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Förord 

Med detta förord vill vi ta tillfället i akt och tacka alla som varit delaktiga i arbetet med 

uppsatsen. Först vill vi rikta ett stort tack till alla turismaktörer/informanter som vi haft nöjet 

att tala med och som delat med sig av sina innovativa erfarenheter. Vi vill sedan tacka Hans 

Wessblad universitetslektor på Baltic Business School, Högskolan i Kalmar, för god 

handledning under arbetet med uppsatsen. Vi vill till sist tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

 

________________________                                           ________________________ 

        Jenny Gustafsson                                                             Madelen Holmberg  
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Sammanfattning 

Innovationer kan beskrivas på många olika sätt. Inom vetenskapen är det ett begrepp som är 

väl diskuterat, men någon exakt och direkt definition finns inte. Däremot är de flesta 

vetenskapsmän och även turismaktörerna i Kalmarregionen överrens om att det handlar om 

någonting nytt. Det kan även vara att förnya en redan befintlig produkt eller att skapa något 

nytt som ger ett nyhetsvärde för kunden. Det finns olika kategorier av innovationer, det är 

produktinnovationer, processinnovationer, managementinnovationer, logistiska innovationer 

samt institutionella innovationer. Produktinnovationer är de innovationer som vi kom fram till 

indirekt främst är med och påverkar turismutvecklingen, då majoriteten av aktörerna vi talat 

med använt sig av produktinnovationer för att börja sin verksamhet. De typer av innovationer 

som dock påverkat turismutvecklingen direkt är processinnovationer och institutionella 

innovationer. Genom att använda sig av innovationer i sitt företag eller verksamhet bidrar den 

egna turismaktörens utveckling till att den övriga regionens turismutveckling ökar. En 

förutsättning för att innovationer ska lyckas och vara med och påverka turismutvecklingen är 

samarbete, vilket turismaktörerna i Kalmar Län anammat, då innovationer kring samarbeten 

bidragit till regionens turismutveckling.  

 

Nyckelord: Innovationer, Turismutveckling, Kalmar Län 
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1 Inledning  

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till turismen i Kalmar Län. En problembeskrivning 

över det undersökta området kommer sedan att ges, vilket följs av syftet med uppsatsen och 

en uppsatsfråga som besvarar detta. Avslutningsvis ges en disposition av hela uppsatsen.   

 

    

1.1 Bakgrund  

 
Välkommen till Sveriges semesterparadis. Ingen annanstans i 

Sverige hittar du så många kända besöksmål och okända 

smultronställen som i Östra Småland och på Öland (Östra 

Småland och Öland).  

 

Kalmarregionen är en av de största turismregionerna i Sverige, med många av den svenska 

turismnäringens främsta varumärken, såsom Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Öland med 

Skördefesten, Hultsfredsfestivalen, med mera. Regionen har utöver de stora 

varumärkena/företagen många mindre aktörer inom turismen, som även de har en del i det 

som regionen har att erbjuda. En region kan beskrivas på många olika sätt. Allt från små 

bostadsområden till flera länder tillsammans. Men i denna uppsats har vi valt att använda 

ordet region i samband med Kalmar Län. Turismnäringen är en av de viktigaste 

tillväxtbranscherna i länet, då det varje år kommer cirka nio miljoner turister till regionen. 

Kalmar Län ligger i den sydöstra delen av Sverige och består av 12 kommuner. Dessa är 

Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, 

Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik (Telfer 2002, Bilaga 1, Länsstyrelsen Kalmar 

Län, Regionförbundet Kalmar Län). 

 

I Kalmar Län har turismnäringen en framträdande roll inom den regionala utvecklingen, det 

syns bland annat på att Regionförbundet i Kalmar Län har och har haft många projekt som rör 

utveckling av regionen, framför allt på turismsidan. Inte minst nu i dessa dagar med VINST- 

projektet som är ett projekt som syftar till att stärka regionens attraktionskraft genom att 
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organisera ett gemensamt utvecklingsarbete mellan de stora aktörerna i regionen. Andra 

satsningar görs bland annat genom samgåendet i Destination Kalmar AB (Kalmar kommun, 

Regionförbundet Kalmar Län).   

 

I och med de ovan nämnda satsningarna och projekten går det att se att idérikedom och 

innovationer har en framträdande roll i regionens utvecklingsarbete. Vi ser att de satsningar 

som görs har en förankring i turismen.     

 

1.2 Problembeskrivning  

Uppsatsen handlar om innovationers påverkan på turismutvecklingen i Kalmar Län. De 

senaste årens turismutveckling har lett till ökad ekonomisk omsättning för Kalmar Län som 

också har fått fler besökare. Turismen är även viktig för regionen eftersom den sysselsätter 

många människor, speciellt under sommarsäsongen. Att turismen betyder mycket för 

regionen går att se på att utbudet av turismattraktioner anpassas efter gästernas krav. 

Exempelvis har handeln och nattlivet i Kalmar stad utvecklats och vuxit. Då vi anser att det är 

innovationer som skapar denna turismutveckling, leder det fram till vår frågeställning där vi 

vill ta reda på vilka dessa innovationer är (Persson 2007-07-20). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en utredning av olika innovationsdimensioner som kan 

påverka turismutvecklingen i Kalmar Län.   

 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa undersökningen har vi valt att betrakta Kalmar Län närmare och se hur 

kopplingen mellan innovationer och turismutveckling ser ut i regionen. Kalmar Län föll sig 

ganska naturligt eftersom vi studerar på orten och regionen har haft en framträdande roll i vår 

utbildning. Vi kan även se att det är en region som har varit framåttänkande när det gäller 

utveckling och innovationer. För att vårt material inte ska blir för stort, men ändå tillräckligt 

för att få fram ett bra resultat, avgränsade vi oss till att tala med en turismaktör i varje 

kommun. Att vi valt att fokusera oss på olika turismaktörer i länet och deras tankar och 

åsikter i frågan om turisminnovationer beror på att uppsatsen skrivs inom ämnet 
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turismvetenskap. Vi kommer att använda oss av begreppet turismutveckling som vi för denna 

uppsats avser som ett ökat besöksantal, utökat utbud av turismattraktioner, ökad igenkänning 

och attraktionskraft.    

 

1.5 Disposition  

För att tydliggöra syftet med denna uppsats presenteras här en disposition över uppsatsens 

innehåll.  

 

Kapitel 1 

I uppsatsens inledande kapitel ges en bakgrund till problemområdet som tillsammans med en 

problematisering leder fram till uppsatsens syfte. Detta för att ge läsaren en förståelse till 

uppsatsens problemområde. Vidare följer de avgränsningar som gjorts och en disposition som 

klargör uppsatsens innehåll. 

 

Kapitel 2 

Uppsatsens andra kapitel berör det induktiva förhållningssätt som uppsatsen bygger på och 

den kvalitativa metod som använts. Först beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att 

samla in material genom ostrukturerade intervjuer och textanalyser. Sedan följer en 

beskrivning av det urval som gjorts av såväl aktörer som intervjupersoner. Avslutningsvis ges 

en diskussion gällande tillförlitligheten kring de använda källorna i uppsatsen samt kritik 

angående de valda källorna. 

 

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet beskrivs begreppet innovation utifrån ett teoretisk och empiriskt 

förhållningssätt. Anledningen till begreppsbeskrivningen är för att läsaren ska få en tydlig 

förståelse för begreppets innebörd. Vilket följs av en kategorisering av turismaktörernas 

innovationer tillsammans med en redogörelse för de förutsättningar som krävs för en 

innovations framgång. Kapitlet avslutas med en fördjupning av en av förutsättningarna.    

 

Kapitel 4 

I uppsatsens fjärde kapitel redogörs för de innovationer som aktörerna genomfört i sina 

verksamheter och som kan ha påverkat turismutvecklingen i Kalmar Län. Dessa innovationer 

presenteras utifrån en indelning av större och mindre aktörer.     
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Kapitel 5 

I det femte och avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser vi dragit av den utredning som 

föreligger denna uppsats, där vår ambition har varit att besvara uppsatsens syfte och fråga. 

