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Tema; Företagsutveckling häst 
                 110329, Plönningegymnasiet 

 
Dokumentation och fördjupningsläsning från Margareta 
Ivarssons föreläsning. Hänvisning till litteratur inom 
marknadsförings- och upplevelseområdet och en rad 
praktiska exempel.  
 
Margareta (= jag i texten som följer) hänvisade till Rolf Jensens bok The Dream Society där 
författaren introducerar en rad nya marknader, eller snarare nya sätt att dela in många 
befintliga marknader. Här följer en redogörelse för ”dröm-samhällets” sex sagomarknader 
med exempel och hur detta påverkar det lokala samhället.  
 
Rolf Jensen introducerar följande sätt att dela in många befintliga marknader: 

1. Äventyrs- och berättelsemarknaden 
2. Marknaden för samhörighet, vänskap och kärlek 
3. Marknaden för vård och omtanke  
4. Vem-är-jag-marknaden 
5. Lugn-och-ro-marknaden 
6. Övertygelsemarknaden  

 
När samhället alltmer baseras på teknik ökar efterfrågan på upplevelser. Det enda vi inte 
(hittills i alla fall) kan ersätta är känslorna. Det är drömmarna och myterna kring en produkt 
eller tjänst som blir viktiga, vilket leder till att marknader behöver omdefinieras. Vilken 
marknad säljer jag egentligen min produkt på? Jobbar jag med bilförsäljning i en grå 
betongbunkerliknande byggnad eller säljer jag bil- och körupplevelser vid testbanorna i 
Arjeplog. Tyska bilköpare kan numera köpa sin bil i en sk. konceptbilhall i Tyskland och 
sedan provköra på sjöarnas is utanför Arjeplog. Tala om drömsamhälle och sagomarknad. 
Efterfrågade kvalifikationer på framtidens arbetsmarknad blir att utöver den givna 
yrkeskunskapen ha förmåga att drömma och att skapa historier. 
 
1. Äventyrs- och berättelsemarknaden är drömsamhällets urtyp. T ex att få en 
luftballongsflygning i födelsedagspresent, att hoppa bugyjump, hoppa fallskärm och åka ut i 
rymden som rymdturist. Det sistnämnda blir snart möjligt i Sverige, då Virgin Galactic ska 
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börja skicka upp rymdturister till tyngdlöst tillstånd från Esrange i Kiruna. Jag väntar redan på 
upplevelsepaketet innehållande en dagsutflykt som rymdturist, middag på helstekt ren under 
åhörande av en lokal jojk, samt boende på Icehotel i Jukkasjärvi. Inte för att jag själv tänker 
åka, utan mer för att se hur paketen anpassas efter äventyrs- och berättelsemarknaden.  
 
Det finns numera upplevelsepaket för alla! Jag kan ta ett självupplevt exempel. Härom året 
(2004) såg jag på internet att Västerbottens turism hade en tävling, där det gällde att skriva en 
slogan om Västerbotten. Jag skrev en slogan och skickade in. Samtidigt skulle man välja ett 
av tre turistpaket, som man skulle få som pris om man vann. Det ena var ett familjepaket, det 
andra ett bad- och campingpaket och det tredje ett extrem-paket. Bara att benämna något 
”extrempaket” är ju ett uttryck för äventyrs- och berättelsemarknaden, men själva innehållet 
var förstås ännu mer upplevelse än själva benämningen. Extrempaket och namnet på 
arrangörerna; Forsknäckarna – är åter benämningar som lovar äventyrliga upplevelser. Så här 
marknadsför man själv sitt paket: 
 
Extrempaket Vindelälven 
För de verkliga äventyrsentusiasterna. 2,5 dagar på gränsen till det omöjliga. Forsränning i 
2–4-mannabåtar där alla är med och paddlar. Surfboard och simning i forsarna. Sista dagen 
klättring i höghöjdsbana och hopp i 25 meter hög jättegunga. I priset ingår alla aktiviteter, 
logi i skogskoja och mat i två dagar (frukost, fika, lunch, middag). 
 
Jovisst vann jag extrempaketet! Följande kunde man läsa på tävlingsarrangörens hemsida: 
Vilket intresse det blev! Västerbottens Turisms tävling med sommarpaket för hela familjen 
som pris, fick fler än 600 kluriga svar med kreativa formuleringar om vad som lockar mest i 
turistlänet Västerbotten. Juryn har med andra ord haft ett tufft jobb med att välja vinnarna. 
Tack för allas engagemang och grattis till Margareta, Yvonne och Monica! 
 
Extrempaket Vindelälven för två personer. Arr: Forsknäckarna Margareta Ivarsson, 
Glommen. "Vild natur och djur, bad och spännande kultur, vad mer kan man begära? I 
Västerbotten är allting nära!" 
 
Badhelg på Vännäs Camping för hela familjen. Arr: Vännäs Bad & Camping Yvonne 
Andersson, Ljusdal. "Söker ni äventyret för livet? Boka västerbotten så är svaret givet." 
 
Sommarpaket i Lycksele, hotellövernattning för hela familjen och entré till djurparken eller 
badparken. Arr: Hotell Lappland Monica Kjos, Tromsö. "Sommer, sol og vann. Nordens 
syden-land. Vi hilser til alle i nord - feriestedet er nærmere enn du tror." 
 
