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Abstrakt  
Titel: Hotell i förändring – Om vikten av att ständigt arbeta innovativt 

Författare:  Josefine Dahlgern, Mikael Sterner, Christian Swahn 

Handledare:  Christer Foghagen 

Institution:  BBS, Linnéuniversitetet  

 

Uppsatsen undersöker hur tre hotell arbetar med innovation och innovationsprocesser 

för att möta kraven från en allt mer krävande  marknad. Detta analyseras och diskuteras 

genom studier av tre hotell i Sverige.  

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metodansats. I uppsatsen presenteras först ett metod 

kapitel, därefter följer en förklaring för ett antal begrepp som är centrala i uppsatsen. 

Här får läsaren även läsa om begreppet innovation samt innovationsprocesser. Därefter 

följer ett antal innovationsprocesser inom turism. För att få en förståelse över hur 

innovation påverkar hotell har vi gjort tre intervjuer med representanter för tre 

tematiserade hotell i Sverige. Dessa hotell är Kosta Boda Art Hotel, Ishotellet i 

Jukkasjärvi samt Vildmarkshotellet Kolmården. I detta kapitel används teoretiska 

begrepp och förklaringsmodeller för att analysera och kontextualisera de empiriska 

resultaten. 

 

Studiens fokus har legat på att försöka skapa en förståelse över hur den nya turismen 

och den nya turisten påverkar tre stycken tematiserade hotell i Sverige i deras arbete 

med innovation och deras önskan att ständigt kunna erbjuda sina gäster något nytt. 

Studien har undersökt hur dessa hotell arbetar med innovation på respektive hotell. 

Resultatet av studien har visat att begreppet innovation är viktigt för ovan nämnda 

hotell när det kommer till att locka till sig gäster, samt i arbetet att ständigt förnya sig 

för att kunna urskilja sig från andra hotell på den svenska marknaden. Ord som är 

centrala för de undersökta hotellen när det gäller innovation är kreativitet, effektivitet, 

förändring, nytänkande, förnyelse, utveckling och kunskap. Detta visar på att hotellen 

tillsammans har en gemensam bild över vad innovation är.  



 
 

Abstract 
 
Title:  Hotels in change – The significance of innovation in hotel 

management 

Authors: Josefine Dahlgren, Mikael Sterner, Christan Swahn 

Instructor: Christer Foghagen 

Faculty: BBS, Linnéuniversitetet   

 
This paper examines how themed hotel companies work with innovation and 

innovation processes to meet the demands of todays market.. To get a deeper 

understanding the paper is focused on three separate hotel companies in Sweden. 

  

The paper is based on a qualitative method. The paper starts with a methodology 

chapter, followed by an explanation for a number of concepts that are central in the 

paper. Here, the reader will also read about the concept of innovation, and innovation 

processes. This is followed by a number of innovation processes in tourism. To get an 

understanding of how innovation affects hotel companies, we have done three 

interviews with representatives of three themed hotels in Sweden. These hotels are 

Kosta Boda Art Hotel, Ishotellet in Jukkasjärvi and Vildmarkshotellet Kolmården. This 

chapter has connected theory together with empirical data. 

 

The focus has been on trying to create an understanding of how the new tourism and 

the new tourist affects three themed hotels in Sweden in their efforts to work 

innovative. The study has examined how these hotels work with innovation at each 

hotel company. The results of the study have shown that the concept of innovation is 

important for the above mentioned hotels when it comes to attracting visitors, and that 

they have to work constantly with innovation in order to distinguish themselves from 

other hotel companies on the Swedish market. Words that are central to the themed 

hotels in terms of innovation is, creativity, effectiveness, change, renewal, development 

and knowledge. This shows that the hotels have a common understanding of what 

innovation is. 
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Inledning  

1.1 Ämnesbeskrivning och problematisering 

Denna uppsats undersöker innovationers betydelse för tre tematiserade hotell i Sverige. 

Hotellen som uppsatsen kommer specificeras mot är Ishotellet i Jukkasjärvi, Kosta 

Boda Art Hotel och Vildmarks Hotellet i Kolmården. Dessa hotell skiljer sig från andra 

hotell i Sverige ur ett tematiserande perspektiv. Många hotellägrare i Sverige nöjer sig 

med den svenska marknaden och har svårt att se sig som attraktiva på den utländska 

marknaden. Dessa hotell har en bra lönsamhet och vill inte ta några risker att förlora 

dessa pengar genom att marknadsföra sig utomlands (Nilsson, 2002). De hotell som 

uppsatsen fokuserar på arbetar på liknande sätt med tematisering. Detta kan ses som en 

anpassning till den nya turismen krav på något nytt. Den nya turisten ser möjligheter 

och världen som en öppen marknad (Fernström, 2000). Som en av de största och 

snabbast växande näringarna har turismindustrin mycket att leva upp till. 

Konsumenterna kräver idag mer av turismbranschen. I takt med omvärldens 

förändringar förändras även förutsättningarna för de små och medelstora hotellen i 

Sverige så som exempelvis de valda hotellen. Den tekniska utvecklingen med internet i 

spetsen har gjort att många olika branscher har fått betydligt mer att göra. Branscher 

som tidigare inte har känt ett behov av att förändras, och som har haft en bra lönsamhet 

måste nu börja konkurrera med företag på en ny nivå (Korczynski, 2002). Inom 

servicebranschen och då exempelvis hotellbranschen har denna grupp varit relativt 

skyddad och säker på sin förmåga att locka kunder. De senaste åren har mycket hänt, 

hotellmarknaden har blivit tuffare och det är nästintill omöjligt att överleva som 

hotellägare om man inte följer med i utvecklingen (Fernström, 2000). Konsumenter 

kräver idag fler valmöjligheter och ett större utbud av resor i deras planering av resa. 

Kravet på innovation och ett större utbud är ett problem, både för producenter och 

konsumenter. Producenternas ökade utbud skapar svårigheter i kundernas val av resa. 

Producenternas krav på att hela tiden skapa innovation inom hotellbranschen och kunna 

erbjuda kunden något nytt är en utmaning. (Peters et. al, 2005). Att behålla sin position 
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på marknaden och vara unik är svårt, då det inom turismbranschen är vanligt att kopiera 

framgångsrika innovationer (Poon, 1993).  

1.2 Syfte 
 
Uppsatsen undersöker hur tre hotell arbetar med innovation och innovationsprocesser 

för att möta kraven från en allt mer krävande  marknad. Detta analyseras och diskuteras 

genom studier av tre hotell i Sverige.  

1.3 Frågeställningar 
 

- Vad innebär innovation för tre tematiserade hotell i Sverige?  

- Hur arbetar dessa tre hotell med innovation? 

 

1.4 Nyckelord: turism, hotell, innovation, innovationsprocesser  
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2. Metod   
 
 
I detta kapitel presenteras hur uppsatsprocessen har gått till samt vilken metod som  

har används. Kapitlet startar med en redogörelse över den kvalitativa metodansatsen. 

Efter det följer en beskrivning över hur upplägg och genomförande av intervjuerna har 

gått till. I detta kapitel diskuteras även vikten av att ha en stor validitet samt reliabilitet 

i en uppsats. Kapitlet avslutas med en metodkritik. 