Kapitlet avslutas med en diskussion av det framtida innovativa klimatet inom turismen.   

8 



 
 

 

 

2 Metod 

Detta kapitel behandlar den kvalitativa ansats som använts för att besvara uppsatsens syfte 

och samla in såväl det empiriska som teoretiska materialet. Det följs sedan av en redogörelse 

för vårt urval av både undersökningsområde och intervjupersoner, även ett kritiskt 

förhållningssätt till de källor uppsatsen använder sig av presenteras. 

   

 

2.1 Kvalitativ ansats 

För att en uppsats ska skrivas på bästa sätt är det viktigt att välja rätt metod, då den influerar 

hela uppsatsen. Med metod menas främst det vetenskapliga tillvägagångssätt som används för 

att samla in och tolka information om det ämne uppsatsen behandlar. För denna uppsats har vi 

valt ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att vi utgår från empirin för att skapa en teori 

som kan svara på vår uppsatsfråga. För att tillmötesgå detta förhållningssätt har vi använt oss 

utav en kvalitativ ansats och grundad teori (Holme & Krohn Solvang 1997, Ejvegård 2003, 

Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ ansats, vilket innebär att forskaren strävar efter att 

skapa en djupare förståelse för olika fenomen eller händelser. Detta kan dock vara svårt att 

uppnå, men ambitionen är att komma så nära som möjligt för vår uppsats. Vid kvalitativ 

ansats analyseras materialet systematiskt för att sedan kategoriseras på ett för uppsatsfrågan 

relevant sett. Enligt Johannesen & Tufte (2003) består den data som samlas in genom en 

kvalitativ ansats av så kallade mjuka data. Det vill säga att informationen hämtas in genom 

intervjuer, deltagande observation och textanalyser. I denna uppsats har vi främst använt oss 

av intervjuer, i ostrukturerad form. För att styrka det empiriska materialet och få en 

vetenskaplig förankring i uppsatsen har vi använt oss av textanalyser. Bearbetningen av dessa 

data sker genom tolkningar av det insamlade materialet. Tolkningar är även ett grundläggande 

kännetecken för en kvalitativ analys och innebär att företeelser sätts in i ett sammanhang, som 

gör att forskaren och läsaren får en bättre förståelse för det undersökta materialet (Johannesen 

& Tufte 2003, Grönmo 2006).  
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2.2 Grundad teori 

Grundad teori tillhör den kvalitativa forskningsmetodiken och är en empirinära 

forskningsansats. Det innebär att teorin håller sig nära det empiriska materialet, som 

tillsammans med ett systematiskt förhållningssätt kan skapa en grundad teori om ett fenomen. 

För vår uppsats har det inneburit att vi har utgått från empirin för att skapa en teori som kan 

svara på vår uppsatsfråga. Vi förhåller oss till litteraturen genom empirin, vilket i litteraturen 

benämns som ett induktivt tillvägagångssätt. Som Alvesson & Sköldberg (2008) nämner så 

ska forskaren, i de inledande delarna av en studie där grundad teori används, framför allt 

använda sig av egna iakttagelser som källa och bortse från befintliga teorier. Därför har vi 

samlat in uppsatsens empiriska data innan vi har gått in på vad teorin och litteraturen säger 

om det undersökta området. Den insamlade datan har vi sedan sammanställt och kategoriserat 

genom så kallad kodning, där varje kategori har sin egenskap med begrepp som belyser den 

analyserade datan kring uppsatsens undersökningsområde. Vi har använt oss av en så kallad 

öppen kodning då vi använt oss av det analyserade materialet för att skapa kategorier. Vi har 

även använt oss av axiell kodning, då vi under arbetet med uppsatsen upptäckte att vi på nytt 

behövde analysera vissa delar av materialet för att få tydligare kopplingar till kategorierna 

(Strauss & Corbin 1990, Johannesen & Tufte 2003, Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

Det som eftersträvas med grundad teori är som nämnts ovan att skapa teorier som belyser 

verkligheten och det praktiska.  Det uppnås genom att hålla sig så nära den praktiska 

verkligenheten som möjligt, så kallad pragmatism. I denna uppsats har det inneburit att vi 

under insamlingen av empirisk data inte blandade in våra egna åsikter och tankar utan lät 

informanterna i våra intervjuer tala. Det är även viktigt att skapa sig förståelse och se 

teorierna i ett större sammanhang. Inom Grundad teori anses den enda källan till kunskap vara 

att se till verkligheten. För denna uppsats har det inneburit att vi varit ute på det valda 

undersökningsfältet och gjort intervjuer med aktörer verkande i turismbranschen i Kalmar Län 

(Alvesson & Sköldberg 2008). 

 
Intervjuer 

Inom grundad teori är intervjun och det interaktiva mötet en mindre formell procedur än i 

annan kvalitativ metodologi. Intervjun beskrivs som ett pågående samspel mellan 

teoribildning, fältstudier, analyser och nya kontakter med fältet. De intervjuer vi gjort i arbetet 

med denna uppsats har varit av en informell karaktär. Vi som intervjuare har strävat efter att 

intervjuerna ska liknas vid ett samtal där informanten får tala fritt utifrån det tema eller den 
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temafråga vi ställt. Det kan dock vara svårt att få informanten att känna sig avslappnad så 

denne kan tala fritt. Detta var även något vi upplevde då vi talade med de mindre aktörerna 

som visade sig ha en begränsad kunskap kring termer som innovation och turismutveckling, 

dock hade de mycket bra synpunkter att tillföra. Dessa ostrukturerade och öppna intervjuer 

kan även benämnas som explorativ intervju, vilka går ut på att intervjuaren använder sig utav 

enbart en fråga som innefattar det område som ska undersökas. Även detta kan uppfattas som 

hämmande då vi som intervjuare i förväg inte har en klar bild över hur intervjun kommer att 

fortlöpa. Vi ser dock att detta inte varit ett problem då den främsta orsaken till detta 

tillvägagångssätt är att informanten ska tala fritt och ohämmat utifrån ett visst ämne. Även om 

ambitionen med intervjuerna har varit att använda en temafråga har det inte alltid gått att 

följa, då några av aktörerna inte varit insatta i ämnets terminologi (Strauss & Corbin 1990, 

Kvale 1997).  

 

Intervjuerna till denna uppsats utfördes främst via personliga möten, det har dock funnits 

undantag då några utfördes via telefon. Att några av intervjuerna skedde via telefon berodde 

på att det inte fanns möjlighet för oss att resa till informanterna på grund av avståndet eller då 

informanterna inte haft tid för ett personligt möte. Vi är medvetna om att detta stör vår 

ambition om ett informellt samtal, då en telefonintervju kan hämma informanten att tala fritt. 

För att intervjuerna skulle ha de bästa förutsättningarna och för att informanten skulle känna 

sig trygg valde vi att en av oss skulle föra samtalet och den andre sitta bredvid och anteckna. 

Vi använde oss även av bandspelare för att få ett komplement till anteckningarna. Som 

Ejvegård (2003) säger så kan det vara praktiskt att använda sig av bandspelare då det 

underlättar användandet av intervjun. Intervjuerna utgår från det som Glaser och Strauss 

(1967) nämner som ”anekdotisk jämförelse”. Anekdotisk jämförelse kan beskrivas som data 

som kommer från egen erfarenhet, något som upplevts eller som informanten vet fungerar i 

verkligheten. Det handlar om att utveckla en empiriskt grundad teori genom observationer och 

intervjuer (Glaser & Strauss 1967, Strauss & Corbin 1990, Trost 1993, Ejvegård 2003). 