Formuleringarna till alla ovanstående slogans är ett tydligt exempel på Jensens Dream Society 
och särskilt Äventyrs- och berättelsemarknaden. Priset innebar dessutom deltagande för två 
personer, vilket gav ett värde någonstans runt 7000 kr. Inte illa. Jag frågade först sambon om 
han ville följa med. -Nä. Det var för äventyrligt för honom, sa han. Då frågade jag min 50-
åriga väninna som jag lärt känna på Svalbard. (det hörs ju vem som redan har gynnat 
äventyrs- och berättelsemarknaden i många år ). Hon blev eld och lågor och bokade flyg till 
Umeå inkl. hyrbil på sina SAS-poäng. Jag kan lugnt konstatera att det var vi två gamla tanter 
och en massa yngre förmågor som samlades i Ekorrsele längs Vindelälven, en av våra få 
oreglerade älvar i Sverige. Bara att vara på ett oreglerat vattendrag är ju ett äventyr i sig. 
Inkvarteringen var också ett helt äventyr. Ekorrseles camp med skogskojor är helt fri från allt 
vad elektricitet heter. Det är rejäla kojor av stockar och utedass som gäller. Men campen 
ligger makalöst vackert och all mat lagas på öppen eld. Åter ett äventyr i sig. Vi tilldelades 
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våra kojor, våtdräkter och flytvästar och sedan var det direkt dags för test: vi blev mer eller 
mindre islängda i Vindelälven med order om att ta oss upp nedströms. De ville testa vår 
simkunnighet. Det kändes ju seriöst, men till saken hör att det regnat enormt veckorna före 
vårt sommaräventyr och Vindelälven stod minst 1 meter högre än normalt och förde dessutom 
massor med mer vatten än normalt. Det sistnämnda betyder mycket strömt vatten. Vi fick 
kämpa allihopa för att inte flyta med älven ända ut i Bottenviken. Men därefter hade ledarna 
koll på vad vi klarade av och det var dags för lite smakprov på forsränning. Den mycket goda 
kvällsmaten serverades i en träkåta och där satt alla på kvällen och drog äventyrshistorier. 
Väninnan och jag höll en låg profil. Nästa dag lastade vi minibussar och båtsläp och drog iväg 
uppströms Vindelälven. Vi stannade till vid minnesmärket av Evert Taube och fick berättat 
för oss historien om hur han skrev Änglamark, då striden om utbyggnad eller inte av 
Vindelälven stod som högst. Vi fortsatte därefter längs älven och satte så småningom i våra 4-
mannabåtar med styrman, dvs. ledare längst bak. Sen drog det igång. Det gällde att ha örnkoll 
på sin egen balans och paddla för det vilda hela tiden. Det var många forsar och valsar som 
skulle passeras. Och äventyret blev nog lite större än vad de flesta ”grabbsen” hade räknat 
med. De blev allt blekare om nosen. De for ur båtarna till höger och vänster och 
genomgången vi haft dagen innan av hur man gör när man hamnar under både vattenytan och 
båten var till stor nytta. Ledarna insåg att vattenståndet gjorde älven ovanligt äventyrlig och 
frågade därför om det var några som kanske ville stå över paddlandet. Det var det. Men de 
gamla kärringarna, dvs. min väninna och jag tyckte det var hur kul som helst. Vänninan for av 
vid ett tillfälle, men hon satt framför mig och flög förbi, så det var bara att på ren reflex köra 
ner näven i forsen och grabba tag i hennes flytväst, så kom hon upp igen. Gapskrattandes  
Det blev en lång, spännande och anspänd dag så vi var alla trötta och möra i kroppen på 
kvällen. Då var det dags för dopp i badtunnan vid Vindelälvens strand. Det var inte samma 
”skrävelnivå” på pratet denna kväll och helt plötsligt var ”grabbarna boys” intresserade av att 
veta hur vänninan och jag tillbringat våra liv före Ekorrsele. Vi svarade snällt, men väldigt 
försiktigt då vi insåg att självbilden hos några av våra gruppmedlemmar inte var så god. De 
verkade ha berättat många äventyrshistorier för sina kompisar förut, men uppenbarligen var 
det ingen som kunnat stämma av historierna mot verkligheten förrän nu…Jobbigt läge. (att 
jag är gammal gympalärare, bergsklättrare och världsmästare i hästhoppning för studentryttare 
och att Ingela i princip är född på skidor i en snöbivack i Norge och van maratonlöpare 
nämnde vi inte) Men återigen ett exempel på Äventyrs- och berättelsemarknaden. För några 
var det så knäckande att ”prestera” sämre än två kärringar, att både väninnan och jag väntade 
med höghöjdsbanan sista dagen tills de yngre förmågorna hade testat. När nästan alla hade åkt 
hem, gav vi oss upp och tog oss igenom banan kvickt och lätt. Nästan för lätt för att vara ett 
äventyr. Vi bjöd gärna på att grabbarna boys trodde att vi var höjdrädda och därför inte 
vågade. Men som jag skrev inledningsvis jag (och min väninna) har länge tillhört dem som 
gynnat marknadsförarna av Äventyrs- och berättelsemarknaden. Vi var nog t o m lite före vår 
tid. På gott och på ont. Och visst, det ska erkännas; vi har båda använt oss av en eller annan 
historieberättelse om våra äventyr för att skapa intresse. Men det har vi slutat med eftersom 
det gått inflation i Äventyrs- och berättelsemarknaden. Tänk så mycket av 
upplevelsesamhället som egentligen handlar om att kunna dra äventyrsberättelser: -done that, 
been there, seen that! (citat från läskedrycksmarknadsföring i svensk TV-reklam). 
Idag är vi så nöjda med att vi själva kan ta fram våra minnen och ”spela DVD:n” inne i våra 
huvuden och uppleva äventyret igen. Tänk vad kul vi kommer att ha på ålderdomshemmet!  
Att Äventyrs- och berättelsemarknaden påverkar det lokala och regionala utbudet av 
aktiviteter i Västerbotten är ett understatement. När man kollar in vilka paket som 
marknadsförs via Västerbottens turisms webbplats, kan man i princip säga att alla 
turistupplevelserna mer eller mindre tillhör Äventyrs- och berättelsemarknaden. 
Forsknäckarna i Ekorrsele är absolut inte ensamma om att paketera denna typ av upplevelser, 
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utan det finns mängder av andra arrangörer i området. Och det är inte bara sommarupplevelser 
som säljs utan även vinteräventyr av olika slag. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att om 
man ska kunna försörja sig på något i Västerbottens inland som kan ge en hyfsat god inkomst 
så är det just Äventyrs- och berättelsemarknaden man ska ge sig in på. Jämfört med Halland, 
där jag bor, har Västerbotten kommit långt. I Halland har man inte tidigare behövt jobba med 
detta, eftersom turisterna kommit till västkustens stränder och kurortsbad ändå. Men jag 
märker tydligt att de som fortsatt vill bo och leva i Hallands inland nu så smått börjar inse att 
det är dags att börja anpassa sig efter marknadens önskemål om man vill sälja något. 
Dessvärre ligger Halland långt efter Västerbotten i detta avseende och det tror jag har att göra 
med att lokalbefolkningen haft det mycket bättre i Halland än i Västerbotten. Halland har sitt 
stålbad kvar. Västerbottningarna jobbar redan på Äventyrs- och berättelsemarknaden. 
Påverkan på det lokala samhället har varit stor i Västerbotten och kommer att växa sig större i 
Halland.  
 