 

 

För att få en djupare förståelse över hur arbetet med innovation påverkar de hotell 

uppsatsen specificerar sig mot har ett antal intervjuer med dessa hotell gjorts. Kontakter 

har tagits med representanter från Ishotellet i Jukkasjärvi, Kosta Boda Art hotel samt 

Vildmarks Hotellet i Kolmården. För att undvika att göra generella förklaringar av 

ämnet har ett antal avgränsade intervjuer gjorts, detta för att skapa en mer beskrivande 

studie över de valda hotellen. Genom att begränsa antalet intervjuer, erhållas en djupare 

förståelse för dessa utvalda hotell. Avgränsningar i uppsatsen har gjorts framförallt i val 

av hotell. Genom att rikta uppsatsen mot ett antal hotell och intervjupersoner skapas en 

större uppfattning runt just det specifika hotellet. Då intervjupersonerna inte varit så 

många har en relation mellan hotellrepresentant och författare skapats. Detta har varit 

till uppsatsens fördel i syfte att kunna förstå problemet utifrån intervjupersonens 

perspektiv. Vi vill med uppsatsen ge en så autentisk framställning som möjligt av hur 

de intervjuade ser på innovation samt ge läsaren en så god beskrivning av det valda 

ämnet som möjligt.  

 

2.1 Kvalitativ huvudinriktning  
 
Uppsatsen består av en kvalitativ forskningsmetod där ett antal kvalitativa intervjuer 

har gjorts. En anledning till valet av att använda den kvalitativa metoden är att 

uppsatsen genom djupintervjuer skapar en större förståelse för forskningsämnet 

(Larsson, 2005). Då uppsatsen har undersökt tre hotell har studien riktas mot hur just 
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dessa tre hotell arbetar med innovation.  Detta gör att uppsatsen har många uppgifter 

om ett fåtal undersökningsenheter (Halvorsen, 1992). Uppsatsen bygger på en 

idiografisk forskningsmetod, där uppsatsen beskriver det unika och karaktäristiska för 

just de hotell som är representerade i studien. Valen av intervjupersonen och den 

information som de tillför uppsatsen kommer att avspeglas i stora delar av uppsatsen. 

Uppsatsen söker de unika och specifika och därmed har inga generaliseringars gjorts. 

Genom att studera och intervjua ett antal hotell specificeras uppsatsen mot dessa hotell. 

Fokus ligger på att se hur de arbetar och vad de gör för att skapa innovation. Hur andra 

hotell arbetar är inte väsentligt (Denscombe, 2004).  Uppsatsen använder sig av en 

induktiv metodansats där insamling av empiri är det första steget. Empirin jämförs 

sedan med uppsatsens olika teorier (Denscombe, 2004). Vi kontextualiserar genom att 

börja med teorikapitlet före empirikapitlet, detta för att ge läsaren en bättre förståelse 

för ämnet och de begrepp som används.      

 

2.2 Upplägg och genomförande av intervjuer 
 
I uppsatsen har vi använt oss av en kvalitativ metod. Insamling och analys av det 

insamlade materialet har skett parallellt. Detta gör att redan vid första intervjun börjar 

informationen att analyseras (Denscombe, 2004). I den kvalitativa intervjun är det 

viktigt att i så liten utsträckning som möjligt försöka styra intervjun, och istället få 

intervjun att bli mer som ett samtal i en vardaglig situation (Holme et. al, 2006). Vi har 

strävat efter att få den intervjuade att känna sig bekväm för att på så sätt kunna ge dem 

möjlighet att själva kunna påverka samtalets utgång. På så sätt ökar chanserna att varje 

intervju blir säregen och unik (Halvorsen, 1992). Genom att på förhand skicka ut 

intervjufrågorna fick intervjupersonerna tematiska ramar som de kunde förhålla sig till 

(Holme et. al, 2006). Genom att skicka ut frågorna på förhand, ville vi försäkra oss om 

att få frågorna besvarade samtidigt som intervjupersonen fick en chans att tolka 

frågorna på ett så bra sätt som möjligt. Någon intervjumanual har inte använts eftersom 

det inte lämpar sig i en kvalitativ intervju. Intervjufrågorna har ställts utifrån samma 

grundprincip, där frågorna har varit öppna och centrala. Dessa frågor har givit 

intervjupersonerna möjlighet till större flexibilitet i svaren. Detta har också gjort att 
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ämnen som vi inte tänkt på innan har dykt upp. Genom att ställa öppna frågor kan 

följdfrågor och fördjupningsfrågor istället ställas då ett ämne dyker upp som är extra 

centralt för uppsatsen (Johannessen et. al, 2003). Den första kontakten med de aktuella 

intervjuföretaget skedde genom telefon, där kontakt togs med en representativ person 

från det aktuella företaget. I samband med första telefonkontakten presenterades syftet 

med uppsatsen. I samband med första kontakten ställdes även frågan ifall det var okej 

att spela in intervjun. Detta var i syfte att inte misstolka svaren och höja trovärdigheten 

på den insamlade informationen. På grund av avstånd skedde intervjuerna med 

representanter från Vildmarkshotellet och Ishotellet över telefon medan intervjun med 

representant från Kosta Boda Art Hotel skedde via ett personligt möte. Vid alla 

intervjuerna var hela gruppen närvarande dock var det en i gruppen som höll i intervjun 

och ställde frågorna.    

 

2.3 Validitet och reliabilitet  
 
Begreppet validitet ligger nära kopplat till tillförlitlighet (Wallén, 2008) och enligt 

Halvorsen (1992) kan validitet översättas till giltighet eller relevans. Den största 

uppmaningen uppsatsen ställs inför vid insamling av information är att kunna urskilja 

vilken information som är relevant för att uppfylla uppsatsens syfte och 

problemformulering (Halvorsen, 1992).  För att uppsatsen ska få så stor validitet som 

möjligt är det viktigt att det finns en precision i frågorna som ställs till 

intervjupersonerna samt i den information och i de förklaringar som presenteras. Den 

insamlade informationen och hur den analyseras är även ett tecken på hur stor validitet 

uppsatsen har. För att få en så stor validitet som möjligt i uppsatsen har tre intervjuer 

gjorts. Genom att göra dessa intervjuer med personer som är väl insatta i respektive 

företag uppfyller uppsatsen kriteriet för validitet. Detta gör att den insamlade 

informationen blir tillräckligt valid och exakt för att uppsatsen ska kunna få ett bra 

resultat (Denscombe, 2004). Information som uppkommer som inte är till nytta för att 

uppfylla uppsatsens syfte kommer inte att tas med i resultatet. Wallén (2008) menar att 

det är viktigt att det som skall undersökas finns tydligt definierat och avgränsat, samt 

att sambandet mellan variablerna i teorin och det som uppsatsen undersöker är klarlagt 
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(Wallén, 2008).  För att inte förlora uppsatsens syfte och ta med information som inte är 

väsentlig är det viktigt att efter en intervju är gjord sammanställa denna. Beslut om vad 

som är viktigt och relevant måste tas. Eftersom uppsatsen fokuserar på tre hotell och 

varje intervjutillfälle är unikt, gör detta att det kan vara svårt för någon annan att göra 

om exakt samma intervju och få samma svar (Denscombe, 2009). Då uppsatsen bygger 

på en kvalitativ metod är begreppet reliabilitet mer centralt än validitet. För att 

uppsatsen ska ha en stor reliabilitet ska undersökningarna som görs vara pålitliga. 

