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Turistanläggningars form och funktion
Ett utvecklingsprogram för turistföretagare i Halland
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Att utveckla en turistanläggning med hjälp av arkitektur och design
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Det första intrycket gör hela skillnaden
Att utveckla en turistanläggnings kvalitet handlar till stor del om anläggningens design och 
arkitektur, det vill säga att visuellt bekräfta inför kunden att han eller hon har hamnat rätt och 
kommer lämna anläggningen som en nöjd kund.
Processen i utbildningsprogrammet Turistanläggningars Form och Funktion går ut på att låta 
deltagande entreprenörer själva göra samma resa som kunden gör och mötas av alla de upp-
levelser som antingen är dåliga, acceptabla eller fantastiska.
Att utgå från kundens perspektiv blir ett pedagogiskt grepp för att identifiera de tillfällen när 
kunden möter anläggningen. Det kan vara en annons, den egna webbplatsen, ett telefonsamtal 
eller e-post. Det kan handla om det första mötet, eller det personliga bemötandet. Och inte 
minst det första man som gäst tänker på: nämligen anläggningens design och arkitektur. Hel-
heten måste gestaltas på ett sätt som passar kunden och som överraskar på ett positivt sätt. 
Resultatet av Turistanläggningars Form och Funktion blir en individuellt anpassad gestaltnings-
plan, det vill säga en handlingsplan, för att utveckla anläggningens design och arkitektur i nära 
samarbete med arkitekter och affärsutvecklare. 
Parallellt med projektets huvudsyfte så drivs en affärsutvecklingsprocess som syftar till att för-
ankra projektets utvecklingsstadier i en realistisk affärsplan med ett tydligt lönsamhetsfokus 
samt genomföra affärsutvecklingsinsatser utifrån den individuella situationen som respektive 
företag befinner sig i.

”Hitta den röda tråden och skapa en känsla”

Den yttersta  
målsättningen med  

”Turistanläggningars 
Form och Funktion” 

handlar om att skapa 
ännu bättre affärer  

för de enskilda  
företagen och i  

förlängningen regional  
tillväxt inom  

besöksnäringen  
i Halland.
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Med ett genomarbetat koncept 
går det att göra ännu mer vinst-
givande affärer. Ett effektivt 
sätt är att använda design och 
arkitektur för att tydliggöra vad 
ett företag står för. Det handlar 
om det viktiga ”första intrycket”  
– och precis som i det personliga 
mötet med människor får du 
bara en chans.

Hitta formen-bra affär
Utvecklingsprogrammet Turistanläggningars form och funktion vänder sig till entreprenörer i besöksnäringen. Med rätt verktyg lär sig 
entreprenörerna att göra medvetna val anpassade för den egna anläggningen. 

Det handlar om att arbeta med form och funktion som utgångspunkt. Gestalt-
ningen tar avstamp i affärsidén och utgår från målgruppens behov. Målsättningen 
är att hitta ett uttryck som anknyter till platsen. Syftet med utvecklingspro-
grammet är att höja entreprenörens kompetens och lyfta fram design och 
arkitektur som ett redskap för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Carl-
Johan Herbertsson, arkitekt, Isrenn arkitekter i Mellbystrand, 

och Mats Johansson affärscoach, Stefaco Grape i Varberg, ger deltagarna en kun-
skapsbas som underlättar utveckling av verksamheten. Redskapet är en process som 

vägleder arbetet. Det handlar om att se helheten och att utgå från verksamhe-
tens ryggrad – affärsidén. Allt hänger ihop; det första intrycket, bemö-

tande, klädsel, form, funktion, marknadsföring och profilering. Hela 
tiden med målsättning att i slutändan göra ännu lönsammare affärer.
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Deltagande företag
➊	Skårs Gård, Fjärås | Eva-Marie Ivarsson | www.skarsgard.se

➋	4H Gården/Stättared, Veddige | Janne Fors | www.stattareds4h.se

➌	Åkulla friluftsgård, Rolfstorp | Mikael Svensson/Anders Lundgren | www.akulla.nu

➍	Öströö fårfarm, Tvååker | Jeanette Carlsson | www.ostroofarfarm.com

➎	Kulturgården Björkekullen, Bråtadal, Ullared | Eva Rynefors | www.kulturgarden.com

