip alla 

företag har använt sig av liknande bilder för att 

framhäva sin produkt. Än vanligare är det att använda 

sig av bilder, enligt nedan, som visar gemenskapen som 

uppstår i gruppen, även om bildkvalitén kan skilja sig 

åt. 
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Det som står skrivet i artikeln River Magic om att det är svårt att fånga en 

ickekommersiell upplevelse i kommersiellt material, verkar inte några av företagen direkt 

samtycka med.  

 

Överdriven marknadsföring av kulturen och naturen är en annan strategi som nämns i 

teoriavsnittet. Det är något som förekommer bland nästan alla företag. Det kan 

exempelvis vara bilder med norrsken som lyser upp hela himlen till texter som framhäver 

den lokala kulturen så att den framstår som otroligt spännande. Men egentligen ses 

norrsken av den typen kanske bara en gång om året, och den lokala kulturen består av 

några annorlunda maträtter. Det här är dock inget fenomen som direkt präglar 

marknadsföringen men som det finns tendenser till. 

 

Ser vi till marknadsföringskanaler så fanns det en trend att företagen med oförändrad och 

positiv utveckling använde sig av fler sätt att marknadsföra sig och då framförallt genom 

Internet. Skillnaden i kvalité på till exempel hemsidor är markant mellan dessa företag 

och de som haft en negativ utveckling. Skillnaderna är många, några exempel är: 

mängden av information som presenteras, hur lätthanterlig hemsidan är, sättet besökaren 

blir bemött på, bildkvalitén. I stort sett kan hemsidan ge en bra bild av hur proffsigt 

företaget ifråga är. 
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Ett vagt samband som kan urskiljas, är att ju fler kanaler som används och ju proffsigare 

kanalerna är, desto större framgång. Det är dock inget som kan säkerställas eftersom det 

finns många andra variabler med i spelet. Caseintervju A gav dock den bilden. 

Respondenten trodde att om företaget hade satsat på att marknadsföra sig till nya kunder 

genom andra kanaler, och inte endast försökt nå ut till samma klientel genom samma 

kanaler, så hade de kunnat vara i en annan sitts i dagsläget. Att det var den avgörande 

faktorn för deras neddragningar trodde respondenten dock inte. Hon beskrev även vikten 

av att behålla och ”mjölka” befintliga kunder. Samtliga studerade företag håller med om 

att detta är av yttersta vikt. Kunden i sig, om den är nöjd, kanske är den bästa 

marknadsföringen ett företag kan få eftersom en belåten kund antagligen kommer tillbaka 

och kan locka till sig nya kunder. Mun till mun metoden eller denna nätverkande strategi 

är väldigt billig och nämns av många företag med negativ utveckling som det enda sättet 

att marknadsföra sig. Detta sätt fungerar säkert till en viss nivå, men om företagets 

ambition är att växa och bli framgångsrikt måste det satsas lite mer och 

marknadsföringen måste både vidgas till fler kanaler och hålla en hög nivå för att ge en 

proffsig image. 

 

Inget av företagen har svarat att de under normala omständigheter använder sig av 

marknadsföringsbyråer, av den enkla anledningen att det är för dyrt. Hur klarar då ett 

företag att ha en proffsig image och veta vilka kanaler som skall användas? Svaret som 

ges är internkompetens eller kontakter som kan hjälpa till med marknadsföringen utan att 

det ”kostar skjortan”. Detta behov av mångfald inom personalen är något som kommer att 

diskuteras mer i analysen av företagsstrukturer. Det verkar dock som internkompetens är 

den bästa lösningen för marknadsföring. Om det inte finns någon inom företaget som är 

tillräckligt skicklig på att hantera olika sorters media, kan det vara intressant att leta efter 

någon med dessa kvalitéer. 
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5.4 Företagsstruktur 

Mycket tyder på att verksamheten inom denna bransch bedrivs i form av en 

projektorganisation. Andra benämningar som litteraturen tar upp är nätverksorganisation 

eller virtuell organisation. Tittar vi tillbaka på vår insamlade empiri framgår det klart och 

tydligt att företagen i undersökningen har ett fåtal heltidsanställda men desto fler 

projekttidsanställda. (Se figur 13 i kapitel 4.) Det finns dock inga väsentliga skillnader 

mellan företag med positiv utveckling och företag med negativ utveckling. Intervjun med 

caseföretag A beskriver ett förhållande där företaget heltidsanställde ny personal. Nya 

kunder uteblev och företaget brottades med för höga personalkostnader.  Det som har 

framgått från caseintervju B är att det är viktigt att ha ett brett nätverk och att kunna 

samarbeta för att uppfylla de krav som kunden ställer. Det som kännetecknar en 

projektorganisation är att anställda sätts ihop för att lösa ett för företagen gemensamt 

problem. Denna typ av sammansättning av medarbetare är väldigt tydlig inom denna 

bransch. Exempel som vi har fått från vår undersökning är att ett företag måste samarbeta 

med andra organisationer eller anställa människor för en viss tid för att kunna möta 

kundernas behov. Eftersom lönerna till de anställda är en stor del av kostnaderna 

använder de sig av denna typ av organisationsform istället. Flexibiliteten i skapandet av 

arrangemang är mycket viktigt för att få nöjda kunder. Eller som många företag har 

svarat: ”det är viktigt att behålla de befintliga kunderna”. I caseintervju A hävdar 

respondenten att det är viktigt att behålla sina befintliga kunder och att det är för dyrt att 

leta nya.  Nätverksorganisationen innehåller en viktig aspekt som går ut på att 

teamorganisationer är bättre på att se verkligheten, koordinera mellan olika 

specialistfunktioner och att utnyttja arbetskraften på bästa möjliga sätt. Den information 

som vi har inhämtat bevisar att så är fallet i den undersökta branschen. Exempel: ”Någon 

som kör båt är klättrare är dykare är kock är guide är skidlärare…” I denna typ av 