 

2.3 Urval 

Vi har använt oss av ett icke-sannolikshetsurval, vilket innebär att vi valt aktörer efter vad vi 

anser kan ge oss en bredd i vår undersökning. Det utgör inte ett slumpmässigt urval utan vi 

har en tanke bakom vårt val av aktörer, där vi ser på vilket sätt de människor vi valt att 

intervjua kan tänkas hjälpa oss i undersökningen. Vårt urval av empiriskt material blev för oss 
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givet. Eftersom vi ville undersöka turismnäringens åsikter och tankar i frågan om innovationer 

så valde vi att använda oss av intervjuer. När vi gjorde vårt urval av turismaktörer ville vi ha 

en aktör från varje kommun i regionen samt en mångfald av olika aktörer. Detta för att ge en 

bredd i uppsatsen. Därför valde vi att kontakta fyra evenemangsansvariga, tre offentliga 

aktörer samt tre företagare där alla företagens storlekar skiljde sig åt. Till att börja med tog vi 

kontakt med företagen via e-post för att få en första kontakt och se vad de tyckte om vårt 

ämne. Personerna som sedan hörde av sig till oss igen var alla mycket insatta i 

verksamheterna och kunde på så sätt hjälpa oss att få bra svar på våra frågor och funderingar. 

De evenemangsföretag som vi valt att kontakta var Bergkvara Water Festival, där vi träffade 

Kent Johansson som är ordförande i föreningen som anordnar festivalen. Vid vår kontakt med 

Visfestivalen i Västervik fick vi en telefonintervju med Hanzi Schwarz, som är grundaren till 

festivalen. Vi fick även en telefonintervju med Håkan Durmér som är pressansvarig på 

Hultsfredsfestivalen. Det sista evenemanget var Ölands Skördefest och en av arrangörerna, 

Stefan Ahlgren, som vi träffade för en personlig intervju. Eftersom vi ville ha perspektiv på 

vår frågeställning från aktörer som jobbar över kommungränserna valde vi att ta kontakt med 

Regionförbundet i Kalmar Län och fick en personlig intervju med Christina Thorstensson som 

är ansvarig för besöksnäringen på Regionförbundet. Vi träffade även Destination Kalmars VD 

Gustav Öholm och Lars Carlsson som arbetar på Nybro kommun med Glasriket AB. Vår sista 

infallsvinkel var från företagare i olika företag av varierande storlek där fick vi telefonkontakt 

med Marcus Höglund som driver Kustupplevelser i Oskarshamn och Lars Burmeister, 

informatör på Gabriels Keramik i Timmernabben. Vi fick även en personlig intervju med 

Mikael Ahlerup, VD för Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Vi hade även kontakt med 

Kollberggårdens islandshästar som ligger mellan Färjestaden och Mörbylånga. Men då de inte 

hade tiden att tala med oss så valde vi att inte gå vidare med dem. Att vi valde just tio aktörer 

trots att det är 12 kommuner var för att Glasriket AB är verksam i flera av kommunerna i 

länet och även Ölands Skördefest AB är verksam i Ölands båda kommuner (Denscombe 

2000).   

 

2.4 Källor 

Vid användning av källor och material är det viktigt att detta görs på ett yrkesmässigt och 

acceptabelt sätt och att det kritiskt granskas. Om det finns brist i tillgängligheten av källor, att 

de inte går att få tag på eller att visst material inte får gå ut till allmänheten kan det få 

konsekvenser som gör att undersökningen inte går att genomföra. Det är viktigt att hela tiden 
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vara uppmärksam på att källorna är relevanta för den aktuella undersökningsfrågan då det lätt 

kan bli en del irrelevant information vid informella intervjuer där informanten kan vara alltför 

pratglad och sällskaplig. Det var dock inget som hände i vårt fall, utan vi fick ett bra och 

konkret material vid våra intervjuer. Vid skriftliga källor är det viktigt att tänka på 

autenticiteten, hur äkta källan är. Det har vi gjort genom att använda oss av vetenskapliga 

artiklar och böcker som genom att de är akademiskt publicerade är granskade enligt vissa 

föreskrifter. Även vårt empiriska material anser vi vara tillförlitligt och äkta då vi valt att ta 

kontakt och tala med etablerade aktörer och personer som har en hög position i företagen. Det 

är viktigt att välja rätt typ av informant till sin studie och eftersom vi använder oss av grundad 

teori i vår utredning är det speciellt viktigt. Om fel informant väljs kan det få konsekvenser 

för hela utredningen som innebär att vi i slutänden inte får svar på de frågor vi ställt oss. Vi 

var medvetna om detta, därför blev vårt val av informanter extra viktigt (Holme & Krohn 

Solvang 1997, Grönmo 2006).  

 

Under arbetet med uppsatsen har vi hela tiden tagit hänsyn till syftet, då det är mot syftet som 

källorna prövas. Det gäller att inte komma på villospår med vad vi vill att källan ska betyda 

utan det är hela tiden syftet som bestämmer vad som är relevant och inte. Då vi använt oss av 

material från Internet har vi fått tänka extra mycket på om källan är trovärdig och äkta. Det är 

enklare att publicera oseriöst material med dålig kvalité på Internet, än att göra det i en bok 

eller vetenskaplig artikel, då det inte sker lika reglerade kontroller av innehållet. Därför har vi 

varit noga med att bland annat titta på vem som har publicerat informationen, när sidan är 

uppdaterad samt vad det är för information som går att hitta på sidan (Ejvegård 2003, 

Högskolan i Kalmar).   
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3 Innovationer  

I detta kapitel behandlas begreppet innovation, både ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. 

Kapitlet går även in på vilka typer av innovationer det kan tänkas finnas och hur de har sett ut 

på det undersökta fältet. Därefter beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för att 

innovationer ska lyckas samt slutligen förs ett resonemang om samarbete och dess del i 

innovationer och turismutveckling. 

 

  

3.1 Vad är en innovation? 

Innovationer har varit och är ett väl diskuterat ämne inom forskningen. Detta till trots är det 

svårt att ge en tydlig definition på begreppet och det finns många tolkningar. I litteraturen 

nämns begreppet uppfinning frekvent i samband med innovation, dock är dessa två begrepp 

mycket olika och ska inte på något sett ses som lika. Schumpeter (1983) menar att 

uppfinningar kopplas till industri och tillverkning med stora teknologiska framsteg såsom 

ångmaskinen. Innovationer är vidareutvecklade uppfinningar som producerats till användbara 

produkter. Trots olikheterna mellan dessa begrepp finns det en gemensam nämnare, den 

entreprenöriska förmågan som skapar dem. Det som de flesta inom forskningen dock är 

överens om är att innovationer handlar om någonting nytt (”newness”), vilket faller väl ut 

med det latinska ordet för innovation, ”innovatio”, vilket betyder skapandet av något nytt 

(Schumpeter 1983, Weiermair 2004, Hall & Williams 2008). Detta är något som även många 

av de aktörer vi har intervjuat pratar om: 

 

… innovation är ju när det händer någonting nytt…  

(Christina Thorstensson, Regionförbundet Kalmar Län, 2008-11-07)  

 

Även aktörerna poängterar att det inte behöver vara en uppfinning, utan huvudsaken är att det 

framstår som någonting nytt för kunden och att det har ett nyhetsvärde. De menar även att en 

innovation kan vara att förbättra en befintlig produkt och/eller göra den på sitt eget sätt. Detta 

är något som även Schumpeter (1983) pratar om, då han menar  att innovationer bland annat 

kan vara att skapa en ny produkt eller att skapa nya metoder för produktion eller användande. 
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Christina Thorstensson pratar om definitionen på innovationer som en fråga om vem som är 

mottagare och sändare av innovationen, att det är en del i om något är en innovation eller inte. 