➏	Ästad Gård, Tvååker | Ann-Cathrine Carlsson | www.astadgard.nu

➐	Gits Gård, Falkenberg | Git Spång | www.gitsgard.se

➑	Stakaberg, Halmstad | Ann-Christine Karlsson | www.stakaberg.se

➒	Nissaströms Konferens & Kursgård, Oskarström | Per Granvik | www.nissastrom.se

➓	Tiraholms Fisk, Unnaryd | Vicky Ekwall | www.tiraholm.se

Fakta om turismen i Sverige
Under 2009 ökade turismens totala omsättning i Sverige med drygt 6% till 251,7 Mkr, varav svenska 
fritidsresenärer svarade för drygt 45%, svenska affärsresenärer för 17,3% och resenärer från utlandet 
för drygt 37%. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med nästan 
13% till 93,6 Mkr under 2009, vilket var mer än det samlande exportvärdet för järn och stål och svenska 

personbilar tillsammans. Totalt är cirka 160 000 personer sysselsatta inom turistnäringen. 
KÄLLA: Tillväxtverket, ”Fakta om Svensk turism 2009
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”H
itta

 den röda tråden och skapa en känsla
”

Ny kunskap byggs steg för steg
Efter en inledande studieresa följer sex tematräffar om två halvdagar var-
dera, inklusive övernattning, samt en avslutande heldags workshop. Te-
maträffarna infaller i genomsnitt en gång i månaden under projekttiden. En 
viktig del i utvecklingsprogrammets pedagogik handlar om att nyttja del-
tagarnas anläggningar. Dels att fysiskt placera träffarna där, men framför 
allt att använda anläggningarna som studieobjekt, med utgångspunkt från 
respektive tematräffs innehåll. 
Tematräffarna beskriver stegen i processen, själva nyckeln till ett nytt sätt 
att tänka. Bit för bit byggs kunskap, som mognar mellan träffarna och 
omsätts till idéer för att vidareutveckla företagen. Öppenhet i gruppen och 
möjlighet att på ett konstruktivt sätt möta varandras anläggningar som 
gäst, ger nya ögon som hjälper till i utvecklingsprocessen. I samband med 
varje träff annonserade vi i pressen och bjöd in andra företag och allmän-
heten till en öppen föreläsning med koppling till temat för aktuell workshop.
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1  Studieresa
Tillsammans gjorde vi en studieresa till Ljungby och 
besökte företag som har deltagit i ett liknande projekt 
där för att hämta inspiration och ta del av deras erfa-
renheter. Syftet med studieresan var också att delta-
garna skulle lära känna varandra.

2  Att anlända till anläggningen
Genomgång av utvecklingsprogrammets upplägg 
och presentation av alla deltagare. Hur arbetar en de-
signer/inredningsarkitekt?
Hur upplever man möten med nya platser och an-
läggningar? Anläggningens yttre form och funktion 
och hur det påverkar den inre funktionen, image och 
estetiska intryck.

3  Anläggningens form 
 ur ett helhetsperspektiv

Analys – hur ser anläggningars marknadsföring och 
profilering ut idag? Hur upplevs det av kunden? Intro-
duktion till marknadsplan, varumärkesbyggande och 
sociala medier. Vi svarar på frågor om anläggningen 

motsvarar förstärker eller försämrar det produkt/akti-
vitetsutbud som erbjuds kunden.

4  Komforten på anläggningen – Värdskapet
Motsvarar anläggningens komfort de krav som kun-
den ställer? 
En genomlysning görs där vi tittar på kundgruppers 
krav avseende boende, hygien-, samlings-, aktivitets-, 
konferens-, förvaringsrum etc. Vi berör även tillgäng-
lighet/anpassning till funktionshinder, barn och gamla 
och värdskap. Vi går igenom begreppet Värdskap och 
vikten av att fokusera på kunden. 

5  Orientering av utbudet på anläggningen 
Vi tittar på hur kunden orienterar sig i och omkring 
anläggningen. 
Vi fokuserar på meningen med orienteringsmaterial 
och hur de uppfattas; placering i tid/rum, uttryck. Det 
handlar t ex om skyltning, erbjudanden, menyer, på-
bud, varningar etc. 