bransch är samarbetsvilja internt i organisationen väldigt viktigt. Här finns inte en 

utstuderad hierarki som många andra organisationer har. Detta är också något som 

matrisorganisationen tar upp. Nackdelen kan bli att ansvarsbilden blir oklar. Företag med 

en positiv utveckling och företag med en oförändrad utveckling har en mer teambaserad 

organisation än de med negativ utveckling som har svarat att alla har ett ansvarsområde.  
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Viktigt att nämna är att mångsidigheten hos personalen inte bara får sträcka sig över 

aktiviteter som rör själva produkten, de måste även kunna sköta det företagsekonomiska 

för att minimera kostnader. Om personalen ej själva kan sköta marknadsföring, hemsida, 

kalkylering, redovisning och andra tänkbara aktiviteter på ett proffsigt sätt, då blir dessa 

aktiviteter för dyra för att anlita extern hjälp. Om personalen brister på något område så 

är det acceptabelt, men det bästa på långsikt är att utbilda sig (för mer information se 

avsnitt om marknadsföring och pris).  

 

Enligt Mossberg finns det fler fördelar med att bedriva ett virtuellt företag. Några faktorer 

som hon tar upp (se avsnitt 3.4) går direkt att känna igen i det material som vi har samlat 

in. Företag enligt Mossberg kan vara flexibla och kan ingå i olika konstellationer som det 

passar dem. Det är förmågan att som äventyrsföretag kunna använda sig av sitt nätverk 

för att kunna leda företaget som kan komma att vara avgörande för framtiden. Speciellt i 

våra caseintervjuer framgår det hur viktigt det är att som nyckelperson ha ett bra nätverk 

och ett brett kontaktnät då det är faktorer som skapar en förutsättning för framgång.  

Detta leder i sin tur till att organisationen blir flexibel för att kunna möta efterfrågan. 

Mossberg skriver att fler företag idag satsar mer just på att skapa relationer med andra 

företag och kunder och att det kan vara både för kortare projekt och för långsiktigare mål. 

Denna typ av virtuell organisation eller projektorganisation är något som vi har fått 

bekanta oss med och kännetecknar de studerade företagen. Vi nämnde ovan att 

caseföretag A genomförde strukturförändringar genom att nyanställa. Detta kan ha varit 

en av de faktorer som gjorde att de gick från att ha varit ett av Sveriges framgångsrikaste 

företag till att idag inte alls vara bland de bättre. Caseföretag B har hela tiden varit två 

anställda och har istället använt sig av sin förmåga att sätta samman team eller 

projektanställa för vissa arrangemang och detta kan vara en faktor till varför de har 

överlevt och idag visar upp en växande omsättning. Caseföretag Bs bakgrund och tidigare 

erfarenheter kan ha bidragit till deras positiva utveckling. De har enligt oss lyckats med 

en mer framgångsrik projektorganisation än vad caseföretag A och de är inte heller 

främmande för att arbeta över gränserna, (se de tre punkterna i slutet av caseintervju B, 

avsnitt 4.4).  
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5.5 Pris 

Prissättning är något som framstår som självklart i branschen, om vi ser till företagens 

svar. Majoriteten av företagen har svarat att det inte är bra att vara för billig, resterande 

företag har svarat att det inte får vara för dyrt. Kunderna däremot har delade meningar. 

En del uttrycker att priset är viktigt och är ogärna beredda att betala mycket mer än de 

gör i dagsläget. Andra säger att de inte alls har något emot att betala mer för upplevelsen. 

Företagen har en annan syn på det hela och några tror till och med att deras kunder inte 

alls är särskilt priskänsliga. Om vi ser till teorierna så ska priset bestämmas av 

exklusiviteten av erbjudandet. När vi analyserar de olika prisstrategierna som framställts 

av respondenterna så stämmer teorin, dock endast om antagandet att företag med 

oförändrad och positiv utveckling har bättre och mer kundanpassade produkter än de 

företag som haft negativ utveckling. Eftersom det är något vi inte kunnat fastställa i vår 

empiriska undersökning är det också svårt att fastställa om denna pristeori håller. 

  

Framförallt företag med positiv utveckling men även de med oförändrad utveckling har 

till viss del svarat att de tror väldigt starkt på sina produkter och de tror sig veta att de kan 

ta ett högt pris med rejäl vinst. De med negativ utveckling har mer diffusa eller oklara 

prisstrategier. Detta ger signaler om att Pine och Gilmores värdetrappa håller, men 

framförallt så signalerar det att de företag som det går bra för har en mer utarbetad 

strategi för hur de ska ta betalt. Caseintervjun med företag B visar att deras framgång till 

viss del beror att de har en strategi där de noggrant kalkylerar sina kostnader och alltid 

har ett täckningsbidrag på 25 %. Att andra företag inte har en lika noggrann approach till 

prissättning kan vara en anledning till att de har problem med sin lönsamhet. Speciellt då 

kunder verkar vara priskänsliga är det viktigt att ta rätt pris från början. 

 

Att göra kalkyler och vara noggrann är återigen en fråga om internkompetens. Det krävs 

rutin och engagemang men framförallt erfarenhet för att kunna förutse och bedöma 

kostnader som inte är uppenbara. Eftersom i stort sett all ekonomisk verksamhet kräver 

kalkyler för att kontrollera lönsamhet borde det klassificeras som en negativ faktor att 
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inte kontrollera sin lönsamhet med noggranna kalkyler. Ett företag som har bra kontroll 

på sin lönsamhet kan till och med identifiera intressanta samband. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Nedan beskrivs de fem kategorierna och deras samband i ett överskådligt diagram, som 

sedan mynnar ut i gemensamma och individuella framgångsfaktorer för kategorierna. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 14 - Kategoriernas samband 
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Figur 14 visar sambanden mellan de faktorer vi har granskat i vår undersökning, som 

leder till framgångsfaktorer för äventyrsföretag. Formen på figurerna i modellen försöker 

fånga formen av kategorin. Den streckade linjen delar upp kategorierna i kostnads- och 

inkomstfaktorer. De feta och smala pilarna mellan kategorierna visar om de påverkar 

varandra och i så fall hur mycket. Företagsstruktur befinner sig på kostnadssidan och är 

därför i princip orelaterad till inkomstsidan. Det betyder att den kategorin endast är till 

för att minimera kostnader, det i sig leder till framgång. Marknadsföring är en kostnad 

men även en källa till inkomster. Det kostar att marknadsföra sig men syftet är framförallt 

att få nya kunder och därmed inkomster, därför delar linjen kategorin på mitten. Den 

smala pilen mellan företagsstruktur och marknadsföring visar att personalen i företaget 

påverkar marknadsföringen men att sambandet är svagt. Det finns även ett svagt samband 

mellan marknadsföring och befintliga kunder då även de borde bearbetas. 