   
 
                                                                                                                                                                 
2. Marknaden för samhörighet, vänskap och kärlek. denna marknad handlar om sådant 
som telefoni, barer & restauranger inklusive den växande cafékulturen och eventmarknaden. 
Jensen hävdar att parfym och smycken är uppenbara delar av denna marknad, liksom stora 
delar av film och musikbranschen och heminredningsindustrin – hur vi inreder våra sovrum 
och vardagsrum. Enligt Göran Greider handlar det om folkhemmet i en extrem make-over, 
med botoxfyllda läppar, Ica-Stig som statsminister och en skraplott som biljett till himlen. 
Nåväl, jag nöjer mig med att konstatera att ett av de snabbast växande företagen i Falkenberg 
heter 2entertain och sysslar med precis vad namnet säger: underhållning. Det är knökfullt på 
friluftsteatern på Vallarna varje sommarkväll oavsett om det är buskis, fars eller allsång. 
Likadant är det när Falkenbergsrevyn spelar under vinterhalvåret på den lokala teatern. Och 
om man inte är där, eller ve och fasa om man inte kom med på bild i lokaltidningen, känner 
man inte riktigt samma samhörighet som de andra gör. Det har blivit mycket viktigt för alla 
falkenbergare att kunna berätta om sina besök på dessa event för att känna samhörighet, både 
i pensionärsgruppen och bland företagarna. Onekligen en intressant påverkan på det lokala 
samhället. För vad händer om man ve och fasa föredrar lajv (rollspel) ?! Ja, då får man 
definitivt söka sin samhörighet någon annan stans. Inte i Falkenberg.  
 
 
3. Marknaden för vård och omtanke. Här bygger resonemanget på vandringen uppför 
Maslows behovstrappa, där självförverkligandet nu kommit så långt att det är dags att dela 
med sig till andra. Exempel är tamagochis och robothunden Aibo. Man kan hyra en hund för 
en timmes promenad och det finns hotell som skaffat ”hotellhusdjur” för att höja 
trivselfaktorn. Andra exempel är att många väljer att gå med i frivilligorganisationer som 
Röda Korset och Attac, men fortfarande är det rekryteringsproblem på många håll. Många vill 
göra gott och göra nytta, mer än att bara jobba och tjäna pengar och det gäller att 
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arbetsgivarna förstår hur viktigt detta är. Ett svenskt exempel är Skandia som låter sina 
anställda jobba med ungdomsprojekt på betald arbetstid några timmar per månad. Även den 
traditionella vårdsektorn ingår här - sjukhusclowner är exempel på det. Percy Barnevik, 
tidigare big chief på ABB, far numera runt i Indien och erbjuder mikrokrediter till fattiga 
kvinnor. Årets företagare 2008 Marjaana Alaviuhkola, VD och ägare till Hallands 
Djursjukhus, tjänar pengar på människors uppfattning att ”endast det bästa är gott nog” för 
sina husdjur. Denna marknad har rusat i höjden under senare år. Dessvärre har 
hästförsäkringsbolaget AGRIA insett att detta inte håller, då vissa hästägare (ca 10 000 st i 
Sverige) står för så omåttligt hög andel av veterinärvårdsersättningen inom försäkringen att de 
nu inte får ta ut mer ersättning från bolaget. Detta görs för att inte alla andra försäkringstagare 
också ska få höjd premie. Intressant i detta sammanhang är också hur Vårdval Halland 
påverkat vårdcentralerna. Vårdval Halland innebär att patienten nu kan välja vilken 
vårdcentral man vill vara listad på (= vara kund hos). Tycker man inte vårdcentralen är bra, 
eller om man inte anser sig få tillräckligt med vård och omtanke för pengarna, byter man helt 
sonika. Jag vill som patient i ett väntrum på en vårdcentral definitivt inte höra det jag själv 
hörde härom julen, första vanliga arbetsdagen efter helgerna. Personalen var mer än lovligt 
korkad och förde denna diskussion med öppen dörr: -Är det någon som kollat hur julen 
infaller nästa år? –Nää, jag har inte kollat. Kom så gör vi det! -Blir det många arbetsdagar 
som går bort? Det vore sååå skönt! Behöver jag påpeka att jag inte själv längre är patient på 
den vårdcentralen? Behöver jag kanske påpeka att tilltaget var extra korkat då man låg 
närmare en timma efter tidsschemat och en mycket upprörd pappa med sin tämligen sjuka 
dotter inte hade fått besked (i alla fall inte på ett språk som han förstod) varför det tog så lång 
tid. Sådant beteende håller definitivt inte. Då har man lyckats bättre på den vårdcentral i 
Halmstad som satsar på thai chi för invandrarkvinnor och samtidigt hjälper sina ”kunder” med 
att fylla i jobbiga ”myndighetspapper”. Vilken skillnad i tänk och vilken skillnad i upplevelse 
av vård och omtanke för kunden! En annan effekt för lokalsamhället är att det nu är andra 
personer som blir arbetslösa jämfört med tidigare. Förr kunde man inte sparka 
sjukvårdpersonalen på den första vårdcentralen i mitt exempel ovan om de varit anställda 
tillräckligt länge inom organisationen. (ja, man kunde förstås köpa ut dem men det har sällan 
landstingen råd med). De satt säkert på sin post och kunde bete sig hur som helst (nja, nästan) 
i sitt bemötande. På marknaden för vård och omtanke, blir de arbetslösa helt på egen 
förskyllan. Jag har faktiskt hört landstingspolitiker som kallar det självsanering: vårdcentralen 
som kollade in lediga dagar för nästa jul gick från 14.000 listade patienter till 9.000 på ett år. 
Det medförde naturligtvis att de behövde säga upp övertalig personal. Vågar man gissa vilka? 
Tala om betydelse för lokalsamhället! Och tala om genomslag för Marknaden för vård och 
omtanke. För att inte tala om vad de numera arbetslösa undrar vad det var som egentligen 
hände…? 
 