6  Delarna som bygger helheten 
 – Personlig stil

Introduktion till begreppen färg och form. Material, 
belysning och design, färg, form är några av begrep-
pen som vi använder för att bygga en anläggning med 
kunden i centrum. Vi tittar också närmare på vårt per-
sonliga uppträdande – hur agerar vi gentemot våra 
kunder.

7  Hållbar ekonomi och miljö
Marknadsplan – vi arbetar vidare med marknads- och 
affärsplan och frågor kring ekonomi. Vi berör också 
frågor kring miljö på anläggningen och miljömärk-
ningar.

8  Sammanfattning och avstamp 
 inför framtiden

Vi sammanfattar projektet och diskuterar de olika av-
snitten projektet har bestått av.
Carl-Johan guidar oss i Mellbystrand och beskriver 
hur det anrika kusthotellet från 1920-talet varsamt 
restaureras. 
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JEANETTE CARLSSON, ÖSTRÖÖ FÅRFARM:

Ny kunskap vägleder kommande investeringar

Jeanette Carlsson, som driver Öströö Fårfarm tillsammans med sin man Christian, var ganska ”projekttrött” när hon 
fick förfrågan om att vara med i Turistanläggningars form och funktion, men när hon fick höra mer om innehållet, 
nappade hon direkt.

– Färg och form ligger nära mina egna intressen, därför lockade det 
mycket. Dessutom utgör det redan en tydlig del av vår framtoning som 
turismanläggning, vilket gjorde att det kändes viktigt ur den vinkeln 
också. Att projektet kopplade det estetiska till det mer affärsmässiga 
tilltalade mig mycket, möjligheten att få ett helhetsgrepp kring de 
delarna kändes intressant. Detta var det första projektet jag kommit i 
kontakt med i sitt slag, och det var inget svårt beslut att tacka ja.
Öströö Fårfarm har funnits sedan 1987 och är en ekologisk gård med 
ca 550 gotlandsfår, eget slakteri och förädling av kött. På gården, som 
ligger vackert belägen där bokskogen möter Ottersjön, finns restau-
rang och café.
 Jeanette tycker att projektet givit henne konkreta verktyg för att tänka 
på ett affärsmässigt sätt när det gäller färg och form, både i stort och 
smått. Dessutom gav det en nog så viktig bekräftelse på att man redan 
var på rätt väg i de beslut som redan fattats, de framtidsplaner som 
gjorts, och lade till tankar om hur det kan finslipas ytterligare för ännu 
större effekt. 
– Vi ska snart bygga till, och i en så pass stor investering som det trots 
allt innebär, så känns det viktigt för oss att få redskap och insikter som 
gör att investeringen blir optimal för vår del. Det handlar till exempel 
om att den nya byggnaden måste harmonisera med de andra på gården 
som är betydligt äldre och därmed har mycket av den atmosfär och stil 
som är viktig för oss och kännetecknar vår verksamhet. Det är inte helt 
enkelt, men här har vi fått god hjälp. 

– Dessutom var delen om sociala medier väldigt nyttig för mig. Det 
blir lätt något som man inte tar sig tid att sätta sig in i annars, även 
om vi förstått att det varit viktigt. Jag fick både kunskap om det som 
helhet samt konkret hjälp att skapa en blogg till vår hemsida, vilket är 
värdefullt när man lever i en värld där det är lätt att tänka ”det där tar 
jag sedan” om allt som inte är akut eller starkt säsongsbetonat, säger 
Jeanette.

”Kursen gav 
ett kvitto på 
att vi är på 

rätt väg”
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”Tankarna 
kring form och 

funktion genom-
syrar nu alla 

beslut”

EVA-MARIE IVARSSON, SKÅRSGÅRD:

Inspiration och nätverk  
utvecklar verksamheten

Eva-Marie, som tillsammans med sin man Johny drivit gården sedan 1997, kände att 
projektet kunde utgöra en bra utvärdering av hur de drivit verksamheten framåt hit-
tills, samt ett sätt att få kopplat ihop alla små delar till en helhet för att säkerställa en 
fungerande stil och ett intryck som kan generera en stor kundnöjdhet. Hon såg även 
en stor potential i nätverket som bildas vid sådana här utbildningar.