Företagsstruktur har en stor påverkan på vilken typ av produkt företaget kan erbjuda, 

därför visar en fet pil på sambandet. Produkten är, precis som marknadsföring, delad av 

den streckade linjen då den är en källa till inkomst men också till stora kostnader. 

Produkten är den centrala kärnan som påverkar alla andra delar i ett äventyrsföretag. Den 

skapas eller påverkas av interaktionen mellan företagsstrukturen och kunderna, nya samt 

befintliga. Priset styrs även av denna interaktion, men då är det framförallt interaktionen 

mellan produkten och kunden. Priset är ett verktyg för att maximera inkomster och har 

ingenting med kostnader att göra. Marknadsföring påverkar prisnivån i den mening att en 

mer välkänd och proffsigt framlagd produkt kan göra att kunden är beredd att betala ett 

högre pris. Kundkategorierna ses som rena inkomstfaktorer då de i sig inte medför några 

kostnader, utan det är från dem som inkomsterna ska hämtas. Indelningen av kundfaktorn 

har gjorts på grund av relationen med de andra faktorerna. Vi tror att om dessa faktorer 

balanseras och följer vissa riktlinjer som vi har identifierat så utmynnar detta i 

framgångsfaktorer, som modellen visar. 
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Nedan redogör vi för vad som bör göras inom varje kategori och hur kategorierna 

förhåller sig till varandra. Våra egna slutsatser med stöd ur analysen redovisas i detta 

kapitel.  Kärnan i detta avsnitt är att sammanfatta analysen och ta fram de faktorer som 

är viktigt för ett äventyrsföretag att beakta för att bli framgångsrikt. Till sist 

sammanfattar vi slutsatserna i punktform.  

 

6.1 Produkt 

I analysen betonade vi att bredden i produktutbudet är en viktig framgångsfaktor, snarare 

än själva differentieringen av produkter mellan företagen. Med en bred produktportfölj 

kan äventyrsföretaget möta kundernas varierande efterfrågan. Kombinationen av att ha 

sina egenproducerade arrangemang, samarrangemang med andra företag och ren 

försäljning av andras arrangemang, ger en bred bas av trygghet att stå på. Genom att ha 

möjligheten att kombinera produkten på olika sätt har företaget en bättre chans att 

kostnadsminimera och kunna erbjuda sina kunder den bästa kvalitén. 

 

Vi har tolkat den lokala marknaden som att det är ett helhetskoncept som säljs och 

företagen behöver inte differentiera sig särskilt. Eftersom många företag har liknande 

utbud är det istället andra variabler i helheten som avgör. Ett exempel på det är hur kund 

och företag kommer i kontakt med varandra.  

 

Enligt teorierna är den högsta nivån av en upplevelse en omvandling. Men tyvärr har vi 

inte alls kunnat dra slutsatsen att denna omvandling sker med de kunder som vi 

intervjuat. De är som sagt mycket nöjda och kommer gärna tillbaka men mer än så är det 

inte. Vi tror också att det är svårt för ett äventyrsföretag att lyckas uppnå denna nivå 

eftersom upplevelsen inte kan vara så perfekt skräddarsydd för varje person i en grupp 

som deltar i ett arrangemang. Men å andra sidan är det inte någon skillnad mellan de mer 

framgångsrika och mindre framgångsrika företagens nivå på omvandlingen, enligt våra 

kundintervjuer. Slutsatsen är att det inte är en avgörande faktor, huruvida upplevelsen når 

den högsta nivån eller inte, för om ett företag är framgångsrikt.  
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6.2 Kund 
Vi kan inte dra några slutsatser om framgångsfaktorer vad det gäller hur mycket kunden 

får bestämma. Det går till på liknande sätt i alla företagen oavsett om de har en positiv, 

oförändrad eller negativ utveckling. Kunden är med och påverkar produkten ända från 

början och sedan kan justeringar göras även under själva arrangemanget.  Däremot kan vi 

dra slutsatsen att det är en förutsättning att lyssna till kunden och anpassa produkten för 

att få sälja överhuvudtaget.  

 

Vad det gäller kompetens på äventyrsföretagen verkar det vara viktigt för de flesta 

företagen även om det inte nämns lika medvetet av alla. Via de kunder och caseföretag vi 

pratat med kan vi förstå att det är mycket just personalens kompetens som gör ett 

arrangemang lyckat. Kompetens är dock ett brett begrepp och fackmässiga kunskaper 

inom de områden som personalen ska sköta är inte allt. Den sociala kompetensen är t.ex. 

väldigt viktig. Även om många företag är mer eller mindre medvetna om att kompetensen 

är viktig i alla delar av företaget, allt från säljare till guider, så tror vi att detta är något 

som absolut inte får underskattas då den helt kan avgöra en kunds upplevelse. Kompetens 

är alltså helt klart en framgångsfaktor.  