Undersökningarna ska vara nära kopplad till problemformuleringen. För att uppsatsen 

ska vara tillförlitlig ska informationen som samlas in även vara nära kopplad till syftet. 

Även hur informationen samlas in och hur den bearbetas är viktigt för reliabiliteten 

(Denscombe, 2009). Då uppsatsen till stor del bygger på intervjuer finns en 

medvetenhet om att hur intervjupersonerna svarar på frågorna avgör det insamlade 

materialet och slutligen även resultatet. Brist på reliabilitet vid intervjuer och hos den 

intervjuade kan exempelvis bero på trötthet, svårighet att förstå frågan, minnesproblem 

och tillfälliga sinnesstämningar. Genom att ställa ett antal frågor som i princip rör 

samma sak kan vi sedan analysera svaren för att se hur hög grad av reliabilitet det finns 

i svaren. Om svaren inte skiljer sig nämnvärt är svaren tillförlitliga. Detta sätt har vi 

använt oss av i denna uppsats (Gustavsson, 2007).   

 

2.4 Metodkritik  

För att uppsatsen skulle få en så stor trovärdighet som möjligt har ett flertal källor 

används. Dock har de intervjuer som genomförts varit av största vikt och därmed 

avspeglat uppsatsen till största delen. På grund av tidsbegränsningar är vi medvetna om 

att generaliseringar i val av intervjupersoner och företag har gjorts. Detta har medfört 

att syftet samt problemformuleringar under arbetets gång har ändrats. Då vi har 

intervjuat en person på respektive företag är vi medvetna om att det är den intervjuades 

bild av företaget som kommer fram. Samma intervjufrågor till en annan på företaget 

hade kanske inte gett samma resultat. Vi har i valet av intervjupersoner stävat efter att 

intervjua den på respektive företag som har haft en övergripande syn på hela 

verksamheten. I Kosta Boda Art Hotels fall har vi intervjuat hotellchef Magnus 
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Standman, på Ishotellet intervjuade vi Kerstin Nilsson som är en av delägarna och 

dessutom arbetar som hotelldirektör, den sista intervjun gjordes med vice direktörn på 

Vildmarkshotellet Kolmården, Magnus Nilsson. I valet av intervjufrågor har målet varit 

att den intervjuade till så stor grad som möjligt skulle få möjlighet att svara så brett som 

möjligt. Två av tre intervjuer genomfördes över telefon och en genomfördes via ett 

personligt möte. Den intervju där vi fick möjlighet att träffa representanten från Kosta 

Boda Art Hotel var den intervju som gav mest information och fick därmed större 

utrymme i uppsatsen. Detta är förklaringen till att styckena i uppsatsen över 

representerade företag är olika långa. Hade avståndet till Vildmarkshotellet Kolmården 

och Ishotellet inte varit så stort hade vi föredragit att göra intervjuerna på plats, för att 

på så sätt få ut den bästa informationen. En annan anledning till att stycket om Kosta 

Boda Art Hotel är längre än de andra styckena är att gruppen har en del förkunskaper 

och därmed ett större intresse av detta hotell. Vissa av frågorna som ställdes i den 

intervjun ställdes av ett privat intresse, dessa frågor och svar har dock ändå kommit till 

användning. Detta är dock inget som vi anser har påverkat resultatet. Intervjun som 

gjordes med Vildmarkshotellet gav oss inte all den informationen som vi eftersträvade. 

I och med detta har vi använt oss av en äldre intervju som en i gruppen har gjort vid ett 

annat tillfälle. Denna intervju skedde tillsammans med hotellchefen Per Keller, denna 

intervju blev ett bra komplement till vår intervju med vice direktören för både 

Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark. Efter vår genomförda intervju ångrade vi 

att vi inte intervjuade hotellchefen direkt istället, då syftet med denna uppsats är att se 

hur hotellen jobbar med innovation och inte hur hela anläggningen arbetar. Dock anser 

vi att de båda intervjuerna som gjordes tillsammans med Vildmarkshotellet Kolmården 

tillsammans räckte för att besvara uppsatsens syfte.  

 

Vi är medvetna om att vi har använt oss av en del äldre litteratur i vår studie. Denna 

litteratur har framförallt används i de stycken där ett antal begrepp förklarats. Vi anser 

att denna litteratur fortfarande är tillförlitlig då begreppen har samma innebörd då som 

nu. Denna något äldre litteratur har blandats med nyare litteratur, intervjuer samt ett 

antal artiklar.  Dessa artiklar har varit vetenskapligt grundade och har framförallt 

skrivits av forskare och specialister som är väl insatta på respektive område. Vi har känt 
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en viss svårighet i att hitta litteratur som skriver om innovation inom hotellbranschen. 

Litteratur som skriver om innovation inom turismbranschen finns det emellertid gott 

om, denna litteratur har används till viss del även om den varit lite väl bred för att 

uppfylla vårt syfte.   
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3. Teori 
 
 
 
I detta kapitel presenteras de referensramar och det teoretiska material vi ansett vara 

väsentligt för att besvara uppsatsens syfte. Kapitlet förklarar begreppen turism och den 

nya turisten, hotell och destination, destinationslivscykelsmodellen (TALC), innovation, 

innovationsprocesser och innovationsprocesser inom turism. Därefter följer en 

förklaring över begrepp som vi anser vara innovationsprocesser och som kan kopplas 

till turism. Teorikapitlet har tillsammans med nästkommande empirikapitel legat till 

grund för uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

 

3.1 Turism och den nya turisten  
 
Det finns inte en klar definition av vad turism är, i Sverige definieras en turist som en 

person som tillfälligt lämnar sin hemort i mer än 24 timmar och i samband med detta 

övernattar minst en natt utanför hemmet. Här ingår rekreationsresor men inte 

arbetsresor (Terpstra, 2010).  Som sagt finns det många definitioner av turism, dock 

utgår alla definitioner från att allt resande kan betecknas som turism. Framför allt så är 

turism en slags förflyttad konsumtion eftersom turisterna väljer att spendera sina pengar 

på en annan plats (Elbe, 2002). Varför vi besöker platser eller destinationer kan vara av 

en mängd olika anledningar. De främsta anledningarna är rekreation, besöka vänner 

eller släkt, uppleva något nytt eller för att (Poon, 1993). Poon (1993) skriver om den 

nya turisten som har vuxit fram då det har skett förändringar ibland annat människors 

livsstil och värderingar. Turismen har även förändrats genom framsteg inom teknologin 

och nya produktionssätt. Vidare förklarar hon att den nya turisten vill uppleva något 

unikt och något som skiljer sig från mängden. Den nya turisten bryter gamla 

resemönster där massturismen var central och charterresorna var väl inarbetade. Resan 

ska idag vara en förlängning av livet och upplevelsen ska ge turisten personlig kontakt 

och uppmärksamhet från producenten. Detta betyder att upplevelsen blir 

individualiserad och annorlunda för alla. Kravet på den personliga servicen och att 
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erbjuda en högre kvalité har ökat. Upplevelsen ska vara något utöver det vanliga och 

turisten ska lära sig något av resan, men också hotell behöver idag kunna anpassa sig 

till den rådande efterfrågan (Poon, 1993). 