Inom turismen har vikten av innovationer länge varit underskattad och därmed inte varit en 

del av utvecklingen och finansieringen. Innovationer inom turismen kan både liknas vid och 

särskiljas från innovationer inom andra serviceindustrier, men det finns även likheter med 

industrin och tillverkningen. Innovationer inom turismen kan inte uppmätas på samma sätt 

som innovationer i andra ekonomiska branscher, då innovationer inom turism inte är förenade 

med investeringar i forskning och utveckling i branschen som andra branscher gör. Litteratur 

påvisar även att innovationer inom service och turism inte är teknologiska, utan de handlar om 

förändring i beteende. Vi har dock sett att detta till viss del inte stämmer, då både Hjalager 

(2002) och en del aktörer i Kalmarregionen, bland annat Lars Carlsson och Christina 

Thorstensson, pratar om innovationer som teknologiska. Inom turismen är mötet mellan 

kunden och den som tillhandahåller servicen det absolut viktigaste, vilket innebär att 

produkten och processen inte kan separeras då produkten är processen. Trots detta är det 

ingen tvekan om att turismindustrin blir mer och mer beroende av teknologin, främst 

informationsteknologin (Schumpeter 1983, Hjalager 2002, Decelle 2004, Hjalager 2005, Hall 

& Williams 2008).  

 

3.2 Olika typer av innovationer 

Som det har antytts ovan i kapitlet och som även en av aktörerna på fältet, Håkan Durmér, 

säger så finns det olika typer av innovationer, beroende på från vilket perspektiv det ses ifrån. 

Innovationer kan ha olika betydelse och framträda i olika former. Traditionellt sett delas det 

främst in i produktinnovationer och processinnovationer. Produktinnovationer handlar om vad 

som produceras, alltså själva produkten, både materiell och immateriell. Processinnovationer 

handlar om hur produkten produceras. Denna indelning förknippas främst med 

tillverkningsindustrin, där innovationer länge varit förekommande. Det kan dock till viss del 

göras jämförelser med turismen, främst vid produktinnovationer, då produkter inom turismen 

både kan vara materiella och immateriella, även om de immateriella är dominerande. De 

likheter som finns är dock för små för att det ska kunna dras paralleller mellan. Detta gör att 

det krävs andra förhållningssätt än traditionellt inom turismen. För att tillämpa denna 

indelning inom turismen och servicesektorn har Hjalager (2002) kommit fram till att det bör 

ske ytterligare en indelning, bestående av fem olika kategorier; produktinnovationer, 
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processinnovationer, managementinnovationer, logistiska innovationer och institutionella 

innovationer (Edquist 2002, Hjalager 2002, Weiermair 2004, Hall & Williams 2008).  

 

Produktinnovationer kan vara helt nya eller förändrade produkter eller tjänster, som ska vara 

nya för antingen producenterna, konsumenterna, leverantörerna eller konkurrenterna. Till 

denna typ av innovation hör Ölands Skördefest AB. Stefan Ahlgren berättar att Skördefesten 

från början var ett koncept som en festival på Jersey i England hade i början av 1990-talet. 

Festivalen hade en inriktning på mat, vilket grundarna till Skördefesten ansåg var en bra idé 

som skulle kunna fungera även på Öland. Enligt Håkan Durmér har även Hultsfredsfestivalen 

har gjort en del produktinnovationer genom åren. Tidigare arrangerade en musikförening i 

Hultsfred några enstaka konserter. Nu kan Hultsfredfestivalen erbjuda en festival med många 

olika artister på samma dag. Från detta har de sedan utvecklat festivalprodukten till att 

innefatta fler artister och fler dagar och mycket mer aktiviteter på festivalområdet. På liknade 

sätt berättar Hanzi Schwarz att Visfestivalen tidigare utökade med en helt ny produkt i form 

av ytterligare en scen där mindre etablerade artister fick spela, däremot är denna scen nu 

borttagen då intresset inte blev lika stort som de hade hoppats på. Även Lars Burmeister 

beskriver att Gabriel Keramik har skapat en helt ny produkt då företaget gjorde en 

helomvändning från brukskeramik till att tillverka kakelugnar. Marcus Höglund talade också 

om produktinnovationer när han beskrev för oss att Kustupplevelser har skapat en helt ny 

produkt genom att erbjuda sälsafari. Vi har kunnat se att alla aktörer på ett sätt tillhör 

kategorin produktinnovationer genom enbart deras uppkomst, men övriga innovationer hos 

aktörerna hamnar i resterande kategorier (Hjalager 2002). 

 

Processinnovationer handlar om att öka eller skapa bättre förhållanden i redan befintlig 

verksamhet genom ny eller förbättrad teknologi. Den här typen av innovation kan se ut på 

olika sätt beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Kent Johansson nämner att på 

Bergkvara Water Festival har scenen byggts om och förbättrats under åren, så de idag har en 

fullutrustad scen med scenteknik och liknande. Denna typ av innovation kan även härledas till 

förbättring av informationsteknologi och liknande, så som Internetsystem, hemsidor, med 

mera. Många av aktörerna i Kalmarregionen har under årens lopp börjat använda sig av den 

nya tekniken i den mån den utvecklats. Dock har nu ett antal av aktörerna börjat ta eller tagit 

ytterligare ett steg framåt med användandet av teknologin. Det har innan handlat om 

uppstartandet av hemsidor och eventuellt onlinebokning. Enligt Gustav Öholm är det idag 

främst Destination Kalmar AB som tagit ett ytterligare steg då de använder sig av en 
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webbportal och så kallade onlinekiosker för att marknadsföra sig och sälja marknadens olika 

produkter. Med onlinekiosk menas en mindre onlinebutik där potentiella kunder kan köpa 

regionens turismutbud även om de besöker en annan hemsida än regionens, till exempel på 

hemsidor som Visit Swedens och SAS (Hjalager 2002). 

 

Managementinnovationer handlar om nya arbetsuppgifter och samarbetsstrukturer. Den här 

typen av innovationer leder ofta till att personalen känner sig mer uppskattad och gör därmed 

ett bättre jobb. Denna typ av innovation kan främst ses hos Astrid Lindgrens Värld, då en del i 

deras innovation handlar om personalen och hur den används. Mikael Ahlerup poängterar att 

personalen är en stor del i företaget och i upplevelsen. Utan personalen skulle företaget inte 

vara så framgångsrikt som det är. Han säger även att en innovation kan vara personlig eller 

känslomässig genom att få personalen att känna att jobbet är roligt. Även Stefan Ahlgren på 

Ölands Skördefest anser att människorna runt evenemanget är viktiga för att innovationen ska 

bli lyckosam. Det behövs rätt personer på rätt plats och alla ska vilja satsa på idéerna 

(Hjalager 2002). 

 

De logistiska innovationerna handlar om sammansättningar av externa kommersiella 

relationer, vilka kan beröra enskilda företags positioner i en värdekedja. Det kan till exempel 

handla om transaktioner och information. Christina Thorstensson berättar att det arbete som 

Regionförbundet i Kalmar Län gör, då de arbetar tillsammans med större aktörer i länet i olika 

utvecklingsprojekt, gör att projekten även påverkar de mindre aktörerna så de alla tillsammans 

lockar besökare till regionen (Hjalager 2002). 

 

Institutionella innovationer utgör exempel på samarbets- och regelstrukturer i olika typer av 

samhälleliga institutioner, såsom offentliga och privata. I Kalmarregionen finns det goda 

exempel på detta, genom Glasriket AB och Destination Kalmar AB. Lars Carlsson talar om 

att Glasriket AB är en marknadsföringsorganisation mellan de fyra kommunerna Emmaboda, 

Nybro, Lessebo och Uppvidinge samt 15 fristående glasbruk som finns i området. De arbetar 

med att marknadsföra området, som i folkmun kallas Glasriket, och dess varumärken. 