 

De återkommande kunderna är främst företag och då framförallt stora företag. Därmed 

har de äventyrsföretag som har en stor andel företag genast en större fördel. Vi kan också 

dra slutsatsen att det är en framgångsfaktor att ha just stora företag, då de äventyrsföretag 

som har det nästan bara tillhör grupperna med positiv eller oförändrad utveckling. Vad vi 

däremot inte kan säga är en framgångsfaktor, är om äventyrsföretag ska ha övervägande 

nya eller återkommande kunder. Det varierar alltför mycket mellan de olika kategorierna 

så vi kan bara säga att det faktiskt inte verkar avgörande.  

 

Internationella kunder är en klar framgångsfaktor då vi kan se att företagen med en 

positiv utveckling har en större andel internationella kunder än de andra 

äventyrsföretagen. Vi tror att ett företag av de internationella gästerna inte behöver vara 

lika rädd att ta ordentligt betalt, vilket skapar en bra grund för framgång för 
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äventyrsföretaget.  Dessutom kan marknadsföringen nå längre med internationella 

kontakter vilket skapar ytterligare en fördel. 

  

Vi har pratat om företagskunder, internationella kunder och återkommande kunder. Men 

vad vi tror är viktigt att inte glömma, är att en blandning av kunder ger en betydligt större 

trygghet i längden. Även om det på kort sikt kanske är mer lukrativt att satsa på bara t.ex. 

internationella företagskunder så är företaget väldigt utsatt om dessa få men stora företag 

av olika anledningar slutar köpa.  

 

Vi kan konstatera att många av äventyrsföretagen är medvetna om sina kunders 

inflytande på potentiella nya kunder och därmed inflödet av fler kunder till företaget. 

Mun till mun är gratis marknadsföring, och även en av de bästa kanalerna, då det av den 

potentiella kunden anses som tillförlitlig information. Vi kan inte peka på några direkta 

samband, men kundnöjdheten är en stor framgångsfaktor för äventyrsföretagen. Det ger 

som sagt dels återkommande kunder och dels nya kunder, allt dessutom gratis. 

 

6.3 Marknadsföring 

Vi definierade marknadsföring enligt följande: hur ett företag når ut till framtida och 

befintliga kunder. Som sagts tidigare, använder sig alla företagen av nätverkande med 

befintliga kunder och andra kontakter. På så sätt bygger de en relation med kunden som 

då återkommer och nya kontakter kan knytas genom de befintliga kontakterna. Det är bra, 

billigt, och ett måste men det räcker inte. Företag som vill växa, lyckas och vara säkra på 

att de ständigt får in nya kunder i branschen, måste marknadsföra sig på ett mer aktivt 

sätt. Resultaten pekar på att de företag som haft en stabil utveckling de senaste fyra åren, 

har marknadsfört sig mer aktivt än övriga. De två företagen det har gått bäst för har större 

andel privata och internationella kunder än de övriga (se stycke 6.2 Kund, för mer 

information). De har likaså använt sig av många olika marknadsföringskanaler och ger ett 

proffsigt intryck via dessa kanaler. Kunden förmodar då att företaget har kvalité utöver 

det vanliga och att en upplevelse är garanterad, vilket kan förklara varför en nära relation 

inte alltid behövs för att kunden ska bli intresserad av äventyrsföretaget. Före själva 
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köpet, som är en gemensam process, behövs alltid en nära relation då det handlar om 

mycket pengar för större företag och privatpersoner.  

 

Alltså kan de företag som marknadsför sig aktivt och proffsigt fånga dessa internationella 

och privata kunder som de andra företagen inte kunnat nå ut till med sina lokala nätverk. 

Det är kunden som står för den initiala kontakten och som hittat företaget, inte tvärtom. 

Vi drar slutsatsen att de två företag, som det går bäst för, som ger en proffsig image via 

sina hemsidor också har störst andel privata och internationella kunder. Företagen har 

inte gett oss några indikationer på att de aktivt kontaktar utländska företag och 

privatpersoner, därför tror vi att hemsidan har spelat en stor roll i att locka till sig dessa. 

Så att ha en proffsig internationell hemsida är en framgångsfaktor. 

 

Vanligtvis kostar det mycket pengar att marknadsföra sig genom många kanaler och att 

skapa en proffsig image. Inget av företagen använder sig normalt av 

marknadsföringsbyråer, snarare handlar det om att ta hjälp någon gång ibland eller av 

personliga kontakter som kan göra jobbet mycket billigare. En del företag har 

kompetensen internt inom företaget och det verkar fungera bra. Vårt råd för att kunna 

klara av att ha både bra och billig marknadsföring är helt enkelt att göra det själv. 

Företagen bör se till att någon lär sig eller rekrytera någon som vet hur det görs. På kort 

sikt kanske det inte lönar sig men på lång sikt kan det vara en avgörande 

framgångsfaktor. Det är farligt att förlita sig på gamla kundkontakter. Oavsett hur länge 

ett företag varit i äventyrsbranschen kan det försvinna väldigt fort. Kort sagt, mun till 

mun räcker inte, det krävs mångfald och kreativitet för att med säkerhet få in nya kunder i 

organisationen.  

 

6.4 Företagsstruktur 

I analysen konstaterar vi att det inte finns några väsentliga skillnader mellan hur ett 

företag med positiv utveckling och ett företag med negativ utveckling bedriver sin 

verksamhet. De allra flesta använder sig av någon typ av projektorganisation för att 
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kunna vara flexibla i sin verksamhet och för att kunna överleva på denna föränderliga 

marknad. Det som skiljer företag åt är dock hur denna projektorganisation ser ut och hur 

den används. Det är inte antalet projektanställda som avgör om företaget kommer att ha 

en positiv utveckling i framtiden utan hur företaget använder sig av dem över tiden för att 

kunna kostnadsminimera. Nyckelpersoners nätverkande egenskaper är en av de faktorer 

som är viktiga att besitta för att kunna bedriva ett framgångsrikt äventyrsföretag.  