 

3.2 Hotell och destination  
 
Hotell kan definieras som en verksamhet som tar ut en avgift för att tillhandahålla 

möblerade sängplatser till personer som är tillfälligt hemifrån. Ytterligare en definition 

finns i Lagen om hotell- och pensionatsrörelse där det står att hotellet ska tillhandahålla 

en tillfällig möblerad bostad. Är rörelsen avsedd att ta emot minst nio gäster eller 

omfattar minst fem gästrum får den endast drivas av den som har tillstånd av 

polismyndigheten (notisum.se). Många hotell erbjuder också mat, dryck, städservice 

samt ytterligare tjänster som associeras med resande och turism. Hotellbranschen är 

stor och hotellen kan skilja sig mycket ifrån varandra. Hur och varför de skiljer sig 

beror på beslut som gjorts av ägaren eller företagsledaren. De olika delar som skiljer 

hotell från varandra är service, boende, dekor, pris och kundsegmentering. Dessa olika 

element används för att definiera vilket typ av hotell det är (Ditmer et. al, 1993). 

Hotellet kan uppfattas som ett system där hotellet ses som en enhet bestående av en 

mängd integrerade delar som alla samverkar för att nå ett uppsatt mål. Genom ett sådant 

synsätt kan själva operationen av ett hotell förstås genom en input-output modell. 

Hotellet behöver inputs för att systemet ska fungera smidigt. Det finns tre 

primärresurser som kan räknas till input, fysiska resurser, mänskliga resurser och 

operativa resurser. Fysiska resurser inkluderar byggnaden, möblemanget och maskiner. 

Mänskliga resurser är de personer som arbetar på hotellet och operativa resurser 

inkluderar saker som sängkläder, pengar och leveranser av diverse material. Dessa 

inputs tillåter systemet att producera outputs. Med output menas de resultat som 

produceras med hjälp av de resurser som sätts in (Ditmer et. al, 1993). Att det finns 

hotell och andra boendealternativ är väsentligt för en destination (Bohlin et. al, 2007). 

För att en plats ska upplevas som en destination måste det finnas attraktioner, 

infrastruktur och stödjande tjänster. Attraktioner är det som utgör kärnan i vad 

turisterna efterfrågar. Utöver attraktionerna måste det finnas en fungerande 
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infrastruktur. Med infrastruktur menas de grundläggande systemresurser som behövs 

för att ett samhälle ska kunna fungera, som till exempel vägar, energiförsörjning, vatten 

och en fungerande avfallshantering. En annan viktig del är ett fungerande 

transportsystem så att turisterna kan förflytta sig från, till och inom destinationen. 

Enbart attraktioner och infrastruktur är inte tillräckligt. Det måste också finnas något 

som kallas för stödjande tjänster. Stödjande tjänster är allt det runt omkring som måste 

finnas för att kunna utnyttja de attraktioner som erbjuds. Exempel på sådana tjänster är 

till exempel tillgång till livsmedelsbutiker, busstransporter, service på restauranger och 

någon stans att bo (Bohlin et. al, 2007). 

 

3.3 Hotell som destination 
 
När turism diskuteras blir destination ett viktigt begrepp, men det är inte alltid 

uppenbart vad en destination är. Turismindustrin är karaktäriserad av en form av 

kundanpassade upplevelser som ger turisten en mängd olika alternativ vid val av 

turistmål. Det tydliga skiftet från massturism och standardiserade turistmål till mer 

flexibla turistprodukter, där turistens önskemål sätts i centrum, har lett fram till 

återuppfinningen av gamla destinationer och attraktioner (Williams, 1988). Eftersom 

många av dagens turister är mer erfarna och kräver något nytt så måste turistföretagen 

och dagens turistentreprenörer försöka titta på vad som finns och titta på vad de kan 

göra för att anpassa sig till den rådande efterfrågan (Poon, 2003). McKrecher et. al 

(2002) menar att en destination endast kan bli framgångsrik genom att erbjuda turisten 

attraktioner och möjligheter till olika upplevelser. Grangsjö et. al (2006) definierar en 

destination som ett avgränsat geografistkt område med attraktioner och aktiviteter som 

skapar motivation och tillfredställelse för turisten. von Friedrichs Grängsjö (2001) 

skriver att begreppet turistprodukt i vissa fall kan jämföras med begreppet 

turistdestination eftersom en turistdestination ibland kan ses som en hel sammanhållen 

turistprodukt. En turistprodukt ska enligt von Friedrichs Grängsjö bestå av service så 

som boende, transport och attraktioner, det ska också tillhandahållas en gästfrihet mot 

besökare. Genom en kombination av produkt och upplevelse skapas en totalupplevelse 

på platsen. 
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Hotellen som uppsatsen bygger på strävar efter att skapa en turistprodukt som innefattar 

både attraktioner och upplevelser, därför anser vi i detta fall att de kan jämföras med 

destinationer. För att undersöka vilken fas hotellen befinner sig kommer vi i analysen 

att använda oss av Tourist Area Life Cycle.  

 

3.4 Tourist Area Life Cycle (TALC) 
 
Tourist Area Life Cycle (TALC) är en destinationsutvecklingsmodell som formulerades 

av Butler år 1980. Modellen beskriver hur en destination går från upptäckt till 

stagnation. I upptäcktsfasen beskrivs en destination som en ny plats som vanligtvis 

upptäckts av äventyrare eller utforskare. Resmålet drar till sig uppmärksamhet från 

liknande grupper och det ökande antalet turister gör att det sker en lokal utveckling i 

infrastrukturen för att kunna ta emot de turister som väljer att resa dit. I fasen som 

följer, utvecklingsfasen, börjar fler turister hitta till resmålet. Även företag börjar se 

potential och börjar bygga ut infrastrukturen, utveckla attraktioner och genomföra en 

småskalig marknadsföring av destinationen. Här är det vanligt att de lokala aktörerna 

förlorar kontrollen över själva turistprodukten samtidigt som det sker tydliga 

förändringar i både naturmiljö och bebyggd miljö. Vid konsolideringsfasen som följer 

avtar tillströmningen av turister och stora turistkoncerner börjar köpa upp de lokala 

turistföretagen. I denna fas minskar också antalet nya produkter vilket så småningom 

leder till en stagnationsfas. Denna fas är mycket känslig för det lokala näringslivet 

eftersom turismen nu har blivit en mycket viktig inkomstkälla. Vilka faktorer som leder 

fram till stagnationsfasen kan vara många, till exempel att resmålet inte längre känns 

nytt och spännande eller att antalet turister som reser dit är för stort. Det kan också bero 

på att det artificiella eller konstgjorda som byggts upp har överskuggat det genuina som 

en gång definierade platsen. Händer detta hamnar destinationen i en nedgångsfas vilket 

kan leda till att turisterna söker liknande resmål till ett billigare pris. Resmål och utbud 

har kopierats på flera ställen runt om i världen och har på så sätt förlorat det unika och 

originella koncept som en gång fanns (Bohlin et. al, 2007). Detta kan enligt Butler 