Destination Kalmar AB har enligt Gustav Öholm skapat ett samarbete mellan Öland, Kalmar 

och Glasriket som går ut på att stärka regionen och skapa en gemensam plattform för att 

marknadsföra sig gentemot utländska turister via en webbportal, visitse.se (Visit South East 

Sweden) (Hjalager 2002). 
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När ovanstående kategorisering av innovationer är gjord kan vi konstatera att en del aktörer 

och deras innovationer hamnar utanför ramen för denna indelning, men bör ändå nämnas då vi 

anser att innovationerna kan vara en del i regionens turismutveckling. I samtalet med Mikael 

Ahlerup framhäver han att Astrid Lindgrens Världs största och mest betydelsefulla innovation 

var när de bestämde sig för att bli Astrid Lindgrens Värld. Den största fokusen ligger på 

barnen och deras upplevelser. Besökarna ska känna att de upplever sagan som om de vore 

inne i den. I parken finns det bara sådant som finns i sagorna, för att göra upplevelsen absolut. 

Det betyder att det inte finns någon form av reklam i parken, så saker som glassboxar och 

liknande har byggts in så det ska passa in i miljön. För Bergkvara Water Festival framhäver 

Kent Johansson att innovationen ligger i att de vänder sig till alla åldrar och musiksmaker 

med varierande artister och ett billigt biljettpris. Detta har gjort att de är ledande i Sverige när 

det gäller ideella festivaler. Nedan förtydligas Bergkvara Water Festivals innovation med ett 

citat från Kent Johansson:  

  

 … ett väldigt billigt entré pris gör så man känner att 

hela familjen ska kunna gå utan att bli ruinerade… (Kent 

Johanson, Bergkvara Water Festival, 2008-11-04) 

 

Hanzi Schwarz betonar att Visfestivalen i Västervik har sin största innovation i att festivalen 

har fokuserat på visan som genre under de 40 år den funnits. Det finns inte så många andra 

festivaler med den inriktningen. Detta har gjort att den trots sin relativt lilla storlek, blivit 

välkänd runt om i landet. Att den sedan äger rum i en unik miljö som slottsruinen har gjort 

den än mer attraktiv. Kustupplevelsers huvudsakliga innovation är att de sett ett behov och 

skapat en gångbar produkt utefter det skildrar Marcus Höglund. De såg att skärgården i 

Kalmar Län var outvecklad när det gällde turism och köpte då en ribbåt, som är en 

snabbgående gummibåt, och började köra turer. Det blev en stor efterfrågan och de utökade 

med fler båtar. 

 

3.3 Förutsättningar för skapandet av innovationer 

Utifrån de intervjuer vi haft med olika aktörer inom turismen i Kalmar Län har vi kommit 

fram till att det krävs en del förutsättningar för att skapa innovationer. Stefan Ahlgren menar 

att människorna som finns runtikring företaget är mycket viktiga för att det ska drivas framåt 

och utvecklas. Även personalen är viktig, med var och ens erfarenheter och kontaktnät. Att 
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alla kompletterar varandra och driver vidare företaget i rätt riktning. Som Mikael Ahlerup 

betonar så är personalen företaget. Även Timmerman (2008) poängterar personalens betydelse 

i turismföretagets framgång, att de är och känner sig delaktiga i verksamheten. Att skaffa sig 

goda kontakter med duktigt folk som kan vara till hjälp vid olika situationer är även det 

viktigt. Teknologin och främst informationsteknologin framhäver Christina Thorsensson som 

en förutsättning för skapandet av innovationer. Turisminnovationen ligger i att använda en 

teknologisk innovation på ett annat sätt än det var tänkt från början. Att vara entreprenör eller 

att ha det entreprenöriska tankesättet är dock något som är genomgående hos alla de aktörer vi 

pratat med. Gustav Öholm påpekar att det främst handlar om att som turismaktör ha drömmar 

och visioner i sitt tänkande, för att innovationer ska skapas. Medan Stefan Ahlgren menar att 

det är viktigt att tänka ”utanför lådan”. Marcus Höglund beskriver skapandet av innovationer 

som att det hela tiden är viktigt att komma med nya idéer, så dessa tillsammans sedan kan 

bilda nya idéer som kan leda till en innovation. Hanzi Schwarz fortsätter med att det handlar 

om att ta små steg som gradvis kan leda till en förändring och Christina Thorsensson avslutar 

med att det gäller dock att hitta en balans mellan vad som är innovativt och inte (Keller 2004, 

Timmerman 2008). 

 

I litteraturen kan även ses att innovationer och entreprenöriskt tänkande går hand i hand.  Den 

österrikiska nationalekonomen Joseph Schumpeter var en av de första inom vetenskapen som 

poängterade det och ansåg det vara viktigt. Som Edström et. al. (2003) säger så är drivkraften 

hos en entreprenör att skapa något nytt och entreprenören styrs av en för andra orealistisk idé 

och vision. Personen bakom de entreprenöriska idéerna är en självständig individ med en 

stark övertygelse och intuition. En central del i entreprenörens/innovatörens karaktärsdrag är 

att ta risker och att våga prova sina idéer i verkligheten. För att det ska lyckas påpekar Marcus 

Höglund att det är viktigt att kunderna förstår den nya idén. Det är även viktigt att det ligger i 

tiden och inte är för nytt och innovativt menar Christina Thorstensson (Edström et. Al 2003, 

Decelle 2004, Nyström 2007). 

 

Turismen har traditionellt sett inte varit lika innovativ som tillverkningen och industrin, men 

det senaste decenniet har det innovativa klimatet ändå förändrats. Som Sundbo (2006) nämner 

beror denna avsaknad av innovativitet på att det inom turismen finns en brist på entreprenörer. 

Dock har vissa studier gjorts som visar det motsatta men detta framhäver Sundbo (2006) som 

marginellt. Vi håller emellertid inte med om detta då vi hos de olika aktörerna har sett att det 

finns en god entreprenörisk förmåga. Det gäller både hos de större aktörerna och hos de 
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mindre, till exempel Kustupplevelser och Destination Kalmar AB. Dessa aktörer drivs av det 

entreprenöriska tänket, som beskrivs ovan, då de vågar vara utmanande och kreativa (Sundbo 

2006).  

 

Som nämnts ovan är det viktigt att omge sig av bra människor med olika erfarenheter och 

kunskaper. Lars Burmeister menar att samarbete är något som kan vara ännu mer betydande 

för skapandet av innovationer och innovationers existens. Det ger en ökad dragningskraft. 

Detta resonemang är något som vi håller med om eftersom vi sett att de innovationer som har 

skapats genom just samarbete är de som har lyckats bäst i att öka turismutvecklingen. 

 

3.4 Samarbete, kluster och nätverk 

De företag som vi kontaktat har haft många bra exempel på vad innovationer har haft för 

betydelse för just deras företag och vad de har gjort för att utveckla och göra sin verksamhet 

mer attraktiv för besökare. Genom samtalen som förts med aktörerna har vissa liknade 

innovationssituationer upptäckts. Bland annat att samarbete är en viktig del för att en 

innovation ska lyckas. Det kan vara ett samarbete mellan det offentliga och det privata som 

Lars Carlsson på Glasriket AB berättar om. Han menar att det inte är speciellt vanligt att den 

offentliga och privata sektorn samarbetar i dagens samhälle, vilket gör det än mer unikt. 

Samarbetet i Glasriket AB är mellan flera kommuner och enskilda glasbruk, tillsammans 

skapar de en professionell marknadsföringsorganisation. Även Andersson et. al (2002) säger 

att samarbete som finns mellan det offentliga och privata är det som gör att dörrar öppnas för 

nytänkande och innovationer. Det offentliga kan med sina resurser och kontakter minska 

hinder för entreprenörskap och det i sin tur kan leda till att nya produkter eller projekt 

uppkommer. Det är inte bara samarbete mellan det offentliga och det privata som är intressant 

utan samarbete kan även vara mellan branschföretagare (Andersson et. al 2002). 

 

Detta samarbete mellan branschföretagarna kan ses som ett kluster.  Kluster är ett begrepp 

som kan definieras med att företag inom samma bransch, eller företag med likande 

verksamheter, och som ligger i ett gemensamt område går samman för att skapa en 

utveckling. Ett exempel på detta är Gabriels Keramik och Timmernabben. Lars Burmeister 

förklarar att närliggande aktörer gått samman för att locka fler besökare till samhället. 