4. Vem-är-jag-marknaden. Denna marknad handlar om individualismen som präglar 
samhället idag. Vem är jag som person och vad vill jag signalera till omvärlden? Det handlar 
mycket om varumärkesprofilering. Man profilerar sig själv genom att köpa eller låta bli att 
köpa vissa saker. Man köper inte en bil, utan det handlar om vem man blir när man kör ett 
visst bilmärke, SJ:s reklamkampanj om den inre resan och en massa andra produkter som 
glasögon, mobiltelefon, mat, kläder, skor, ja alla områden där man kan göra ett statement 
genom att köpa en viss grej. Hajpen kring varumärkesprofileringen hänger förstås samman 
med vår höga levnadsstandard.  
Jag reser mycket med tåg i jobbet, eftersom jag jobbar mellan Boden och Smygehuk. Jag satt 
för ett tag sedan på tåget och bläddrade i SJ:s egen tidning som finns gratis ombord. Där var 
en intervju med Magdalena Graf, som berättade hur hon fått veta att hennes son varit med och 
mobbat en skolkamrat för att han inte haft märkeskläder, jag tror det var Peak Performance. 
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Oavsett vilket märke det var man skulle ha, så är ju dessa kläder svindyra och jag har full 
förståelse för att föräldrar varken har råd eller vilja att dressa upp sina småttingar i extremt 
dyr utstyrsel. Kamraterna hade dock ingen förståelse, men när Magdalena fick veta vad 
hennes son gjort, tog hon med honom till det lokala lågprisvaruhuset och köpte nya 
lågpriskläder till sonen. Sedan var dessa kläder de enda han fick bära i skolan. Intressant 
infallsvinkel, om det nu är sant. Där skedde det onekligen en lokal påverkan på marknaden, 
även om det var i liten skala. Tänk om fler föräldrar gick ihop på föräldramöten och gjorde 
samma val. Då skulle det bli riktigt stor påverkan på det lokala samhället! 
Eller för att citera tidningen Utemagasinet. Så här svarar en person, (jag avstår från att 
namnge honom) på frågan vad han helst önskar sig i julklapp: 

1. Icebreaker Balaclava, komiberad mössa/anskitsskydd för vintercykling i Göteborg 
2. Kitesurfingresa till Fortaleza, Brasilien, ett Mecka för kitesurfare. Alltid bra vind. Typ. 
3. Klättermusen Iving Dunjacka, vattentät och varm 
4. Pure Fire: a Gilles Peterson Impulse Collection. Bra, ny jazzsamling 
5. Arteryx Switchback Pants i softshell. Vattentålig, bekväm och snygg 

 
Tala om att vi lever i ett välfärdssamhälle med hög levnadsstandard! 
 
 
5. Lugn-och-ro-marknaden. I vårt stimulirika samhälle är lugn och ro en bristvara. Då 
längtar vi bort från ståhejet och börjar istället sysselsätta oss med trädgårdsarbete, gå på spa, 
delta på Birgittasystrarnas retreater i Vadstena eller vänder vårt intresse till New Age och 
alternativreligion. På den lokala och regionala marknaden kan vissa orter då marknadsföra sig 
inom detta segment. Här kan vi ta exemplet med Hölseböke Bara Vara. Det är ett litet företag 
i gränslandet mellan Halland och Småland som säljer lugn och ro. Till upplevelserna hör en 
romantisk weekend i en egen liten stuga mitt ute på en oslagen äng. Mitt ibland alla blommor 
och gräs ligger en romantiskt inredd röd liten stuga med vita knutar. Den saknar el och 
rinnande vatten, men har stor dubbelsäng, fina textilier, vit spetssänghimmel och ombonat 
mys. Här kan man köpa ett helgpaket med lugn och ro i romantisk miljö. Vill man ha lite mer 
aktivitet, kan man hyra ekan vid sjön, flyta iväg med grillbryggan, 
fiska eller bada. Allt mitt i skogen, utan elektricitet och 
mobiltelefontäckning. Företaget säljer även konferenspaket i lugn 
miljö med möjlighet till kroppsbehandlingar såsom massage. Det är 
flera andra sådana företag som jag sett utvecklas på landsbygden 
här i lokalsamhället på senare tid. Intressant är att själva namnet på 
företaget är just Bara Vara. En signal i sig. 
 
 
 
6. Övertygelsemarknaden. Denna marknad handlar om att företagen inte längre bara kan 
fokusera på vinstmaximering. Folk vill inte jobba för en arbetsgivare som inte tar sitt sociala 
ansvar. Fler och fler väljer bort aktier i tobaks- och vapenindustrin osv. Det handlar om 
konsumentmakt! Exempel är köpbojkotter av franska ostar (och viner) vid kärnvapen-
sprängningarna i Muroroa för ett antal år sedan, liksom bojkotten mot Shell då man sänkte 
Brent Spar (oljeriggen) i Nordsjön. Folk röstar hellre med plånboken än med valsedeln, vilket 
märks i Sverige på valdeltagandet till europaparlamentet. 
CSR är ett område som utvecklas fort. I Sverige har benämningen "företagens sociala ansvar" 
använts. CSR är en slags kombination av Sustainability (hållbar utveckling), Corporate 
Accountability (företagens ansvar) och Corporate Governance (hur företag sköts). En annan 
viktig engelsk trebokstavsförkortning i sammanhanget är SRI - Social Responsible 
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Investments - också kallat etiska investeringar eller hållbara investeringar.  De som äger aktier 
och värdepapper, till exempel fond- och försäkringsbolag, har under de senaste åren växt fram 
som en av de starkaste drivkrafterna bakom tillväxten av CSR. Andra drivkrafter är 
avregleringar, individualisering och en värderingsförskjutning från materiella till 
immateriella värden. De har gjort att människors uppfattning om vad som skapar värden för 
både företag och individer har förändrats ordentligt. Det är därför viktigt idag och kommer att 
bli ännu viktigare i morgon, att kunna förklara varför och hur företaget skapar sina värden. 
Vad innebär då CSR i praktiken för ett företag? Det kan vara att företagets ledning klart 
deklarerar sin ståndpunkt och själva handlar därefter, man tar fram och följer tydliga policys 
man inför regler för inköp, företaget minskar sitt ekologiska fotavtryck, man ställer upp 
målsättningar för sitt CSR-arbete, förvaltat kapital som man äger rätten till förses med 
restriktioner, man visar upp ett aktivt engagemang, konsumenter utbildas i hur produkter bäst 
används, man har en redovisning av verksamheten inom alla ovan nämnda områden som är 
öppen och tydlig. Varför ska företag alls hålla på med CSR? Jo, för att i dag ska företagens 
värdetillväxt i allt högre grad utgöra grunden för våra framtida pensioner.  Vi är därför mer 
beroende av företagen än vi någonsin varit. Samtidigt sätter mediernas starka framväxt fokus 
på företagen och kvinnor utgör idag – direkt eller indirekt - en stor del av ägarna och 
kunderna i företagen. Sett både ur ett samhälls- och ett rent affärsmässigt perspektiv borde det 
då vara listigt att företagets sammansättning och beteende speglar detta. När jag i början av 
premiepensionens tillkomst studerade hur män och kvinnor valde att placera sina pengar slog 
det mig hur stor skillnad det generellt sett var i beteendemönstret: män satsade på risker och 
stora klipp medan kvinnorna satsade långsiktigt och på etik- och miljöfonder. Det är till stor 
del fortfarande så. Kring det kan man reflektera länge. Stor betydelse för lokalsamhället alltså. 
Oavsett hur man resonerar får förhållningssättet och beteendet stor effekt på företag och 
0rganisationer. När man arbetar med CSR i Sverige ställer man sig därför frågor som: Vilken 
är vår värderingsgrund - hur ska vårt företag bedriva sin verksamhet? För vilka ska företaget 
verka - vilka är våra kunder? Vad har vårt företag för existensberättigande - vad är företagets 
uppdrag i ett större perspektiv? De företag som inte tar hänsyn till detta riskerar sitt 
varumärke och sin verksamhet, sa affärsadvokaten Michael Karlsson i en artikel i Dagens 
Industri härom året. Han var då även ny ordförande för SOS-Barnbyar. Det handlar om att 
leva som man lär – enligt sin övertygelse, inte hävda något man inte gör och bara säga sådant 
man kan hålla. Om till exempel företag X annonserar om att ”vi värnar om människor och 
miljö” och du samma dag blir omkörd av en firmabil från företag X i 90 kilometer i timmen 
utanför en skola och chauffören slänger ut en halvsläckt cigarettfimp genom bilfönstret, är det 
ju kört för det företaget. Du kommer inte att tro på det som står i nästa annons för du har ju 
sett med egna ögon hur deras medarbetare själva bryter mot sin egen policy. Medarbetarna i 
en organisation tar massor av beslut varje dag som påverkar företagets rykte och framgång. På 
webbplatser som www.eniro.se, www.cint.se och www.konsumentsamverkan.se sprider sig 
konsumenternas synpunkter om organisationer och företag från konsument till konsument.  
 