– Vi behöver bygga en bra bas av turismföretagare i vår region för att 
med gemensamma krafter locka hit fler turister. Det handlar om ett 
starkt nätverk av genuina och unika anläggningar som jag kan rekom-
mendera till mina kunder när de vill åka vidare, och projektet har, som 
bieffekt, genererat just detta, berättar hon.
Skårs gård har 32 bäddar i omkringliggande stugor, restaurang, hant-
verksförsäljning och konferensmöjligheter. För Eva-Marie utgör verk-
samheten också en ständig plattform för utveckling, nya idéer, utfors-
kande av vad som är möjligt, samt hur det kan göras på bästa sätt. Här 
tycker hon att projektet bidragit med mycket viktig kunskap och in-
spiration. 
– Som småföretagare blir man lätt 
”hemmablind” och ett kompetent 
utifrånperspektiv är viktigt för att 
hitta nya vägar att utveckla och för-
bättra verksamheten. 
Eva-Marie har också lärt sig ett nytt 
tankesätt som kommer till nytta i 
den dagliga verksamhetens föränd-

ringsarbete. Form och funktion är utgångspunkten, och med det vik-
ten av att skapa en fungerande helhet med en tydlig röd tråd för att ge 
kunden ett gott bemötande på alla plan. Vad som görs, är inte viktigare 
än hur, och förhållningssättet genomsyrar därmed allt ifrån maträtter 
till skyltar, materialval vid ombyggnationer mm.
– Detta är definitivt viktigt för vår verksamhet när vi i vårt dagliga 
arbete lägger grunden för en varaktig kundtillströmning. Affärsutveck-
lingen som projektet också fokuserade på, gav kompletterande kun-
skap om hur man tillvaratar detta kundunderlag på bästa sätt. Båda 
saker behövs för att bedriva framgångsrik turismverksamhet, säger 
Eva-Marie. Dessutom är det väldigt tillfredsställande att kunna presen-

tera en upplevelse för kunden som 
verkligen är genomsyrad av våra 
egna värderingar och det vi tror på 
– en stark känsla och stolthet i att 
detta är vi, ler hon.
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EVA RYNEFORS, KULTURGÅRDEN BJÖRKEKULLEN:

Jag har fått ökad beställarkompetens

Evas vandrarhem ligger i närheten av köpmeckat Ullared, men själv betecknar hon sin verksamhet och de värde-
ringar som hon jobbat utifrån som så långt ifrån kommersiella man kan komma. Att anlända till den KRAV-certifie-
rade kulturgården Bråtadal och är att möta lugnet i det enkla och genuina formatet. Eva har drivit anläggningen i 
15 år och har inga planer på att expandera, trots att kundunderlaget växer, bland annat tack vare Ullareds ökande 
attraktionskraft. 

– Projektet gav mig viktiga insikter på fler än ett sätt. Det viktigaste var 
kanske insikten om att min egenart, mina värderingar och den inställ-
ningen som genomsyrar hela mitt företag, inte bara är gångbar utan 
till och med en stor tillgång. Eftersom jag driver detta ensam, så är det 
mycket värt att få objektiva och kunniga personers utlåtande, och det 
har också sporrat mig att jobba för att förfina detta ännu mer. 
– Det kan handla om en så enkel sak som att skaffa tapeter. Genuina 
30- eller 40-talstapeter kan vara svåra och hitta, och då är det lätt att 
kompromissa. Men efter utbildningen förstår jag hur viktigt det är att 
vara trogen min idé i stort och smått och hur det ger en helhet som är 
äkta och därmed spelar stor roll för kundens upplevelse. Inför kom-
mande investeringar i marknadsföringsmaterial, känner jag mig myck-
et mer säker på vad jag vill ha och inte, säger hon.  Jag har helt enkelt 
ökat min beställarkompetens.