(2006) hanteras genom produktförnyelse. Med produktförnyelse menas skapandet av 
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nya attraktioner samt användandet utav tidigare outnyttjade naturliga resurser (Bohlin 

et. al, 2007). Hall (1999) har också gjort en livscykelsmodell där han använder sig av 

ett systemtänkande där resmålet är en del av hela turismsystemet. Hall menar att det 

finns en mängd omvärldsfaktorer som påverkar systemet som till exempel politik och 

ekonomi. Faktorer som transport till och från hemregionen är viktigt i förklaringen av 

upptäckten och nedgången av en destination. Turisternas möjlighet att ta sig till själva 

destinationen påverkar huruvida ett resmål rör sig i livscykeln (Hall, 1999). Genom 

detta argument går det att dra paralleller till flygets utveckling och svenskarnas 

resemönster. Konkurrensen bland lågprisflygbolagen har gjort att priserna har gått ner 

och det har dykt upp billiga flygstolar till resmål som tidigare inte har varit aktuella för 

oss svenskar. Genom teknologins utveckling går det idag att resa längre och billigare 

vilket gör att resor till länder som Sydamerika, Thailand, och Australien har blivit allt 

vanligare. Detta har också medfört att efterfrågan på andra resmål, som tidigare varit 

populära till exempel Grekland eller Kanarieöarna, har avtagit. Alternativa resmål och 

sökandet efter något annorlunda har blivit mer och mer populärt, något som Ishotellet 

har fått uppleva. Turisterna väljer att övervinna det stora fysiska avståndet för att 

uppleva något unikt och exceptionellt (Bohlin et. al, 2007). TALC modellen är ett 

vikigt verktyg för att se vart i utvecklingsfasen destinationen befinner sig, inte minst för 

att kunna förhindra en nedgångsfas genom produktförnyelse eller annat 

innovationsarbete (Butler, 2006). 

 

3.5 Innovation    
 
Kapitalismens starka påverkan på samhället har medfört att vi idag lever i ett 

konsumtionssamhälle (Pine et. al, 1999). Den ökade konsumtionen har vidare skapat en 

komplexitet i vår köpprocess runt olika produkter (Pine et. al, 2000). Det finns idag 

många företag som producerar liknande produkter. Detta skapar svårigheter för kunder 

att kunna ta ett rationellt val över vilken produkt som är den bästa. Sedan ett par 

decennier tillbaka så har turism och innovation blivit ett betydligt vanligare begrepp. 

Det är idag effektivt att skapa något nytt och annorlunda, vilket i sin tur skapar ett 

större medvetande om företaget bland kunder (Ek et. al, 2007). Vikten av att arbeta med 
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innovation inom turismbranschen blir allt viktigare då turismbranschen är en av de 

branscher som växer kraftigast och ständigt står inför nya förändringar och utmaningar  

(Bohlin et. al, 2007). Innovation är ett begrepp som används flitigt inom litteraturen. 

Begreppet innovation kan tolkas på många olika sätt, en övergripande förklaring är att 

det är något annorlunda och nyskapande. De senaste decennierna har turism och 

innovation blivit ett centralt begrepp i syfte att skapa något nytt och 

upplevelseskapande för kunden (Hjalager, 2009). För att belysa ämnets centrala 

spridning och storlek så får ”Innovation” 94 miljoner träffar på sökmotorn google och 

vid en avgränsning till ”Tourism Innovation” så blir det cirka 12 miljoner träffar. 

Begreppet innovation är gammalt och kommer från det latinska ordet innovare som 

betyder förnyelse. En person som studerade innovation och dess definition under 1900-

talets första hälft var en Österrikisk nationalekonom vid namn Joseph Schumpeter 

(Peters et. al, 2005). Han beskrev kapitalismen som ett dynamiskt system där 

innovation var ett centralt särdrag i kapitalismens utveckling. Han argumenterade för 

att kapitalismen styrs och överlever genom konsumtion. Han skapade även nya 

modeller för hur samhället ska producera och transportera varor. Han beskrev 

kapitalismen som den ”nya marknaden”. Med det menade han att kapitalismen skapar 

en ökad konsumtion som öppnar upp möjligheter för nya former av organisationer och 

företagsutveckling. Schumpeter studerade den kapitalistiska utvecklingen genom att 

studera dess struktur och påverkan på samhällsekonomin (Peters et. al, 2005).  

Schumpeter beskrev den kapitalistiska utvecklingen som revolutionerade och 

betydande för samhällsekonomin, eftersom den bryter ner det gamla och 

standardiserade och ersätter detta med något nytt och vidareutvecklat. Schumpeters 

organisationsmodell ”Creative destruction” beskriver innovationens särdrag genom 

nedbrytningen av det gamla och ersätta det med något nytt och vidareutvecklat. Denna 

bild av innovationen beskriver det nya som annorlunda vilket tillika så kan upplevas 

som mer effektivt eftersom det skapar medvetenhet hos kunder. Innovation inom turism 

skiljer sig från exempelvis tillverkningsindustrin då en innovation inom turism bidrar 

till att hela upplevelsen förändras. Innovation inom tillverkningsindustrin påverkar 

endast en viss del av produktionen (Hjalager, 2002). Clydesdale (2007) argumenterar 

att innovationer behöver inte bara vara radikalt förnyade och differentierade produkter, 
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det kan också vara olika kompletterande lösningar runt den redan existerande 

produkten. Clydesdale (2007) beskriver även att biprodukter som kopplas till den 

existerade produkten skapar en större spridning på innovationens påverkan. 

Innovationer är processen att skapa nya idéer runt produkter och service genom 

förnyelse, anpassning och olika sorters processer (Hall et. al, 2008). 

 

3.6 Innovationsprocesser  
 
De företag som inte aktivt arbetar med innovation genom olika innovationsprocesser 

hamnar snabbt efter i takt med marknadsförändringarna som sker. Ord som är starkt 

kopplade till innovation är exempelvis omstrukturering, total kreativitet, återskapelse 

och förnyelse (Ashkenas, 1997). Enligt Ashkenas (1997) så är innovationsprocessernas 

mål att utveckla företag och organisationer till att hitta nya vägar för att stärka sin plats 

på marknaden. Att söka det som är nytt, annorlunda och till viss del otänkbart blir 

viktigt. Att uppmuntra och belöna sin personal till att tänka kreativt är också en viktig 

del av innovationsprocessen (Ashkenas, 1997). Användningen av innovationsprocesser 

skapar ett behov av olika problemlösningar. Viktiga lösningar som att reducera 

kostnader, skapa nya budgetsystem, förbättra kommunikationssystemen samt göra 

generella produktförbättringar är centrala innovationer (Hall et. al, 2008). Hall (2008) 

nämner ett antal olika sätt för företagen att skapa värde genom ett antal 

innovationsprocesser. Bland annat så nämner han något som kallas för the enabling 

process. Med det menar Hall att organisationer bör göra allt för att upprätthålla och 

förstärka tillgången av mänskligt kapital via lämpliga Human resource management 

(HRM) strategier. Om företagen lyssnar och tar hänsyn till den feedback som ges av 

kunder och de anställda så kan de lättare lösa olika sorters problem som kan dyka upp. 

Detta kan också hjälpa företaget att utvecklas eftersom ledningen får en inblick i en 

miljö som de själva kanske inte vanligtvis vistas i. Det enda problemet med detta är att 

det måste finnas en företagskultur som personalen representerar och värderar, så är 

dock inte fallet i alla serviceorganisationer. Ytterligare en process som nämns är service 

design and development som refererar till hur utvecklingen av ett nytt servicetänkande 

ska designas och presenteras för marknaden. En viktig faktor i servicedesign har blivit 
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att fokusera mer på konsumenterna. Genom att lyssna på sina kunder menar Hall att 

företagen många gånger kan lära sig mer om serviceutveckling än om de skulle 

använda sig av professionella serviceutvecklare (Hall, 2008). Detta leder oss in på ännu 

en viktig process som är service value. Det är det värde som kunden utvinner från 

produkten med hjälp av den värdeökande service som kopplas samman med produkten. 