Erfarenhet inom branschen leder till att ett brett nätverk skapas och detta leder i sin tur till 

att verksamheten kan bedrivas på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. I denna typ av 

bransch kräver kunderna att deras arrangemang är skräddarsydda för just dem och inte att 

produkten är standardiserad. Detta innebär att flexibiliteten inom organisationen och 

organisationsförmågan hos nyckelpersoner är av avgörande karaktär. Om dessa två 

faktorer kan kombineras kommer arrangemanget, enligt vår mening, att falla väl ut.  

 

Det personliga engagemanget hos personer med ledande ställningar i företaget har vi 

också kunnat konstatera är en viktig faktor för framgång. Intervjuerna som genomfördes 

med de två caseföretagen belyser detta på ett bra sätt. I det första caseföretaget hade 

nyckelpersonen under en viss tid inte varit tillräckligt engagerad och detta ledde till att 

företaget fick en starkt nedåtgående trend. I det andra caseföretaget visade det sig istället 

att de hade en kontinuitet i verksamheten och ett stort personligt engagemang från 

nyckelpersonen i fråga. Det som caseföretaget med negativ utveckling hävdade var att 

kontakterna (nätverket) skulle finnas kvar i framtiden om de bestämde sig för att köra 

igång igen. Detta kan vi inte få fram fakta på eller kontrollera men vi tror att möjligheten 

finns. Likväl kan det vara så att dessa kontakter har sökt sig till andra företag och därför 

inte är intresserade av att komma tillbaka.  

 

Värt att nämna även om det tas upp i styckena produkt, marknadsföring och pris, är att 

mångsidig kompetens är en framgångsfaktor bland den fast anställda personalen i 

företaget. Personerna i fråga bör tillsammans kunna hantera alla delar av ett litet företag, 

inte endast delar som har med någon av dessa kategorier att göra. Desto färre personer 

som klarar det desto billigare blir det för företaget. Därför är varierande kompetens en 
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absolut framgångsfaktor inom ett äventyrsföretag. Hur den kompetensen ska växa fram i 

företaget är ingen lätt uppgift att lösa på kort sikt, men vi föreslår utbildning och 

eftertänksam rekrytering. 

 

6.5 Pris 

Vi definierade kategorin pris som företagets nuvarande och forna prisstrategier. Samtliga 

företag som deltog i undersökningen varnade för att ta för lite betalt, då det dels ger en 

budgetimage, och dels gör det svårt att tjäna pengar. De företag som haft en positiv eller 

oförändrad utveckling, till skillnad från de med en negativ utveckling, föredrog att ta ett 

högt pris som ger en bild av exklusivitet eftersom de anser att deras produkter är värda 

det. Detta i motsats till tron att det är farligt att ta för mycket betalt eller att en gyllene 

medelväg måste hittas. Vi rekommenderar därför företag, som vill gå med vinst och 

utvecklas, att tro på sin produkt och ta bra betalt för den. Kravet för detta är naturligtvis 

att äventyrsföretaget har en bra produkt för att inte få missnöjda kunder. 

 

Att ha rätt prissättning är en framgångsfaktor. Men det finns många variabler att ta 

hänsyn till: vilken är kunden, vilka produkter kan erbjudas samt på vilken prisnivå 

maximeras vinst och antal kunder. Svaren på dessa frågor kan vi inte generalisera utan 

det är något som företagen inom branschen får känna av själva. Det som likväl går att 

göra och som de som det går riktigt bra för i branschen gör, enligt vår undersökning, är 

att noggrant kalkylera fram ett fast påslag eller täckningsbidrag för varje erbjudande. 

Kundintervjuerna visar också att priskänsligheten inte är så hög på själva upplevelsen 

som den är på tilläggsprodukter som sprit, mat, utrustning, etc. Prishöjning kan alltså 

accepteras på upplevelsen men inte på övriga produkter utan att kunderna blir missnöjda. 

Kalkylering är inget som är lätt men om företaget har erfarenhet inom branschen borde 

det gå att uppskatta de flesta oförutsedda kostnader som finns, och därmed kunna se till 

att företaget går med vinst efter ett äventyr. 
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6.6 Sammanfattning  

Här presenterar vi i korthet de olika faktorer som vi anser är viktiga för ett 

äventyrsföretag att ta hänsyn till för att det ska lyckas och bli framgångsrikt.  

 

Produkt 

� Brett utbud av produkter. Kombination av egenproducerat, samarrangemang och 

försäljning av andras produkter för en trygg grund. 

� Anpassning till kund. 

Kund 

� Stora företag återkommer, vilket är en fördel.  

� Internationella kunder är mindre priskänsliga och ger en vidare spridning av mun 

till mun marknadsföringen. 

� En blandning av kunder är att föredra för att inte vara för utsatt, framförallt viktigt 

att inte förlita sig på sina nuvarande kunder utan söka nya hela tiden. 

Marknadsföring 

� Relationsskapande och nätverkande är viktigt i denna bransch. 

� Bör använda sig av fler marknadsföringskanaler än mun till mun.  

Företagsstruktur 

� Personalens kompetens är viktig, särskilt mångsidigheten för att en person ska 

kunna sköta flera delar i verksamheten. 

� Nyckelpersoner bör ha ett stort personligt engagemang, organisationsförmåga och 

nätverkande egenskaper. 

� Flexibiliteten måste vara hög för att företaget ska kunna anpassa sig till kund. 

Pris 

� Viktigt att ta bra betalt för att inte få fel image och för att kunna gå med vinst. 

� Bör kalkylera noggrant och med ett fast påslag på alla produkter för att säkerställa 

vinst. 
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7. Kritisk granskning 

I detta kapitel tar vi upp flera brister i vårt arbete och i vissa fall förklarar vi hur vi 

försökt komma förbi dessa svagheter. Vidare försvarar vi också en del av de val som vi 

gjort i vårt uppsatsarbete. 

 

Den metod som vi har valt i undersökningen är kvalitativ. Syftet med undersökningen är 

inte att inhämta stora mängder kvantitativa data utan istället är e-postenkäten grundad på 

studerad litteratur som är relevant för vår problemformulering.  