Eva känner också att affärsutvecklingsdelen tillfört mycket. Idéer om 
hur man kan locka nya målgrupper att hitta till skogarnas lugn och 
rogivande mörker har kommit upp. 
– Småföretagande är en livsstil. En livsstil som man valt av passion och 
intresse för sin produkt eller tjänst, inte på grund av att man är driven 
av marknads- eller företagsekonomiska intressen. Därför tillför affärs-
utvecklingscoachingen ovärderliga pusselbitar för att skapa ett företag 
som är bärkraftigt, så jag kan leva på mitt intresse. 
Eftersom beläggningarna ökar, så ger projektet Eva en viktig möjlighet 
att förvalta den ökningen väl. Inte att bli större. Men bättre.

”Jag  
utvecklas 

inte genom 
att växa, 

utan genom 
att förfina”
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”Det handlar 
om att lära  
genom att  
uppleva”

”En visionär till-
växtplan kräver ett  
affärsmannaskap  

i vardagen”

CARL-JOHAN HERBERTSSON, ISRENN ARKITEKTER 
OCH MATS JOHANSSON, STEFACO GRAPE:

Nya tankemodeller  
för att hitta nya kunder
Coacherna i projektet, arkitekt Carl-Johan Herbertsson, och affärsut-
vecklare Mats Johansson, har hjälpt deltagarna att se över hur turist-
anläggningarna kan utvecklas för ökad kundnöjdhet och lönsamhet.

– Hos dessa företag finns det många delar som syns utåt, det vill säga många saker som 
kunden möter och som därför skapar en känsla hos gästerna, inleder Carl-Johan Her-
bertsson på Isrenn arkitekter. Av den anledningen är det viktigt att se över alla dessa 
delar och binda ihop dem med en tydlig, röd tråd. Det kan handla om allt från webbsida, 
annonser, broschyr och visitkort, till de fysiska delarna av anläggningen; skyltar, parke-
ring och utvändig gestaltning av både trädgård och byggnader. Interiörmässig gestaltning 
såsom reception, möbler, färgsättning och liknande, samt personalens kläder, servis och 
glas i matsalen och så vidare ingår naturligtvis också i uttrycket.
Isrenn arkitekter jobbar med att lösa logistiska problem, se nya möjligheter och att skapa 
värden genom god estetik, och i projektet har Carl-Johan försökt att visa hur man kan 
jobba med ett medvetet koncept i tankarna för att inte tappa den röda tråden. Det är 
lätt hänt att man som driven entreprenör snabbt gör förändringar när inspirationen eller 
tiden finns, vilket kan resultera i olika delar som spretar ganska mycket. 
– Min uppgift har varit att gå in och se vad som skulle kunna förbättras och ge förslag på 
ändringar och konkreta verktyg som skapar en fungerande helhet. Det handlar om att 
utveckla företaget i linje med konceptet för att få störst effekt, och då krävs kunskap, pla-
nering och medvetna beslut. Man skapar då en fungerande tankemodell som i slutändan 
genererar nya kunder, eftersom helheten då blir större än summan av delarna.
För att genomföra tankemodellen krävs inte bara medvetenhet om form och gestaltning, 
utan även om andra, mer företagsekonomiska och organisatoriska, parametrar. Det är 
här Mats Johansson, kommer in. 

Fortsättning på sidan 12
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”Det handlar om att  
lära genom att uppleva”
Region Halland, som är medfinansiär av 
projektet, ser en stor vinst med att öka 
kompetensen som ett sätt att stärka den 
regionala konkurrenskraften

– Det finns ett positivt samband mellan utveck-
ling av besöksnäring och ekonomisk tillväxt.  
Efterfrågan på upplevelser ökar generellt och den 
halländska potentialen på området är stor. Vi vill 
därför skapa möjligheter för de företag som vill, 
att utvecklas och växa. Goda förutsättningar och 
utveckling, med företagen själva som drivkraft, 
skapar ett tillväxtstarkt och konkurrenskraftigt  
Halland, säger Göran Jönsson, Programchef för 
Näringslivsutveckling, på Region Halland.