 
Lena Mossberg presenterar i sin bok - Att skapa upplevelser – från OK till WOW! – ett   
ramverk för förståelse omgivning – användarrelationer i tjänsteföretag. Här följer en 
redogörelse för de fysiska omgivningsdimensionerna och de kognitiva, känslomässiga och 
fysiska reaktionerna hos kunder och anställda som det fysiska upplevelserummet kan ge 
upphov till.  
 
Det ramverk för att förstå omgivning – användarrelationer i tjänsteföretag som Mossberg 
presenterar innehåller följande delar:  
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1. Fysiska omgivningsdimensioner med underrubrikerna atmosfäriska förhållanden (t ex 
temperatur, ljud, lukt), utrymmen och funktionalitet (t ex layout, utrustning, möbler) samt 
tecken, symboler och artefakter (t. ex skyltar, stil på dekor).  
2. Holistisk omgivning, det uppfattade upplevelserummet 
3. Interna reaktioner där de kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktionerna ingår 
samt kundernas och de anställdas reaktioner 
4. Beteende, som handlar om individuella beteenden (t ex stanna längre, spendera mer pengar) 
och sociala interaktioner mellan och bland kunder och anställda 
 
Jag börjar med de fysiska omgivningsdimensionerna. De påverkar kundens och de anställdas 
uppfattning om upplevelserummet både direkt och indirekt. Omgivningen har störst betydelse 
då man befinner sig en längre tid i upplevelserummet. Folks reaktioner på upplevelserummet 
är individuella och beror på bland annat hur man mår just för dagen, vilka värderingar man 
har, humöret etc. Exempel på hur de fysiska omgivningsfaktorerna påverkar oss är t ex 
butikers doft av nybakat bröd. Det gör att man dras till butiken för att det doftar härligt. Men 
helt optimalt är det inte i alla butiker. Såhär upplevde jag tidigare på ICA Kvantum i Varberg 
(innan de byggde om): när man väl lockats in är det trångt. Arkitekturen och den en fysiska 
layouten i lokalen är också ganska trist och mörk, vilket inte heller gör mig särskilt positivt 
inställd till att handla där. Det är trångt, lågt i tak och mörkt på avdelningen för frukt & 
grönt, dit jag kommer efter att ha passerat en mer ljus och öppen del av lokalen, där man 
säljer lite husgeråd och blommor.” Jag kan följaktligen konstatera att layouten inte är 
optimal. Arkitekturen på själva huset är inte heller särskilt upplyftande, men så länge jag är 
utanför livsmedelshallen eller i för-butiken, överskuggar bröddoften arkitekturen. När jag 
passerat grindarna in i själva hallen, tar den negativa känslan över. 
På Kilsbergen Konferens & Lodge i Bergslagen har man satsat på att helt ändra layout och 
möblering för att kunna locka till sig nya kundgrupper. Man gick från en gammal 
furuinredning med friluftstouch till modern färgsättning och design. Ett bra exempel på hur 
man arbetat medvetet med de fysiska omgivningsdimensionerna. Som extra krydda har man 
på Kilsbergen även bytt ut möblerna och bytt stilen på dekoren till elegant natur & viltfokus. 
Tidigare var det bara fokus på det sistnämnda. Utan elegans. När det gäller den del av de 
fysiska omgivningsdimensionerna som handlar om tecken och symboler, kan man konstatera 
att man även där jobbat målmedvetet på Kilsbergen genom att byta till en ny logga som 
återkommer i olika sammanhang i dekoren, på skyltar och i inredningen. 
 