 

I undersökningen ingår bara ett fragment av marknaden med de företag vi har med. Vi 

inser att det kan bidra till ifrågasättande av analys och slutsatser. Vi har dock försökt att 

inte dra slutsatser om det i empiridelen är mycket spridda svar. Eftersom det inte är fler 

än två företag med positiv utveckling i undersökningen har vi inte heller generaliserat 

eller dragit slutsatser om vi inte kunnat se att även en del av företagen med oförändrad 

utveckling svarat på liknande sätt i empiridelen. Undantaget är dock sambandet mellan 

marknadsföring och kunder. Där har de två företagen med positiv utveckling verkligen 

haft en helt annan strategi än de andra företagen. Den analysen kan kännas tunn med 

endast två företag, men vi valde att ta med det ändå eftersom sambandet är så pass 

tydligt.  

 

Ytterligare svagheter vi kan konstatera är att den källa till information, Affärsdata, vi 

använt oss av i urvalet är missvisande. Ett exempel på det är att ett av de företag vi trodde 

det gick riktigt bra för, hade funderat på att gå i konkurs till årsskiftet 2005/2006. Detta 

styrker vår uppfattning om att det kan vända fort i den här branschen och ger ett konkret 

exempel på den omsättning av äventyrsföretag som vi själva också noterat. Att 

informationen, som vi utgått ifrån när vi kategoriserat, kanske inte stämmer med dagens 

verklighet gör tyvärr grunden för vår analys och våra slutsatser ännu svagare.  
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Som vi redan påpekat vid ett par tillfällen är det svårt att få korrekt information om hur 

många företag som verkar i äventyrsbranschen. Detta verkar bero på två saker. Dels är 

gränsdragningen för vad ett äventyrsföretag är diffus om alls existerande och företag som 

även sysslar med eventverksamhet eller andra former av turistaktiviteter räknas ibland in 

och ibland inte. Dels har vi inte lyckats hitta ett enda forum där alla äventyrsföretag i 

Sverige finns registrerade utan det finns olika forum där det enskilda företaget själv tar 

initiativ för att finnas med. Dessa två orsaker gör att förekomsten av absoluta siffror är 

närmast obefintlig. Av en slump hittade vi tillslut en hemsida med fler äventyrsföretag än 

vi stött på tidigare. Tyvärr kom den informationen för sent för att kunna användas i vårt 

eget urval inför undersökningen. Men inte heller där är det lätt att avgöra vilka företag 

som ska räknas som äventyrsföretag då verksamheterna skiljer sig så mycket åt.  

 
Vad det gäller själva enkäten har en del av frågorna tolkats olika av företagen och därför 

inte riktigt gett tillförlitliga svar. Ibland har svaren inte varit tillräckligt utförliga eller 

svarats på. Det är något man får räkna med men genom att vi testat enkäten dels på ett 

pilotföretag och dels på doktorand Niklas Gustafsson anser vi att vi ändå minimerat 

felsvaren till en hanterlig nivå. Däremot kan vi konstatera att om vi hade haft mer tid 

hade vi kunnat göra kompletterande telefonintervjuer med företagen för att få relevanta 

svar.  

 

Vi har använt oss av ett öppet och ostrukturerat intervjuförfarande i kund- och 

caseintervjuerna. Detta gav möjlighet för den intervjuade att prata fritt kring ämnet. Men 

båda parter påverkar då varandra och detta måste beaktas vid tolkning av informationen. 

Vår inställning gentemot de utvalda företagen blev mer positiv i och med det positiva 

gensvar vi fick på våra frågor. Ju trevligare motparten är desto positivare inställning fick 

vi i förlängningen antagligen också till företaget det gällde.  

 

Kunderna som vi intervjuat är de som företagen själva valt att sätta oss i kontakt med, 

vilket naturligtvis resulterar i bara kunder med en positiv inställning till respektive 

företag. Men då vi från början haft intentionen att ta reda på hur själva känslan varit av 
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upplevelsen, tycker vi att vi kan få en bättre bild av de kunder som varit nöjda och därför 

ser vi inte det som en nackdel. Däremot påverkar den positiva inställningen självklart 

svaren på andra frågor som exempelvis hur de ställer sig till priserna. Vi hade i 

utgångsläget hoppats få svar om den känslomässiga sidan av upplevelserna för att kunna 

jämföra med teorierna. Tyvärr gick det inte att få svar om det utan att styra svaret för 

mycket och därför har vi inte kunnat bedöma den saken så som vi hade velat.   

 

Intervjuerna med de två caseföretagens respondenter är färgad av den roll de själva har 

eller haft i sina respektive företag. Dessutom var det ett tag sedan allt hände för 

caseföretaget med negativ utveckling och uppfattningen har då hunnit förändras 

efterhand. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi i detta arbete har valt att få kontakt med bara drygt 10 företag, tror vi att det 

skulle vara intressant för marknaden om det gjordes en liknande undersökning på alla 

äventyrsföretag i Sverige. Av en slump hittade vi, dock för sent för vår egen 

undersökning, en hemsida med antagligen de flesta av Sveriges äventyrsföretag. 

(http://katalogen.sunet.se/kat/business/corporations/sports_and_entertainment/leisure/adventure) 

 

En annan aspekt som det skulle vara intressant att titta på är den finansiella, vilken vi i 

vårt arbete inte alls tagit hänsyn till. Dels skulle det kunna ses utifrån en allmän vinkel, 

dels utifrån EU-bidragens påverkan. Vi kan tänka oss att det finns en del äventyrsföretag 

som startas med hjälp av EU-bidrag, som ges för att hålla glesbygden levande. Det skulle 

kunna vara intressant att se hur bidraget påverkar företagens överlevnadsförmåga. 