Företagen är fortfarande konkurrenter men det blir en bra konkurrenskraft som bara ökar 
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eftersom fler besökare väljer att komma till området om det finns mycket att välja på. Att ingå 

i ett kluster bidrar även till utveckling och motivation inom de enskilda företagen eftersom de 

måste vara uppdaterade på marknaden och dess utbud. Det i sin tur leder till att de blir mer 

attraktiva för kompetent och duktig personal som vill arbeta hos dem och det stärker 

attraktionskraften ytterligare. Ett företag som har använt sig av samarbete med andra aktörer 

är Kustupplevelser. Marcus Höglund menar att samarbeten är en förutsättning för att lyckas 

med en innovation. Aktörerna drar då nytta av varandra genom bland annat marknadsföring. 

Relationer är ett annat viktigt begrepp när det talas om kluster. Det är allt från relationer 

mellan företag, kunder och leverantörer till relationer mellan företag och offentliga aktörer 

som universitet eller myndigheter. Oftast så har inte företagen i förväg bestämt sig för att 

samarbeta utan det är någonting som växer fram med tiden. Det blir både konkurrens och 

samarbete. Denna ganska unika kombination som kluster har bidrar till en omgivning där 

innovationskreativiteten är hög och framställningen av nya produkter och tjänster utvecklas 

ännu mer. Kluster och nätverk är två ord som till synes kan tyckas ha ungefär liknade 

innebörd, men en av skillnaderna är att i ett nätverk så kan företagen finnas spridda över hela 

världen medan i ett kluster finns företagen i ett speciellt och mer begränsat geografiskt 

område. När det gäller hur de två arbetar så är nätverket baserat på kontrakt och avtal mellan 

aktörerna, medan kluster är mer inriktad på sociala värderingar vilket skapar förtroende hos 

aktörerna. Kluster kan även skapa ömsesidigt beroende mellan parterna vilket leder till att 

samarbetet blir starkare. Destination Kalmar är ett bra exempel på ett kluster. Gustaf Öholm 

beskriver att företagen först hjälps åt att locka besökarna till Öland och när de sedan är där så 

blir de konkurrenter om dem. Att det är samarbete som ger turismutveckling säger även 

Lynch (2000). Han menar att det är genom små nätverk eller samarbeten som mindre 

turismföretag hjälper till att utveckla sin region eller destination. Inom turismen är det vanligt 

att imitera andras idéer. Det gäller även när det kommer till innovationer. Det är svårt att 

patentera en innovation vilket leder till att turismföretag väljer att gå samman i nätverk för att 

hålla sina innovationer inom nätverket. På så vis sprids inte idéerna på samma sätt som de 

annars skulle ha gjort (Lynch 2000, Nordin 2004, Sundbo et. al 2006). 

 

Samarbeten är som nämnts ovan viktigt för att aktörernas innovationer ska bli framgångsrika 

och kunna påverka regionens turismutveckling. Utvecklingen av turism i en region är enligt 

Frisk (2000) ett förlopp där åtskilliga parter deltar. Vilket kan jämföras med sådana 

samarbeten som finns i Kalmarregionen. För att visa på hur utvecklingen kan fortskrida och 
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öka ännu mer behöver aktörerna urskilja vilka innovationer som påverkar turismutvecklingen 

(Frisk 2000). 
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4 Vilka innovationer påverkar turismutveckling? 

I följande kapitel presenteras innovationers betydelse för en region. Det exemplifieras sedan 

vilka innovationer som haft eller har en påverkan på turismutvecklingen i just Kalmar Län. 

Den första delen beskriver de större aktörernas betydelse och den senare delen behandlar de 

mindre aktörernas del i utvecklingen. 

 

 

Innovationer inom ett företag eller verksamhet kan ha stor betydelse för närregionen. Vi har i 

denna uppsats ämnat ta reda på vilken betydelse som olika innovationer kan få och vilka 

innovationer som är med och påverkar turismutvecklingen i Kalmarregionen. En innovation 

kan som nämnts tidigare i uppsatsen vara av olika typer och besitta olika innebörd i ett 

företag. Genom att studera olika aktörer i regionen har vi sett på vilka olika sätt aktörernas 

verksamheter kan påverka turismutvecklingen i regionen.    

 

4.1 Större aktörer 

Stefan Ahlgren anser att innovationen med Ölands Skördefest har haft betydelse för regionen 

och framför allt Öland. Den påverkan Skördefesten haft på turismutvecklingen i regionen är 

stor då den har lyckats med att förlänga säsongen till slutet av september. Att Skördefesten 

drar så mycket besökare till Öland har bidragit till att många butiker och restauranger har 

öppet längre på säsongen än vad de skulle ha haft om inte Skördefesten fanns. Det blir ännu 

en anledning för turisterna att bege sig till Öland i september. Det finns ett stort antal 

turismföretag och även andra verksamheter som inte skulle ha funnits överhuvudtaget om inte 

skördefesten fanns. Många har sin största inkomst under denna helg. Skördefesten kan sägas 

vara den viktigaste händelsen på Öland näst efter sommaren. Den helgen i september har 

högre besökstryck än den bästa sommarveckan i Borgholm, då det kommer cirka 30 000 

besökare under de fyra dagarna. Genom Skördefestens uppkomst och utveckling har även 

många samarbeten och konstellationer mellan byar vuxit fram. De anordnar en del aktiviteter 

tillsammans och det skapar en stolthet över att bo där de gör och över deras produkter. Att 

Skördefesten får stora sponsorer som exempelvis ICA ger en legitimitet som gör att fler 

människor väljer att besöka Öland under just den helgen. Under skördefesten finns olika 
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forum där politiska frågor diskuteras, bland annat finns ett turismforum. På detta turismforum 

deltar betydande personer inom Sveriges turism och det diskuteras olika strategier för den 

framtida turismen i Sverige. Skördefesten fungerar som samordnare av detta möte och har en 

påtryckande roll i uppföljningsarbetet. I och med att Skördefesten har en framträdande roll vid 

detta forum anser vi att Skördefestens arrangörer är med och påverkar turismutvecklingen, 

inte bara i Kalmarregionen, utan i hela Sverige. Stefan Ahlgren talar vidare om att evenemang 

över lag kan fungera som en drivare av turismutveckling, då det mobiliseras kraft kring ett 

specifikt ämne och det blir intressant för människor att komma och besöka platsen och även 

upptäcka andra turismföreteelser i regionen. Detta är även något som Getz (2008) 

understryker då han framhäver evenemang som viktigt för turismen. Detta bland annat genom 

att det blir framträdande i utvecklingen och marknadsföringen när en destination vill 

utvecklas (Getz 2008).  

 

Området kring Vimmerby och Hultsfred har en stark dragningskraft i turistsverige, främst på 

en nationell nivå men även internationellt. Håkan Durmér berättar att Hultsfredsfestivalen har 

blivit ett starkt varumärke och har lett till att festivalen har vuxit ihop med samhället. Att 

innovationen med att göra en festival skulle bli så stor var det få som förstod i början, men 

under årens lopp är det många projekt och företag som har bildats tack vare festivalen. Det har 

i sin tur skapat fler arbetstillfällen i kommunen. När fler företag utvecklas i en region kan de 

ta hjälp av varandra för att locka mer turister till området och det är precis det som flertalet 

företag i Hultsfred har gjort. Utan festivalen hade orten troligen inte haft samma turistiska 

kraft i sitt namn. Ett exempel på hur Hultsfredsfestivalen och samhället har gått samman är att 

när festivalen ville ha ett alkoholtillstånd så behövdes det en matservering. Då öppnades en 

restaurang som idag är en av de största lunchrestaurangerna på orten. För att locka fler 

människor året runt till Hultsfred så har festivalen valt att satsa på exempelvis en höstfestival 

med lite konserter. Allt för att bygden ska hållas levande och besökarna ska komma dit. 