Det är ofta i denna service som turismföretagen försöker finna nya innovationsstrategier 

(Hall, 2008). För att kunna nå ut till marknaden och sina kunder behövs det 

distributionskanaler och en länk mellan producenten och den slutgiltiga konsumenten. 

Här har det skett en tydlig utveckling i vikten av olika samarbeten (Bornhorst et al, 

2009). Traditionella kanaler som till exempel resebyråer har ersatts med Destination 

Marketing Organisations, också kallade marknadsföringsorganisationer på svenska. 

Marknadsföringsorganisationerna samlar och organiserar företagens produkter och 

tjänster och tillåter konsumenten själv att söka upp och köpa den tjänst eller produkt 

som efterfrågas. Denna sortens distribution har blivit en mycket viktig funktion i 

dagens utveckling hos turistföretag, det är även ett viktigt verktyg vid 

destinationsutvecklingar (Grängsjö, 2003). Goplan et. al (2009) skriver att en nära och 

sammanlänkad relation mellan kunder och intressenter skapar en mer hållbar 

destination, eftersom att bilden av destinationen stärks av intressenternas gemensamma 

relationer. Helhetsupplevelsen av en destination stärks om den kan visa en gemensam 

och genuin bild av platsen. I syfte att skapa en gemensam bild av en destination så är 

alla intressenters kunskaper och erfarenheter av värde för att ge kunderna en bättre 

helhetsupplevelse (Goplan et. al, 2009). Hall och Williams (2008) menar att en bra och 

innovativ turistprodukt skapas genom intressenternas samarbete för att skapa en 

gemensam bild av destinationen. Genom att arbeta gemensamt och strategiskt så skapas 

det mer innovativa och specialiserade produkter som är unika för destinationen (Hall et. 

al, 2008). 

 

3.7 Innovationsprocesser inom turism 
 
Innovationsprocesser används för att stärka och utveckla turismföretag. Exempel på 

innovationsprocesser inom turism är olika typer av upplevelsekoncept. Även inom 
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turismen kan innovation ses som en möjlighet för företag att skapa förändringar i 

utvecklandet av nya produkter och service (Drucker, 1985). Innovation inom turismen 

handlar idag om att kunna binda en turistmiljö till ett övergripande koncept. 

Turistnäringen har idag expanderat till en global marknad där konkurrensen har växt sig 

allt starkare och globaliseringen har gjort att förändringarna inom turismen har 

intensifierats (Boswijk et. al, 2007). Det innebär att företagen inom hotellbranschen 

idag måste sikta högre. Det räcker inte alltid med en god hotellstandard eller bra service 

för att tillfredställa dagens erfarna turister, det måste finnas något mer. Genom att skapa 

ett upplevelsekoncept kan ett företag komma långt i ett allt mer konkurrensmässigt 

klimat (Stamboulis et. al, 2002). Under början på nittiotalet började det pratas mycket 

om upplevelseekonomi, upplevelsesamhälle och upplevelseindustri. Produktionen och 

konsumtionen av upplevelser är något som har växt fram med tiden, och det har blivit 

allt viktigare att kunna skapa en produkt som kan beröra våra sinnen och som tilltalar 

våra känslor. Turistföretagen tvingas mer och mer att utnyttja sin fantasi och kreativitet 

i skapandet av nya turistprodukter (Stamboulis et. al, 2002).  En bok som har etablerat 

sig som en introduktion till upplevelsemarknaden är The Experience Economy. Där 

författarna hävdar att det inte enbart räcker att erbjuda konsumenten varor och tjänster 

utan att produkten även kräver mervärden i form av upplevelser (Pine et. al, 1999). 

 

3.7.1 Tematisering 
 
Pine och Gilmore myntade år 1998 begreppet experience economy som belyser 

betydelsen av att erbjuda en ökad service runt primärprodukten, som i sin tur leder till 

att företaget blir mer konkurrenskraftigt (Ek et. al, 2008). Ett sätt att göra ett företag 

mer konkurrenskraftigt kan vara att använda sig av olika tematiseringar (Bryman, 

2004). Genom att tematisera skapas ett större attraktionsvärde och en förnyad service 

som gör objektet mer intressant än vad det annars skulle vara. Den ökade servicen 

bidrar även till att kunden får en större helhetsupplevelse av företaget. Det är viktigt att 

man vänder sig mot de konsumenter som har det kulturella kapitalet för att kunna 

producera de positiva intryck som ges. Tematisering hjälper till att differentiera tjänster 

och produkter från andra. Genom att erbjuda en mer underhållande omgivning, som 
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stimulerar våra sinnen, utmärker producenten sig med något som annars skulle vara mer 

eller mindre identiskt. Konsumenternas förväntningar ökar hela tiden och detta gör att 

nya aktörer kommer att behöva göra nya investeringar för att kunna utmana de redan 

existerande produkterna som finns. De befintliga aktörerna måste se till att hela tiden 

införa något nytt och nyskapande till produkten eftersom det som är spännande i dag 

kan lätt bli slitet och trist i morgon. Alla aktörer måste komma med allt mer 

övertygande idéer och ett smartare sätt att genomföra dem på. Tematisering kan alltså 

leda till antingen framgång eller som i andra fall en allt för tidig död. Tematisering är 

en dimension av Disneyization som är ett begrepp som grundar sig på Disney world’s 

koncept. Disneyization är ett sätt att skapa variation och differentiering på marknaden. 

Det skapar också en flexibilitet som hjälper till att öka konsumtionen då produktionen 

blir mer kundanpassad och varierad. Disneyization är en process som vi idag kan se på 

flera platser runt om i världen (Bryman, 2004). Det finns många fördelar med en 

tematisering men det är inte en helt enkel process. Tematisering kostar pengar. Det 

behövs stora investeringar och det finns ingen garanti att tematiseringen lyckas 

generera tillräckligt med pengar för att täcka upp de kostnaderna. De största 

kostnaderna vid en tematisering är de som är förknippade med den fysiska 

gestaltningen av själva temat samt kostnaderna för utbildning av personal. Det är viktigt 

att all personal beter sig i överensstämmelse med det tema som finns, detta för att ge en 

trovärdig bild av produkten. Dock återstår problemet att oavsett hur väl temat 

genomförs kan det helt enkelt vara oattraktivt för konsumenterna. Ytterligare ett 

begrepp som kan kopplas till tematisering är storytelling (Bryman, 2004).  

 

3.7.2 Storytelling 
 
Pine et. al (1999) beskriver serviceskapandet som en teaterföreställning där de anställda 

ska vara skådespelare och spela ut serviceprodukten till kunden. Genom denna modell 

beskriver de företagens möjlighet att spela ut det budskap som anses bäst, i syfte att 

skapa en kundrelation. Skådespelet är en effektiv modell, då interaktionen mellan 

skådespelaren och publiken blir avgörande i serviceleveransen (Ek et. al, 2008). De 

anställda ska spela den roll som behövs i syfte att attrahera kunden. Upplevelsen som 



19 
 

skapas av interaktionen mellan anställd och kund är en viktig faktor i syfte att öka 

kundens personliga tillfredsställelse (Kleiber, 1999). Detta leder till att kunden 

attraheras av produkten och kan då lättare associera till företaget. Pine et. al (2000) 

beskriver skådespelet och interaktionen som en viktig och central del i serviceskapandet 

runt olika produkter. Skådespelet kan överföras och sammankopplas med olika 

produkter både i tillverkningsindustrin som i tjänstesektorn med syfte att skapa ökad 

service och en attraktivare produkt. Ett annat sätt att öka servicen och få sina kunder att 

uppskatta produkten, eller som i detta fallet hotellen, är att använda sig av storytelling. 