 

Vi har också märkt att det är väldigt svårt att få korrekt information om vilka företag som 

verkar i äventyrsbranschen. Vi vet inte anledningen till detta och det i sig skulle vara 

mycket intressant att undersöka. De olika statliga organen som Sveriges Turistråd och 

Turistdelegationen skulle intervjuas i frågan då de inte heller har särskilt mycket 

information att erbjuda. 

 

Eftersom många av äventyrsföretagen har utländska kunder kunde det vara intressant att 

undersöka hur andra länders regleringar, i fråga om t.ex. skattemässiga avdrag, påverkar 

dessa kunders benägenhet att konsumera av svenska äventyrsföretag.   

 

Vi inser att riskerna för äventyrsföretag är ganska stora. En stor risk är när en marknad 

går dåligt och kunder, till följd av lågkonjunktur, hoppar av arrangemang. Både för stora 

och små företag i branschen kan följden av ett dåligt beslut eller en kunds återbud 

innebära slutet. Vi undrar om det inte finns utrymme att förstärka relationerna mellan de 

svenska äventyrsföretagen, då några av dem redan samarbetar och t.o.m. delar kunder. 



                                                    
     Äventyrsföretag – överlevnad eller undergång 
 
 
 

 68 

Om de aktuella äventyrsföretagen är intresserade skulle det vara intressant att undersöka 

om det går att bilda en förening för äventyrsföretag som delar riskerna.   

 

Trender i konsumenters beteende kan vara av avgörande betydelse för om ett företag går 

med vinst eller förlust. Vi har under arbetet med denna uppsats sett tendenser på att denna 

bransch är väldigt trendkänslig. Med detta menas att ett äventyrsföretag ett år kan visa 

hög omsättning på grund av att det för närvarande är ”inne” att som företag åka på ett 

äventyr med de anställda. Motsatsen till detta är om konsumenterna inte prioriterar denna 

typ av företagsarrangemang. Denna ansats skulle vara intressant att titta på för att få en 

annan vinkling på äventyrsbranschens problematik.  

 

Situationen på makronivå i Sverige och utomlands har definitivt en stor betydelse för 

denna typ av bransch och påverkar äventyrsföretagens förmåga att överleva. 

Konjunkturen växlar vilket kan leda till att företag, under en lågkonjunktur, inte kommer 

att prioritera att köpa en upplevelse från ett äventyrsföretag. Medan äventyrsföretagen vid 

en högkonjunktur istället kan förvänta sig en ökning i omsättningen. Detta skulle vara 

intressant att studera eftersom makroekonomiska variabler i alla högsta grad påverkar 

äventyrsföretagen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev 

 
Hej, 
här är nu enkäten som vi per telefon kommit överens om att skicka till Er. 
 
Först lite bakgrundsinformation:  
Vi är tre studenter (Andreas, Christoffer och Hanna) som studerar på ekonomlinjen, 
inriktning business, vid Stockholms Universitet. Vi läser sjätte terminen och detta innebär 
att vi i höst skriver vår C-uppsats. Vi har valt att studera upplevelseindustrin i mellersta 
och norra Sverige. För att få en så tillförlitlig studie som möjligt har vi utformat en enkät 
med frågor som skickas ut till ett tiotal noga utvalda företag. Frågorna är utformade på ett 
sådant sätt att vi skall kunna dra slutsatser och göra analyser, utifrån de svar Ni lämnar. 
Syftet med studien är att försöka hitta de faktorer som gör att upplevelseföretag kan nå 
framgång.  
 
Instruktioner:  

• Skriv så mycket Ni vill! Det spelar ingen roll hur svarslinjerna hoppar omkring 
• Enkäten tar ca … att besvara. 
• Svara på samtliga frågor. Ju utförligare svar, desto bättre analys. Detta leder i sin 

tur till att ni kommer att kunna ta del av en bra och utförlig rapport.  
• Spara enkäten (word-fil) i Er dator och skriv svaren direkt i dokumentet. Spara 

vartefter och bifoga sedan enkäten med svaren, i ett e-mail till oss.  
• Om Ni inte har möjlighet att returnera via e-mail kan Ni sända svaren med vanlig 

postgång, se nedan för adress. 
• Slutdatum för inlämnande av enkäten är den 28 nov -05. Vänligen respektera 

detta.  
• Svaren behandlas konfidentiellt och Ni kommer inte stå omnämnda med namn i 

rapporten. 
• Rapporten kommer att skickas till Er när studien är slutförd.  

 
Kontaktuppgifter: 
Om Ni har frågor gällande enkäten eller studien går det bra att maila eller ringa någon av 
oss.  
 
Andreas Pihl 
E-mail:  pihlandreas@yahoo.se 
Mobil: 0731829072 
Hemtelefon:  08 51483408 
Adress:  Lostigen 26, 170 75 Solna 
 

Christoffer Hedberg 
E-mail: hedberg.christoffer@gmail.com 
Mobil: 0733497554 
Hemtelefon: 086625838 
Adress: Bältgatan 2, 114 59 Stockholm 
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Hanna Wiman 
E-mail:  hannawiman@yahoo.com 
Mobil: 0708 492020 
Hemtelefon:  08 668 7505 
Adress:  Högalidsgatan 36, 117 30 Stockholm 
 
 
Vi tackar så mycket för att Ni tagit Er tid och hoppas att Ni ska ha glädje och nytta av 
rapporten när den är färdig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Andreas, Christoffer och Hanna 
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Bilaga 2 – Enkät 

 

Enkätfrågor 
 
 
1. Produkter 
Definition: innefattar allt Ni erbjuder kund: guider, anläggning, aktiviteter etc. 
 
1.1 Vad är Er affärsidé?  
 
Svar: 
 
 
1.2 Vad har Ni som är unikt och som skiljer Er från andra företag i Er bransch? 
 
Svar: 
 
 
 
1.3 Har Ni slutat med produkter eller delar av produkter helt? Berätta vilka och 
varför.  
 
Svar: 
 
 
 
1.4 I vilka delar är kunden med och påverkar? Berätta från första kontakt med 
kunden, till och med genomförandet av arrangemanget som kunden köpt. 
 