Här följer några exempel på kognitiva reaktioner hos kunder och anställda som det fysiska 
upplevelserummet kan ge upphov till. Jag beskriver hur jag tidigare upplevde ICA Kvantum i 
Varberg - hur trist jag upplevde arkitekturen. Det kändes inte direkt mentalt stimulerande att 
handla där. Upplevelserummet kan tala för sig själv, vilket kallas object language. Kunden 
placerar mentalt in ett företag i en viss kategori beroende på hur det fysiska upplevelserummet 
ser ut. När jag besökte akvarellmuseet på Tjörn upplevde jag en stark mental känsla av helhet. 
Alltifrån färgsättning till utställningsytor, ateljéerna vid vattnet och ljusinsläppet i lokalerna. 
När jag var där presenterades akvareller av Salvador Dali, vilket överraskade mig eftersom 
jag inte visste att han målade även med denna teknik. Samtidigt passade utställningen otroligt 
bra in i helheten. Arkitekternas uppdrag blir idag alltmer att just fånga helheten, den holistiska 
omgivningen för organisationen som ska uppföra en ny byggnad. Organisationer och företag 
har blivit bättre på att förmedla ett enhetligt budskap. Men fortfarande händer det att företag 
gör missar. Jag har t ex sett hur ett företag som jag personligen har en mental föreställning om 
att vara ”skogsmulle”, annonserar om riktigt ”flärdiga” arrangemang som må-bra-helger med 
förra Miss Sverige; Yvonne Ryding. Det blir liksom ”kryss i mössan” på mig då. De 
signalerna går helt enkelt inte ihop för hjärnan. Jag hade mentalt bättre kunnat hantera om 
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detta arrangemang genomfördes på Kurhotellet i Varberg, vilket är stort och ”flärdigt”. Ett 
exempel på kognitiva reaktioner hos personal, är hur medarbetarna på en stor offentlig 
organisation i länet sitter i långa korridorer i flera plan, alldeles ensamma i små boxliknande-
rum. Detta upplevs som om det är långa mentala avstånd mellan personalen, inte bara fysiska.  
 
Här följer några exempel på känslomässiga reaktioner hos kunder och anställda som det 
fysiska upplevelserummet kan ge upphov till. Jag återgår till mitt exempel med ICA 
Kvantum: vid ett tillfälle blev jag mycket positivt överraskad då jag besökte butiken, vilket till 
fick följd att jag gjorde ett helt oplanerat inköp. Detta var förstås välregisserat av 
butiksinnehavaren. Direkt när jag gick in såg jag en uppstoppad ren i naturlig storlek. Den 
stod högt upp på ett podium och runt omkring fanns en mängd Polar-bröd snyggt upplagt. 
Bland brödet fanns en sort jag inte tidigare sett. Eftersom jag är intresserad av samisk kultur, 
var jag inte sen att gå direkt fram till renen (och det som erbjöds runt den). Jag gick 
naturligtvis på säljtricket och köpte ett paket av det nya hårdbrödet. När jag idag tänker på 
ICA Kvantum, står denna händelse ut som en särskilt upplevelse till skillnad mot alla andra 
vanliga dagar i butiken. En typisk känslomässig reaktion, jag blev glad och upprymd, positivt 
överraskad och handlade i ren upphetsning. Atmosfären påverkade min känslomässiga 
sinnesstämning och jag kände ökad tillfredsställelse med mitt besök i butiken jämfört med 
tidigare tillfällen. 
Musik är ett annat känt trick för att locka kunder att köpa. Lugn musik gör att folk går 
långsammare och stannar längre i butiken, vilket leder till högre försäljningsvolymer. 
Intressant vore att få veta hur det ligger till med julmusiken som börjar spelas i de flesta 
affärer redan i november varje år. Jag tror personligen att man lockas till 
”julstämningskänslor” av julmusiken, även om den skulle vara i lite snabbare tempo. Jag 
upplever i alla fall själv att jag blir påverkad till att komma i julstämning, men inte i 
november. På mig funkar det bara från och med andra advent ungefär. På personalen har det 
tvärtomeffekt. Jag har sett inslag på TV där man intervjuat personal som måste lyssna på 
julmusiken i en månad minst. Varje dag. De är dödströtta på den och känner ingen 
julstämning alls. Bara trötthet. Så här får marknadsförarna tänka till: ska man tillfredsställa 
kundernas eller personalens behov. Kan julmusik till och med vara ett arbetsmiljöproblem? 
 
Ett exempel på hur musik, ljus och färg påverkar både kunden och anställd personal i rätt 
riktning är en massör jag går till. Hon har lugn musik på i bakgrunden på en låg volym, 
lokalerna är inredda i kalla och neutrala färger vilket leder till att vi blir lugna och 
harmoniska. Dessutom har hon ingen artificiell belysning (elektricitet) i massagerummet utan 
bara levande ljus. Vilket leder till ett dämpat ljus och en avslappnande känsla än vad t ex 
sjukhuslysrör skapar. Jag blir lugn och hon blir lugn så det påverkar oss i en mycket behaglig 
riktning, där effekten av hennes arbete blir större än om hon, jag eller båda skulle vara mer 
spända. Hjärnans aktivitet påverkas mer av varma (rödtoner) färger än av kalla (blåtoner). 
Därför bör man ha lite kallare färger på sitt vanliga kontor, men gärna varma färger i 
kopieringsrummet, dit det oftast är jättetrist att gå Om man vill att folk ska göra impulsköp i 
en affär, ska den med fördel målas i varma färger. Av samma anledning ska man ha kalla eller 
neutrala färger i mötesrummet där det ska fattas viktiga och överlagda beslut, liksom i affärer 
som säljer dyra varor så man inte förhastar sig. 
 
Här följer några exempel på fysiologiska reaktioner hos kunder och anställda som det fysiska 
upplevelserummet kan ge upphov till.  En väldigt konkret personlig erfarenhet är hur man rent 
fysiskt kan må illa av cigarettrök. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i discoteks- och 
pubmiljöer och den största anledningen till det är cigarettröken. Jag tål den inte! Jag får 
huvudvärk, ögonen börjar rinna och jag mår illa. För att inte tala om hur illa man mår när man 



 

10 
 

luktar på sina kläder dagen efter besöket. Nu har man ju tack och lov förbjudit rökning i dessa 
lokaler, men det har påverkat mitt fysiska välmående i många år. Värst av allt var nog när jag 
låg på sjukhus härom året och en mycket hårdhänt undersköterska kom in och skulle hjälpa 
mig ur sängen direkt efter att hon varit ute på rökpaus. Jag mådde dåligt innan och jag höll på 
att spy av att känna hennes röklukt. Illa. Det borde kanske vara förbjudet att röka på arbetstid 
om man jobbar i vården? Jag blev ju mycket sjukare än vad jag redan var. 
Här kommer två personligt upplevda flygresor för att jämföra fysiologiska reaktioner på 
upplevelserummet. Häromåret reste jag på en charterresa till Brasilien. Det var en lång resa 
som slutade i Cuiabá långt inne i Brasilien. Charterflygplan är inte kända för att ha gott om 
utrymme och det hade heller inte detta flyg. Men resan var förhållandevis billig, just för att 
den var med charter. Nu hör det till saken att jag är ganska lång, så för mig blir det extra 
knöligt i trånga plan. Det var dessutom tre mellanlandningar innan vi var framme, vilket 
kanske var min räddning. Jag kunde då gå runt på flygplatserna och röra på mig för att 
förhindra blodstockning i benen. Förra året gjorde jag en 
annan långflygning, denna gång till Changi Airport i 
Singapore. Bränd av erfarenheten på charterplanet bokade 
jag reguljärflyg med Singapore Airlines som är kända för 
gott om utrymme i sina flygplan och god service. Även om 
denna resa i flygtid räknat var nästan lika lång som 
brasilienresan, kändes det inte så. Min stackars kropp 
mådde mycket bättre. Och maten på Singapore Airlines 
flygningar är dessutom helt suverän  
 