Varje dag berättas det historier i företag och organisationer runt om i världen (Pine et. 

al, 1999). Det är en del av vardagen och det kan till exempel vara berättelser om olika 

situationer med leverantörer, kunder eller medarbetare. Historier om hur företaget 

startades och hur det ser ut idag eller företagets visioner. Storytelling handlar också om 

att berätta och förmedla en historia. Storytelling används främst inom marknadsförings- 

och upplevelseindustrin och syftet är att stärka upplevelsen av sin produkt och sitt 

varumärke (Mossberg et. al, 2006). Berättelserna hjälper företaget att ge konsumenterna 

en ytterligare dimension av upplevelse eftersom det baseras på något som 

konsumenterna tror sig känna igen eller vill veta mer om. Genom berättelser kan ett 

företag knyta samman sitt varumärke med nästan vad de vill, storytelling kan också 

användas för att ge en tydligare bild av verkligheten. Genom att samla information om 

företagskulturen eller skapa egna berättelser om till exempel lokala myter eller den 

geografiska omgivningen kan det byggas upp en mer spännande bild av företaget (Fog 

et. al, 2003). Storytelling kan hjälpa ett företag att bli unikt och ihågkommet samt ge en 

klar bild av företagets mål och värderingar vilket i sin tur leder till större 

besöksströmmar och en tydligare företagsidentitet. (Mossberg et. al, 2006).  

 

3.7.3 Varumärken och merchandising  
 
Något som också kopplas ihop med ett företags identitet är själva varumärket. Genom 

varumärket skapas en helhetsbild över företaget och vad de står för (Bruce, 2001). 

En viktig aspekt för att öka konkurrenskraften hos ett företag är att bygga upp ett bra 

varumärke. Lyckas ett företag att jobba fram ett välkänt varumärke som människor 
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känner igen är förutsättningarna större att få en bättre lönsamhet (Nilsson, 2002). Enligt 

Haig (2005) så gynnas hela företaget om själva varumärket har framgångar. Det finns 

olika typer av varumärken och Haig (2005) skriver att vissa varumärken blir 

framgångsrika då företaget i fråga lanserar en helt ny produkt eller tjänst. Den här typen 

av varumärken är distinkta i sin kategori och dominerar från början, då ofta på en ny 

och outforskad marknad. Distinkta varumärken är exempel på varumärken som lyckats 

komma in på de etablerade marknaderna, och lyckas tack vare att de definierar och 

skiljer sig från konkurrenterna (Haig, 2005).  

 

För att stärka sitt varumärke använder sig många företag av merchandising. Detta 

innebär att ett företag säljer varor som utformats så att de associerar till ett specifikt 

företag vilket ger produkten och därmed varumärket ett ökat värde (Bryman, 2004). 

Bryman (2004) menar att företag använder merchandising som ett viktigt 

marknadsföringsverktyg och tillika så ett ekonomiskt verktyg eftersom företag tjänar 

mycket pengar på att sälja produkter som kan kopplas samman med företaget. Varor 

som förknippas med ett företag kan vara t-shirts, muggar eller andra produkter som till 

exempel kan bära en företagslogga. Bryman (2004) drar paralleller till Disney och deras 

sätt att jobba med produkter. Disney säljer produkter som karaktäriserar och förknippas 

med deras olika seriefigurer. Produkterna, som är väl förankrade till företaget, används 

som hjälpmedel i marknadsföringen. Merchandising kan skapa en emotionell känsla 

hos konsumenten eftersom produkterna som säljs förknippas med företaget, parken 

eller destinationen. Detta hjälper också till att ge en minnesvärd bild av företaget 

(Byrman, 2004). 

 

3.7.4 Serviceinnovation och Human Resource Management  
 
Den sista innovationsprocess vi har valt att ta med i denna analys är serviceinnovation 

och Human Resource Management (HRM). Turister har olika kunskaper och 

erfarenheter om hur ett hotell bör vara vilket gör det svårt för hotellen att uppfylla alla 

besökares förväntningar (Nilsson, 2002). Servicemarknaden beskriver de osynliga 

värdena som inte går att ta på rent fysiskt. Service är de faktorer som ligger osynligt 
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runt ett företag och bidrar till att göra produkterna attraktiva (Peters et. al, 2005). 

Serviceinnovation hjälper till att framställa hotellen som annorlunda, speciella och 

attraktiva i syfte att attrahera den specifika målgrupp som de eftersträvar. Idag är 

många hotell ganska lika när det gäller de fasta värdena så som byggnader och fysiska 

attribut. Enligt Peters et. al (2005) så är personalen en viktig del i skapandet av 

serviceinnovationen eftersom serviceleveransens kvalitet bygger på interaktionen 

mellan kund och personal. Korcynski (2002) skriver att hotellbranschen borde lämna 

det gamla produktionssystemet som bygger på standardisering och styrda 

arbetsprocesser och istället gå över till ett nyare och modernare system som bygger på 

Human Resource Management. Det nya och innovativa systemet bygger på att det är 

personalen som är den viktiga delen i serviceskapandet. Genom att sätta personalen i 

centrum och skapa en arbetsmiljö där de trivs så vidareutvecklas denna relation till att 

kunderna får en bättre bild av de anställda vilket gör att företaget upplevs mer positivt 

Korcynski (2002). 

 
Eftersom att den globala konkurrensen inom hotellbranschen har ökat har det medfört 

att de villkor som tidigare gällde HRM har förändrats. Det är inte längre tillräckligt att 

se sina anställda som tanklösa maskiner som enbart följer de order som fastställs av 

ledningen, utan i dag finns ett behov av att skapa engagera sina anställda i företaget och 

uppmuntra dem att ta ett större ansvar. Ledningen måste utveckla system genom vilka 

de anställda kan bidra till ständiga förbättringar och själva skapa en miljö där de känner 

att de kan vara innovativa och kreativa (Rosemary, 2004). För att kunna nå 

konkurrensfördelar inom servicebranschen måste företagen lyckas få sina anställda att 

inte bara göra vad som förväntas utan göra ytterligare lite till (Hoque, 1999). Blyton et. 

al (1994) kallar det för att frigöra outnyttjade reserver av mänsklig påhittighet. 

Eftersom mänskliga resurser är svåra att efterlikna kan detta ge en varaktig 

konkurrensfördel. Mänskliga resurser är den mest flexibla resurs ett företag har men 

också det svåraste att förstå sig på. Alla inblandade måste vara helt integrerade i den 

strategiska planeringsprocessen. Det måste alltså finnas ett engagemang hos personalen 

att vilja utveckla och förbättra företaget. Kompetens och också mycket viktig när det 

kommer till att behålla och/eller utveckla rutiner inom organisationer samt bidra till en 
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bättre prestanda. Vikten av att hitta personer med kompetens och kunskap minimerar 

och risken för konflikter och missförstånd inom företaget. Dagens företag bör erkänna 

vikten av Human Resource Management och engagera sig i allt som återspeglar detta. 