Svar: 
 
 
 
1.5 Finns det för tillfället något, inom ämnet "Produkter", som Ni vill förändra i 
framtiden? Beskriv varför. 
 
Svar: 
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1.6 Om Ni har små grupper eller enstaka individer som kunder, förklara hur Ni 
sätter samman en grupp inför ett arrangemang?  
 
Svar: 
 
 

2. Kunder 
 
2.1 Är det viktigast för Er att hitta nya kunder eller att få tillbaka de som redan 
köpt hos Er en gång? Förklara varför.  
 
Svar: 
 
 
 
2.2 Ange hur stor del av Era kunder som är nya respektive återkommande kunder. 
Ange gärna uppskattningsvis i procent (%). 
 
Svar: 
 
 
 
2.3 Är Era kunder från företag eller är de privatpersoner?  
Ange gärna uppskattningsvis i procent (%). 
 
Svar: 
 
 
 
2.4 De företag, som är Era kunder, är de små (färre än 200 anställda) eller stora 
(fler än 200 anställda) företag. Beskriv.   
 
Svar: 
 
 
 
2.5 Om Ni har återkommande kunder, är de i så fall: privatpersoner, små företag 
eller stora företag? Ange gärna uppskattningsvis i procent (%). 
 
Svar: 
 
 
 
2.6 Är Era kunder svenska eller internationella?  
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Ange gärna nationalitet och storleksordning med en uppskattning i procent (%). 
(Svarsexempel: Svenskar 80 %, amerikaner 20 %). 
 
Svar: 
 
 

3. Marknadsföring  
Definition: hur ett företag når ut till framtida och befintliga kunder. 
 
3.1 Beskriv vilka kanaler Ni använder Er av för att nå ut med materialet till 
framtida och/eller befintliga kunder?  
(Ex. utskick per post, Internet, resemässor, resebyråer etc.) 
 
Svar: 
 
 
 
3.2 Förklara om Ni marknadsför Er på olika sätt till framtida och befintliga kunder. 
 
Svar: 
 
 
 
3.3 Vilken bild och känsla är det Ni vill förmedla till kunden med Er 
marknadsföring?  
 
Svar: 
 
 
 
3.4 Tar Ni hjälp av någon marknadsföringsbyrå eller andra utomstående aktörer?  
Förklara. 
 
Svar: 
 
 
 
3.5 Gör Ni i dagsläget något för att skilja Er från Era konkurrenter? Beskriv. 
 
Svar: 
 

 
4. Priser 
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4.1 Förklara om Ni har någon strategi vid prissättning, förutom att det ska täcka 
kostnaderna? 
 
Svar: 
 
 
 
4.2 Förklara vilka strategier som Ni anser fungerar bäst och sämst. 
 
Svar: 
 
 
 
4.3 Är priset avgörande för kunden eller är de inte priskänsliga? Förklara. 
 
Svar: 
 
 
 

5. Företagets struktur  
Definition: hur företaget är organiserat. 
 
5.1 Vilka delar av Er produkt har Ni själva hand om och vilka delar anlitar Ni 
samarbetspartners för? (Svarsexempel: Logi, guider och underhållning ordnar vi själva. 
Utrustning, mat, transporter, bokning, fakturering etc. tar våra samarbetspartners hand 
om.) 
 
Svar: 
 
 
 
5.2 Försöker Ni göra så många delar som möjligt själva eller föredrar Ni att låta 
andra företag hantera de delar som Ni inte är specialiserade på? Förklara.  
 
Svar: 
 
 
 
5.3 Hur många helårs/heltidsanställda är Ni i företaget? Ange antal. 
 
Svar: 
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5.4 Hur många deltids- / tim- / projektanställda är Ni i företaget? Ange antal. 
 
Svar: 
 
 
 
 
5.5 Berätta om en anställd kan ha flera roller/ansvarsområden i företaget?  
(Svarsexempel: En person lagar mat, guidar, bokar kunder, fakturerar etc.) 
 
Svar: 
 
 
 
 
5.7 Förklara om Er personal har någon utbildning inom sina respektive områden? 
 
Svar: 
 
 
 
6. Ange Er hemsida. 
 
Svar: www. 
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Bilaga 3 – Påminnelse 

 
Påminnelse 1 
 
Hej, 
 
Slutdatum för inlämnande av enkäten är nu passerat. För att vi ska kunna gå vidare med 
vårt arbete skulle vi uppskatta om Ni ville skicka oss Era svar så fort som möjligt. 
 
Hör gärna av Er om det är några problem. 
 
Vi tackar än en gång för att Ni tagit Er tid och hoppas att Ni ska ha glädje av den färdiga 
rapporten. 
 
Med vänliga hälsningar 
Andreas, Christoffer och Hanna 
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Bilaga 4 – Mall för kundintervju per telefon 

 
1. Berätta i stora drag om arrangemanget ni köpte, vilken typ av 
arrangemang var det, om ni köpt vid flera tillfällen, hur länge sedan det 
var ni sist köpte ett arrangemang? 
 
2. Vad tycker ni att ni köper?  
 
3. Vad är ditt bästa minne från det arrangemang ni köpte? 
 
4. Har ni tipsat andra om äventyrsföretaget? Hur har det gått till (t.ex. 
internt inom företaget eller externt)? 
 
5. Hur mycket fick ni vara med och skapa den produkt ni köpte? 
 
6. Vad var målet med att delta i arrangemanget? Om ni skulle köpa ett 
arrangemang igen vad skulle ni efterfråga av då? Förklara hur? (ex. 
fortsättningskurser) 

 
7. Varför valde ni just det här äventyrsföretaget istället för något annat 
äventyrsföretag? (ex. deras pris, MF, etc) 
 
8. Nu när ni har varit på ett arrangemang och betalade ett pris, skulle ni 
kunna tänka er att betala ett högre pris vid nästa tillfälle? 

 
 
 