Lena Mossberg beskriver tre olika inriktningar som ett företag kan använda sig av för att öka 
kundens tillfredsställelse genom att också erbjuda upplevelser: De tre inriktningarna, som 
samtliga inbegriper aktiviteter och handlar om att ge kunden upplevelser, är följande: 
 

1.   Nöjesinslaget förstärks och olika tjänster och produkter förpackas till en gemensam 
helhet. 
2. En samtidighet avseende nytta och nöje vid olika inköpssituationer och/eller kundens 

lediga tid täcks med aktiviteter.     
3. Kunden ges något extra, som inte konkurrenterna erbjuder.” 

 
Här följer några exempel på var och en av de tre punkterna.  

 
1.   Nöjesinslaget förstärks och olika tjänster och produkter förpackas till en 
gemensam helhet. 
 

Här tar jag Svenska turistföreningens nya vandrarhem i Malmö och Stockholm som exempel. 
Det var inte längesedan som vandrarhem var förknippade med trista miljöer, sängar på stora 
logement, sunkiga duschar och kaosartade gemensamma köksutrymmen. Inte längre. Jag reser 
mycket i jobbet och bor då på STF:s vandrarhem om det är möjligt. Anledningarna är flera: 
priset, miljötänkandet, enkelheten etc. På senare år har andelen övernattande gäster på de 
svenska vandrarhemmen ökat och en stor andel av ökningen står tjänsteresor för. Allt fler 
väljer bort 2000 kronors-övernattningarna eftersom det faktiskt inte är värt det. Vad har man 
då gjort, jo man har definitivt ökat vandrarhemmens attraktionskraft (och därmed känsla av 
nöje att använda sig av utbudet) bland annat genom att ha fler vandrarhem centralt belägna i 
större städer. I Malmö öppnade för några år sedan ett nytt vandrarhem, centralt beläget, med 
otroligt fräsch miljö, fin och ljus köksinredning, egen toalett & dusch på privat rum om du så 
önskar, gratis internet för alla gäster i gemensamhetsutrymmen och mycket nära till goda 
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kollektivtrafikförbindelser utanför husknuten. Den gamla sunkiga vandrarhemsimagen är som 
bortblåst och nu flockas kunderna. Det nya vandrarhemmet i Stockholm är dessutom ett 
designvandrarhem! Jag har faktiskt aldrig hört talas om ett designvandrarhem förut och har 
inte själv haft tillfälle att bo där, men enligt media lär det vara kanon. Visuella metaforer är av 
stor betydelse för kundens förväntningar och bara att kalla vandrarhemmet 
”designvandrarhem” ger positiva vibbar. Förpackningen är viktig i företagets och kundens 
beslutsprocess, så när man ska välja boende på vandrarhem i Stockholm kommer därför 
designvandrarhemmet att locka! I de ljusa stilrena lokalerna är all inredning svensktillverkad 
och har skapats utifrån klassiska svenska möbler men i en modern tappning. Vandrarhemmets 
färger går i vitt, rött och svart. Här finns de klassiska röda pinnstolar, svarta kökssoffor, 
fårskinn, vita bord, trasmattor och röda TV-apparater. Arkitekturen och inredningen har 
skapats för att ligga i linje med STFs förankring i den svenska historien men samtidigt föra in 
alla de moderna element som dagens resenär och gäst efterfrågar.  
På det nya vandrarhemmet Malmö City bor du granne med Stadsteatern och det är bara ett 
stenkast till gågatorna. Caféerna och krogarna ligger tätt och det är aldrig långt till konst, 
kultur och design. Västra Hamnen är en av Malmös nya stadsdelar. Här skruvar sig Turning 
Torso upp mot skyn och man ser bron som förenar Malmö med Köpenhamn. Vad det någon 
som sa att det inte var en upplevelse att bo på vandrarhem!? 
 
Volkswagens upplevelsecentrum i Tyskland är ett exempel på att paketera genom ett ökat 
nöjesinslag. Tyska bilföretag låter sina kunder komma upp till oss i Norden och köra isrally 
utanför Arjeplog, där man sedan länge håller på med vintertestning av olika bilmärken. En 
lokal entreprenör har dessutom fattat galoppen och raskt byggt upp ett helt hotell, egentligen 
”in the middle of nowhere”, för dessa gäster. Både designvandrarhem och isrally i Arjeplog är 
exempel på hur nöjesinslaget förstärks och hur olika tjänster och produkter förpackas till en 
gemensam helhet. 
 
 

4. En samtidighet avseende nytta och nöje vid olika inköpssituationer och/eller 
kundens lediga tid täcks med aktiviteter.     