Kommunikationen och infrastrukturen är en fråga som Hultsfredsfestivalen är engagerade i 

och driver för att förbättra. Det gynnar i slutänden inte bara festivalen utan hela samhället och 

Kalmarregionen. Där användes festivalen som ett påtryckningsmedel för att få de regionala 

politikerna att förstå att det behövs bra kommunikationer för att turisterna ska komma. Att det 

behövs bra infrastruktur poängterar även Gustaf Öholm. Destination Kalmar önskar nämligen 

att infrastruktur som järnvägen och E22:an byggdes ut. Det skulle leda till att fler besökare 

kunde förflytta sig till och inom Kalmar Län på ett enklare sätt, vilket skulle gynna regionens 

utveckling. Infrastrukturen har haft en stor betydelse för Kalmarregionen historiskt sett, då 
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byggnationen av Ölandsbron i slutet på 1960-talet haft en avgörande betydelse för turismen på 

Öland. Även Milman (2008) talar om infrastrukturens betydelse och att vissa destinationer, 

speciellt stora attraktioner, arrangerar egna transporter till sin attraktion för att locka dit mer 

besökare. Bergkvara Water Festival skulle kunna tänka sig att arrangera egna transporter för 

att utveckla sin verksamhet och få upp besöksantalet menar Kent Johansson. Det andra stora 

varumärket i Vimmerby- och Hultsfredsområdet, Astrid Lindgrens Värld, kan med stor 

säkerhet kallas den största dragaren i Kalmar Län. De är ett så pass stort och välkänt 

varumärke att de flesta i Sverige och även utomlands har kännedom om företaget. Astrid 

Lindgrens Värld är oftast målet för resan, den attraktion som gör att besökarna väljer 

destinationen eller ett besöksmål framför ett annat. Enligt Mikael Ahlerup (2008-11-27) 

räddar Vimmerby med Astrid Lindgrens Värld upp turismen i hela Kalmar Län eftersom 

företaget har så bra utveckling. Det som har gjort att det blivit ett så stort varumärke är deras 

innovation att bli Astrid Lindgrens Värld och att fokusera på upplevelsen och personalen som 

det viktigaste (Milman 2008). 

 

Lars Carlsson anser att Glasriket har fått en stor roll i Kalmarregionens turismutveckling 

genom att företaget skapat en stark samverkan mellan glasbruken och kommunerna. Glasriket 

har inte bara en viktig roll i Kalmar Läns turism utan även i Kronobergs Län där företaget är 

ett av de stora och tydliga turistmålen. Även i Blekinge Län har Glasriket en viss betydelse då 

företaget har ett samarbete med länet och blir en attraktion att besöka för Blekingeturisterna. 

Glasriket AB har lyckats få ett starkt fotfäste i Kalmarregionen och i hela Sverige och har 

kunnat skapa ett välkänt namn inom turismen. Det kan till och med betecknas som en egen 

turismregion där de olika glasbruken ingår. 

 

Gustav Öholm beskriver att Destination Kalmar genom sin samarbetsplattform, VisitSE, där 

Öland, Kalmar och Glasriket ingår har blivit en stor succé. Han fortsätter med att detta 

samarbete, som kan betyda så mycket för en region, är en stor innovation och har varit 

banbrytande för destinationen Sverige. Många andra regioner i övriga Sverige tittar på 

VisitSE och regionens utveckling för att få tips och idéer om hur de själva kan förbättra 

turismen i sina regioner. Genom de satsningar som VisitSE innebär, så som webbportal, 

onlinekiosker och kraftsamlande av olika aktörer, kan företaget förbättra regionens 

turismutveckling och bli marknadsledande som destination i Sverige. Målet är att kunna 

erbjuda alla komponenter i en resa, det vill säga resa, bo, äta och göra, via en webbportal där 

allt hamnar på samma faktura. På den korta tid som detta samarbete pågått kan redan ses en 
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stor effekt på försäljningsutvecklingen, som i Kalmar och på Öland ökade med cirka 70 % 

och ännu mer i Glasriket. Detta har gjort att VisitSE under 2009 går ut i en kampanj på den 

utländska marknaden tillsammans med Visit Sweden. VisitSE och Kalmarregionen blir då en 

del i den stora turistiska produkt som Sverige erbjuder, vilket inte skett tidigare (Blom et. al 

2004).  

 

Regionförbundet i Kalmar Län har genom många utvecklingsprojekt bidragit till utvecklingen 

inom turismen i regionen. Christina Thorstensson hävdar att utvecklingsarbetet handlar främst 

om regional samordning inom turismen. Regionförbundet har bland annat haft och har projekt 

kring utvecklingen av cykelturism, brun/vit-vägskyltning och GPS-turism. Med GPS-turism 

menas en tillgänglighet av turismprodukter via GPS, där varje turismprodukt har en GPS-

koordinat. Under perioden 2008-2010 arbetar förbundet med utvecklingsprojektet VINST, 

som går ut på att stärka regionens och ett stort antal mindre företags konkurrenskraft genom 

nära samarbete mellan fem starka varumärken och regional offentlighet. Målet är att lägga 

grunden till en modern, attraktiv och lönsam regional turism med ambitionen om ett 

partnerskap med Visit Sweden. Projektet har fått stöd från EU och uppgår till satsningar på 

omkring nio miljoner kronor. Detta kan jämföras med de 1,5 miljoner kronor som vanligen 

satsas på den regionala turismutvecklingen. Projektet spås ha en direkt påverkan på och en 

avgörande roll i turismutvecklingen i Kalmar Län (Regionförbundet Kalmar Län).  

 

4.2 Mindre aktörer 

Enligt Kent Johansson är Bergkvara Water Festival mycket viktigt för turismen i Torsås 

kommun. Trots att festivalen är ideell gör festivalens koncept, att locka alla typer av 

människor i alla åldrar, att besöksantalet är relativt stort. I och med den storlek de lyckats 

uppnå med cirka 6000 besökare är det många andra evenemangs arrangörer i närområdet som 

väljer andra datum för att inte krocka med Bergkvara Water Festival. Det är ett gott tecken på 

att festivalen är av betydelse för kommunen och även regionen. Kent Johansson menar även 

att festivalen har god kapacitet att öka antalet besökare, vilket skulle leda till en ökad 

påverkan på turismutvecklingen i regionen. Visfestivalen är en annan festival i regionen som 

dock inte har möjlighet att öka antalet besökare på grund av begränsad yta. Däremot har 

festivalen betydelse för Västerviks turism och då indirekt betydelse för regionens turism, dock 

var detta främst under festivalens tidiga år. Hanzi Schwarz anser att det var Visfestivalen som 

gjorde att Västervik blev den turiststad som den är idag. Det berodde till viss del på att många 
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fick upp ögonen för den fina skärgården kring Västervik. Festivalen är både viktig för 

kommunen och regionen eftersom den lockar dit besökare. Visfestivalen är också viktig 

nationellt eftersom den bevarar visan som musikalisk genre. För att Visfestivalen skulle få en 

betydande roll i kommunens utveckling redan från början så var Västerviks första turistchef i 

kontakt med festivalens arrangörer för att få hjälp med förverkligandet av sina idéer kring 

Västerviks turism. Skärgården i Kalmar Län sträcker sig från Västervik och ner runt 

Oskarshamn, där den länge har varit outforskad mark för turister. Marcus Höglund menar att 

det är Kustupplevelser som har gjort att människor har fått upp ögonen för skärgården, då de 

erbjudit båtturer med ribbåt. Tack vare Kustupplevelser kan också flera skärgårdskrogar 

överleva bland annat på grund av att Kustupplevelser kör folk till och från krogarna. Det har 

gjort att turismen har vuxit i området. 