 

– På Stefaco Grape jobbar vi med varumärkes- och affärsutveckling i praktiken, och vi 
vet att för småföretagare är vardagen viktig. Det handlar om att få det att gå runt, att 
leverera och säkra kundunderlaget.  För att kunna jobba med utveckling och visioner 
måste grundförutsättningarna finnas, såväl organisatoriskt som ekonomiskt, säger Mats. 
– Mina och Carl-Johans delar förutsätter varandra. En tydlig tanke, kreativa visioner 
och god kompetens om de ”mjuka delarna” ger bra förutsättningar för att kunna växa. 
Men för att realisera detta krävs en fungerande vardag. Det måste finnas en solid grund 
för att man ska kunna bygga på höjden. Därför tittar vi också på hur man tar hand om 
affärsmannaskapet och intjäningsförmågan redan idag för att se vilka omedelbara för-
bättringar kan man göra i linje med framtida visioner.
I varje individuellt fall har Mats, precis som Carl-Johan, sett bakom kulisserna: Hur ser 
nuläget ut? Hur jobbar man bättre utifrån sitt unika utgångsläge? Vad bör prioriteras? 
Hur fungerar vardagsdriften? Det handlar bland annat om att organisera sig rätt för en 
bättre kundupplevelse, både inåt och utåt.
– Man måste jobba både i vardagen och i framtiden samtidigt. Min ambition med af-
färsutvecklingsdelen i projektet har varit att försöka bidra med detta synsätt, och verktyg 
för att genomföra det, avslutar Mats. 
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Utvärdering slutsatser
Alla deltagare intervjuades efter projektet och fick svara på ett antal frågor. Här följer en 
sammanställning: 

1 Nätverk
Vikten av att verka i nätverk inom turistbranschen är vik-
tigt för den egna utvecklingen

”Nyttigt och bra med nya kontakter för utbyte av erfaren-
heter och samverkan i framtiden för gemensamma paket-
arrangemang.”
”Man får inspiration när man besöker nya anläggningar”
”Tidigare upparbetat nätverk har genom detta projekt för-
stärkts”

Slutsats: Merparten svarar att de har förstärkt sina 
respektive nätverk till gagn för sin verksamhet.

2 Affärsutveckling
Som en del i projektet ingick tillgång till en affärsutveck-
lare som stöd för att vidareutveckla sin affärsplan

”Jättebra har bidragit till en förändrad struktur i företaget 
med tydligare kommunikation”
”Förslag till ny marknadplan- och strategi för att kunna ta 
mer betalt”
”Bra-bekräftar påbörjade insatser”

”Jättebra-definiera målgrupper”

Slutsats: Alla upplevde att insatsen var nyttig och att 
man tagit ett steg framåt.

3. Åtgärdsplan design-arkitektur
Ett av syftena med projektet är att med hjälp av design/
arkitektur vidareutveckla respektive anläggning för att 
möta kunders krav på en modern anläggning

”Nu har vi fått en prioriteringsordning för vad som skall göras”
”Vi tänker på ett annat sätt”
”Kommer att anlita arkitekt vid nästa tillbyggnad”
”Reflekterar-tänker ett varv till”

Slutsats: Flera av deltagarna har fått en annan syn på 
dessa frågor och planerar kommande insatser på ett 
annat sätt.

4. Beställarkompetens
De flesta mindre företag har dålig beställarkompetens. 
De är inte vana att anlita externa konsulter för att ut-
veckla sin verksamhet

”Många bra inspel har gett ny kunskap”
”Förstärkt insikt om behov av extern kompetens”

Slutsats: Merparten anser att de har fått en ökad kun-
skap om att beställa både arkitekt och marknadsfö-
ringskompetens.

5 Tillväxt/ökad konkurrenskraft
Syftet med projektet är att medverka till att deltagande 
företag skall utveckla sin verksamhet med god lönsam-
het.Turistnäringen i Halland är ett prioriterat tillväxtom-
råde

”Ja, vi tror på ökad konkurrenskraft”
”Vi växer med 15-20% varje år”
”Vi ser positivt på framtiden”

Slutsats: Merparten tror på tillväxt och ökad konkur-
renskraft.

6. Sammanfattande slutsatser
Hur nöjd är du med ditt deltagande i projektet?

Slutsats: På en 5-gradig skala anger deltagarna 4,25.



14

FINANSIÄRER

PROJEKTLEDNING
PER GRANVIK, HIT        CHRISTER ERICSON, SVID 

ST
EF

A
C

O
 G

R
A

PE