 
Mossberg beskriver hur trenden ser ut: om man vill starta en ny restaurang eller ett nytt café 
öppnar man inte ett nytt ställe utan man etablerar sig där kunderna redan finns och tar 
exemplet med café i bokhandeln. Singapores flygplats täcker in kundens lediga tid med 
aktiviteter. Här ett självupplevt exempel från december 2008: Singapore är en upplevelse i 
sig, av många anledningar - en av dem är renheten. Man får stränga straff om man spottar 
tuggummi på gatan eller om man skräpar ner. Följaktligen är Singapores flygplats väldigt ren 
och snygg. Faktiskt är en av upplevelserna som slog mig vid mitt besök; toaletterna! På 
vanliga flygplatser är de trista, enkla och i värsta fall ostädade. På Singapores flygplats kan 
man drömma sig bort i den fantastiska designen av handfaten, färgsättningen på 
kakelplattorna, mattornas svikt och det mjuka ljuset. För att inte tala om kranarna till 
handfaten! Jag blev faktiskt tvungen att göra en ordentlig rundvandring på dass (till mina 
toalettmedsystras lätt förvånade miner) och bara kolla in allt det vackra. En annan spännande 
grej på Singapores flygplats är fjärilsrummet. Där tillbringade jag 45 minuter med att försöka 
identifiera alla vackra fjärilar som finns i en slags inomhusregnskog. 
Man passerar en sluss på vägen ut och in så det är helt äkta miljö (hur 
äkta det nu kan bli inomhus) där fjärilarna kan flyga omkring på massor 
av kubikmeter och där alla de vackra tropiska växterna i den 
geografiska regionen finns. Det satt t o m folk därinne, som bara ville 
komma ifrån allt ute i själva flygplatsen. Det kanske var transitgäster 
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som inte ens skulle gå utanför flygplatsen i Singapore, men de fick sig ändå en stor dos 
tropisk regnskog, växt- och djurliv. När jag sedan strosade vidare lite bortom de breda 
vandrings- och shoppingstråken på flygplatsen hittade jag biografen. Där kunde man gratis gå 
på bio och tydliga informationsskyltar på flera språk talade om vilka filmer som visades och 
när. Nu var det visserligen ingen film som lockade mig just vid det aktuella tillfället, annars 
hade jag gärna tillbringat min väntetid i biografen. Restaurangerna på Singapores flygplats är 
många och specialinriktade. Allt från hamburgerstuk till specialmenyer. Dessutom finns det 
jättesköna tv-fåtöljer framför storbildsskärmar där program som National Geographic och 
Eurosport visas. Det är bara att slå sig ner jämte en engelsman eller en indonesier och kolla på 
TV. Ett företags ledning måste se upplevelserummet som en plats för sociala ritualer, inte 
bara för ekonomiska transaktioner. Anledningen är att människor har tröttnat på sk non-
places, platser som visserligen innebär folksamlingar (som flygplatser) men där vi ändå 
känner oss ensamma Detta har man tagit fasta på vid flygplatsen i Singapore. Här känner man 
sig inte ensam. Och skulle man händelsevis göra det, kan man bara gå till damen med den 
eldrivna inomhuspostbilen (ja, det är sant!) som gärna pratar bort en stund när man köper 
frimärken till sina vykort och sedan postar dem i bilen. Tala om att täcka in kundens lediga tid 
med aktiviteter. Och inomhuspostbilen tjänade som en mötesplats: det är bra med hinder i 
vägen på neutrala platser för de får oss att mötas. Och människan är ett socialt djur som 
uppskattar kontakt. 
Flygbolagen arbetar strategiskt för att höja kundens upplevda värde även under flygningen. 
Personligen blev jag faktiskt lätt chockad över Singapore Airlines utbud ombord. Eller vad 
sägs om följande sk inflight entertainment: 80 långfilmer, 106 TV-filmer (drama, komedier, 
dokumentärer etc.), 180 CD:s med allt från jazz och klassiskt till japanska, koreanska och 
kinesiska favoriter, 12 radiokanaler inklusive hindu hits och tamil hits, 7 applikationer inkl. 
brain teasers och destination information samt 55 data/TV-spel. 
 
 

3.    Kunden ges något extra, som inte konkurrenterna erbjuder. 
 

Här handlar det om att överträffa kundens förväntningar. Att erbjuda något som kunden bara 
inte kunde tänka sig. Mossberg ger exemplet med bilverkstaden som kör ut lånebilar till 
kunderna, vars bilar ska på service. Det innebär att kunden inte ens behöver komma till 
verkstaden. Ett annat exempel är hur en möbelfirma garanterar möblerna hemma hos kunden 
inom två timmar efter köpet. Ett tredje är hur pizzabagaren bakar pizzor i en buss och 
levererar direkt till kunden som får pinfärska pizzor. Och så är det lyxtrenden med egna loger 
på biografen och dyra kryssningar. Mitt personliga exempel får bli från en fjällvandring i 
Norge. Vi hade vandrat från Finse, vilket innebär en del strapatser och vädret var tufft. Tidvis 
iskallt regn på tvären och hård blåst. Dagsturen mellan stugorna tog längre tid än vad vi 
förväntat oss och vi kom fram ganska slitna, till en privatägd hytte strax före middagen. Vi 
skyndade oss att göra oss i ordning och satte oss trötta och hungriga till bords. På hytterna 
ägda av Den Norska Turistföreningen (DNT) brukar det vara begränsningar på hur mycket 
efterrätt man får ta. Så inte här på Raggsteindalens turisthytte. -Er dere försynt? frågade den 
urgulliga tjejen som serverade och  när vi inte svarade direkt, hämtade hon genast mer mat 
och dessert. Jag tror aldrig vi ätit så mycket någon gång. Och då var det bara början…Vi gick 
sedermera och la oss, tämligen utpumpade och steg upp till en ny dags strapatser. Då kom den 
verkliga överraskningen: jag har aldrig sett ett sådant frukostbord mitt ute på fjället! Det var 
uppdukat enormt vackert, estetiskt tilltalande och jag räknade till minst 21 slags olika pålägg. 
Tala om att ge kunden något extra, som inte konkurrenterna erbjuder. Trots att vi stannade på 
Raggsteindalens turisthytte mindre än ett dygn, var valet enormt lätt när vi nästföljande vinter 
skulle välja en hytte för ”fast opphold” dvs. att ligga stilla på samma ställe och bara göra 
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dagsturer i omgivningarna på skidor. Naturligtvis valde vi Raggsteindalen för vinterturen. 
Och då fick vi faktiskt uppleva något ännu bättre, fast det var inte planerat av näringsidkaren: 
vi satt stilla och fikade när en enorm vildren-flock passerade en bit bort, helt omedvetna om 
oss. Jag kan fortfarande höra ljudet av hundratals klövar mot den solvarma snön. Det var en 
extra speciell upplevelse! Ovanstående resonemang tycker jag stämmer bra med Mossbergs 
slutkläm: ”Vi söker kontinuerligt efter aktiviteter så att vi kan lära, leka, njuta, vara 
tillsammans och roa oss.”   
 
 
 
 
 

HästHalland, Hushållningssällskapet Halland i samverkan med Region Halland, 
Hallands alla kommuner och LRF Halland          

 
 kontakt projektledare Elisabeth Falkhaven tel 035 465 13, 

elisabeth.falkhaven@hushallningssallskapet.se 
www.hasthalland.se 

 