 

Lars Burmeister förtäljer att Gabriel Keramik tidigare hade fabriksförsäljning av 

sekundakeramik, vilket ledde till att företaget var viktigt för närregionens och framförallt 

Timmernabbens turism, då det kom busslaster med besökare för att köpa keramik till billigare 

priser. Idag har Gabriels Keramik gått över till en annan typ av tillverkning och har inte 

försäljning i samma utsträckning som tidigare, vilket gör att företaget inte längre har samma 

attraktionskraft hos turisterna.  
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5 Slutsats 

I följande kapitel kommer en redogörelse över de slutsatser som vi kommit fram till genom 

arbetet med denna uppsats. Kapitlet avslutas med tankar kring turismens innovativa klimat i 

framtiden.  

 

 

Syftet med denna uppsats var att göra en utredning av olika innovationsdimensioner som kan 

påverka turismutveckling. Den slutsats vi kan dra av denna utredning är att det är mycket som 

spelar in när det gäller innovationer och turismutveckling. Innovationer kan beskrivas som 

någonting nytt eller en förbättring av någonting och att det skapar ett nyhetsvärde för alla 

intressenter kring företaget. Genom att använda oss av en kategorisering kunde vi få mer 

konkreta benämningar för de olika typer av innovationer som vi stötte på när vi var ute på 

fältet och pratade med olika turismaktörer i Kalmarregionen. De olika 

innovationskategorierna som vi använt oss av är produktinnovationer, processinnovationer, 

managementinnovationer, logistiska innovationer samt institutionella innovationer. Genom att 

analysera dessa kategorier och ge dem en praktisk tillämpning utifrån turismaktörerna har vi 

kommit fram till att alla innovationsdimensionerna på olika sätt påverkat turismutvecklingen i 

regionen. Trots denna breda kategorisering har vissa av aktörernas huvudinnovationer hamnat 

utanför denna indelning, detta kan vi se bero på att dessa innovationer har en mer abstrakt 

natur. Ett exempel är Astrid Lindgrens Värld som har som innovation att vara Astrid 

Lindgrens Värld med allt vad det innebär. Även Visfestivalens innovation med att enbart ha 

visan som musikgenre kan nämnas som abstrakt. Vi kan dock se att dessa abstrakta 

innovationer haft en stor påverkan på turismutvecklingen i Kalmar Län, då de har bidragit till 

aktörernas framgång. 

 

Vi har genom analys av det insamlade materialet kommit fram till att produktinnovationer är 

den kategori som flest innovationer kategoriseras till, då vi anser att alla aktörer använt sig av 

en produktinnovation genom att starta sin verksamhet. Trots detta går det inte att säga att det 

inom turismen bara sker produktinnovationer, då denna kategori inte ger en heltäckande bild 

av innovationer inom turism, utan de andra kategorierna behövs också för att ge en fullständig 

bild. De aktörer som utöver att starta sin verksamhet även har gjort produktinnovationer som 
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haft en påverkan på turismutvecklingen i Kalmarregionen är Skördefesten och 

Hultsfredsfestivalen. Skördefesten påverkar genom att de lyckats förlänga turistsäsongen på 

Öland till slutet av september. Detta är även något som närområdet och till exempel Kalmar 

drar nytta av då det kommer mycket besökare från olika håll i landet. Skördefesten har 

bidragit till att nya turismföretag har bildats och att samarbeten skapats, vilket lett till att 

attraktiviteten har ökat. Skördefesten påverkar även den nationella turismutvecklingen genom 

de turismforum som äger rum under festhelgen. Hultsfredsfestivalen har främst gett regionen 

ett stort varumärke som bidragit till en stor varumärkeskännedom i regionen. Festivalen har 

gjort att nya företag har bildats vilket generat nya jobb och en ökad attraktionskraft till orten 

och den här delen av regionen. Som nämnts ovan har även andra typer av innovationer 

påverkat turismutvecklingen i Kalmarregionen, vad gäller processinnovationer har vi sett att 

Destination Kalmar och Regionförbundet i Kalmar Län är de aktörer som har störst påverkan 

på turismutvecklingen. Destination Kalmar har genom sin webbportal med stor del av den 

sydöstra Kalmarregionens turismutbud skapat en tydlig plattform och distributionskanal av 

turismprodukter via Internet. De är även på god väg att bli banbrytande inom turismen med 

onlineförsäljning via onlinekiosker, vilket skulle ge stor fördel för turismutvecklingen.  De 

satsningar som Regionförbundet i Kalmar Län har på GPS-turism tror vi inom en snar framtid 

kan ge en ytterligare tillgänglighet och ökad attraktivitet till regionen. Den 

managementinnovation som har en påverkan på turismutvecklingen är Astrid Lindgrens 

Världs personalpolicy, detta är dock en indirekt påverkan, då personalen är en del i 

innovationen men inte själva huvudinnovationen.  Den logistiska innovation som är med och 

påverkar turismutvecklingen är Regionförbundet i Kalmar Läns projekt VINST, då alla 

inblandade aktörer stärks. Det finns två institutionella innovationer som påverkar 

turismutvecklingen, det är det två samarbetsorganisationerna Glasriket och Destination 

Kalmar, som genom samarbete skapat en stärkt position inom turismen i regionen. 

 

Genom arbetet med den här uppsatsen har det visat sig att det krävs en del förutsättningar för 

att en innovation ska skapas och sedan fungera. Det krävs bland annat att det finns duktiga 

människor i och runt omkring företaget. Det är de som driver verksamheten framåt med sitt 

engagemang och sina kontakter. Att ha ett entreprenörstänk och våga prova saker är en annan 

förutsättning som är av stor betydelse. Det är entreprenörstänket som gör att idéer blir till och 

att innovationer skapas. Den förutsättning som vi sett har den största betydelsen för 

innovationers uppkomst är dock samverkan eller samarbete. Genom samarbete kan 

exempelvis nya idéer till innovationer skapas, som sedan kan bli framgångsrika. Samarbeten 
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mellan verksamheter kan även bidra till att turismutvecklingen ökar. Samarbeten kan vara 

både stora och små, som till exempel inom Ölands Skördefest där många små verksamheter 

går samman för att exempelvis göra deras by extra attraktiv och det är alla dessa små 

konstellationer som tillsammans skapar ett stort samarbete som blir Skördefesten.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att produktinnovationer är den innovationsdimension 

som har den främsta påverkan på turismutvecklingen i Kalmar Län, dock inte den största. Det 

går inte att säga vilken typ av innovation som haft eller har den största påverkan på 

turismutvecklingen, utan det är flera innovationer som tillsammans påverkar 

turismutvecklingen. Vi har dock genom denna utredning kommit fram till att innovationer 

som rör teknologi, personal och samarbeten har en stor påverkan på turismutvecklingen i 

Kalmarregionen. Vi tror att den innovationsdimension som i framtiden kommer ha den största 

påverkan på turismutvecklingen är processinnovationer, det vill säga innovationer som rör 

nya användningsområden för informationsteknologin. Vad gäller tillämpningen av denna teori 

i andra regioner i Sverige, tror vi att det är fullt möjligt då vi kan se att den övergripande 

utvecklingen inom turismen i Sverige är på väg åt samma håll.  För att turismutvecklingen ska 

fortskrida i den takt som är nu behövs det att företagen håller kvar i sina samarbeten och blir 

mer innovativa. Att hålla sig uppdaterad om konkurrenter och betrakta andra 

regionsamarbeten i landet gör att Kalmarregionen har en god chans att hålla sin topposition i 

den svenska turismutvecklingen. För framtiden skulle det vara intressant att undersöka och 

jämföra Kalmarregionen med andra regioner både nationellt och internationellt och se hur 

förhållandet mellan innovationer och turismutveckling ter sig, vilka likheter och skillnader det 

finns.     
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Bilaga 1: Karta Kalmar Län 
 
 

 
 
Källa: Landstinget Kalmar Län, 2008-10-27.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Hur ser ert innovativa arbete ut? 

 

Hur ser du/ni på innovationer? Hur skulle du/ni definiera begreppet? 

 

Vad är en innovation för dig/er?  

 

Vilken del har ni i regionens turismutveckling? 
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Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete.
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 
Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 
Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 
391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  
www.bbs.hik.se 
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