HRM bör därför ses som det primära i organisationen som, om den uppnås, kommer att 

leda till en betydande organisatoriska fördelar. Engagerade medarbetare kommer att 

vara nöjdare, mer produktiva och anpassnings bara och mer villiga att acceptera 

organisationens mål och värderingar. Ett självstyre bland de anställda innebär att 

ledningen kan skära ner kostnaderna för övervakning vilket skapar mindre 

misstänksamhet mellan anställda och chefer. Men det kanske viktigaste är att utrusta 

företaget med den kompetens och de resurser som krävs för att möta de förändringar 

och nya trender som alla företag ställs mot idag (Hoque, 1999).  
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4. Empiri  
 

4.1 Fallstudier 
 
 

Nedan följer en presentation över de hotell som uppsatsen fokuserar på. Varje hotell 

presenteras för att ge läsaren en förståelse över hur hotellen arbetar och ser ut. Efter 

hotellpresentationen följer hur dessa hotell ser på innovationer och 

innovationsprocesser samt hur viktigt innovation är för respektive hotell. 

 

 

4.1.1 Kosta Boda Art Hotel 
 
Sedan år 1742 har glaskonstnärer producerat glas i Kosta Koda. Anledningen till att 

merparten av Sveriges glasbruk ligger just inne i de småländska skogarna är att det gick 

åt stora mängder trä vilket Småland kunde erbjuda. Kosta Boda har idag en stark 

ställning på marknaden när det gäller att leverera högklassigt glas och lockar varje år 

cirka 1 miljon besökare. Varumärket Kost Boda är idag känt över hela världen men har 

trots det lyckats behålla sitt nära band till hembygden. Kosta Boda Art Hotel öppnade 

27 juni år 2009 och är ett design och upplevelsehotell. Hotellet är lokaliserat vid 

Glasbruket i Kosta Boda och är till för konferenser och besökare som vill uppleva något 

annorlunda och genuint i de småländska skogarna. De som besöker hotellet kommer 

framförallt från den kommunala och regionala marknaden. På sommarmånaderna ser de 

dock att många av besökarna har rest längre, många av dem kommer från tyskland. På 

hotellet kan gästerna se det senaste i glaskonst, avnjuta en middag i restaurangen eller 

njuta av den nybyggda spa-avdelningen. Alla hotellrummen är unikt designade av 

glaskonstnärer som arbetar på bruket (kostaboda.com). Magnus Strandman som är 

hotellchef på Kosta Boda Art Hotel, berättar att det länge har funnits ett behov av ett 

hotell i Glasriket (Strandman, 2010-11-17). Sedan hotellet öppnade har det varit ett 

stort intresse från besökare att se och övernatta på hotellet. Strandmans uppgift som 

chef på hotellet är att se till att driften av hotellet sköts, han har även ansvar för 
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hotellets budget (Strandman, 2010-11-17). Strandman har arbetat i resebranschen sedan 

år 1994, både inom återförsäljarledet och leverantörsledet. Han har bland annat arbetat 

på Scandic Hotels och Hilton där han arbetade på försäljningsavdelningen och 

genomgick olika internutbildningar inom entreprenörskap (Strandman, 2010-11-17). 

Strandman (2010-11-17) berättar att den största skillnaden mellan dessa hotell och 

Kosta Boda Art Hotel är att Kosta arbetar mer med tematisering runt glaset, där glaset 

är en viktig bidragande orsak till att hotellet lockar gäster. Besökarna som kommer till 

Kosta kommer dit för att uppleva glaset i första hand. Hotellet byggdes eftersom det 

fanns ett behov av att ett boende centralt i glasriket.  Målet var att de som besöker 

glasriket skulle kunna bo bra, äta bra och känna sig allmänt till lags med miljön. 

Hotellet skulle även ligga geografiskt lämpligt för att ge besökaren möjlighet att göra 

dagfärder till olika attraktioner runt om i glasriket. För New Wave group, som äger 

Orrefors och Kosta Boda, så var en självklar anledning med hotellet att marknadsföra 

Kosta Boda i syfte att sälja mer glasprodukter. Tanken var att visa upp glaset i en helt 

annan miljö än i bara butiken eller glashyttan (Strandman, 2010-11-17). New Wave 

köpte upp Kosta Boda år 2005. Fastigheten ägs till 51 procent av Lessebo kommun och 

49 procent av New Wave group. Driftsbolaget, alltså hyresgästen som driver hotellet 

ägs till 100 procent av New Wave group.  Det är ett helägt dotterbolag inom koncernen. 

Efter köpet har Kosta Boda gått från att vara ett gammalt brukssamhälle till att bli ett 

upplevelsesamhälle.  Kosta Boda Art Hotel ville erbjuda besökaren ett större utbud av 

aktiviteter för att få besökaren att stanna på hotellet i mer än ett dygn (Strandman, 

2010-11-17). Strandman (2010-11-17) påpekar även att gästerna från närområdet är en 

attraktiv grupp att locka till sig eftersom de besöker hotellet mer kontinuerligt vilket gör 

dem till en viktig inkomstkälla. Många av de besökare som kommer till Kosta över 

dagen för att besöka butikerna, besöker även hotellet i någon form. Det kan exempelvis 

vara genom att äta i restaurangen, ta något att dricka i glasbaren eller checka in på spat 

några timmar. Hotellet är noga med att inte tappa fokus från glaset. Ett tecken på 

glasets betydelse för hotellet kan ses då det gick åt över 100 ton glas för att bygga 

hotellet. Alla aktiviteter hotellet anordnar kan kopplas till glaset. Hotellet är 

tillsammans med outlet-butikerna och restaurangerna ett komplement till glasbruket, 

som är den primära produkten. Genom att flytta glaset från den traditionella arenan i 
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butiken eller glashyttan till hotellet så marknadsförs glaset lite annorlunda och 

nytänkande vilket är en av deras centrala marknadsföringsmodeller (Strandman, 2010-

11-17). Med tanke på att Kosta Boda Art Hotel ligger mitt i de småländska skogarna är 

trafikförbindelserna till hotellet inte de bästa. Detta är något Strandman (2010-11-17) 

poängterar är en nackdel för hotellet, och något de vill arbeta med att förbättra. På 

frågan vilken om vilken målgrupp som Kosta Boda Art Hotel har svarar Strandman 

(2010-11-17) att det har utkristalliserats två olika målgrupper eller kundgrupper som 

Strandman hellre säger. I veckan, från måndag till torsdag är det framförallt företag, 

näringslivet exempelvis kommun, landsting med mera, som lägger mycket konferenser 

på hotellet. På helgen, fredag till söndag är det privata gäster eller större grupper som 

kommer till hotellet för att koppla av och uppleva och uppleva något annorlunda. Detta 

är de två huvudkundgrupperna som Strandman kan se och som de framförallt arbetar 

och riktar sig mot. Dock arbetar de även för att utveckla den individuella login i 

veckorna samt att locka till sig olika typer av affärsresenärer. Ur de två 

huvudkundgrupperna går det att plocka ut olika grupper. Dessa grupper skiljer sig ifrån 

varandra dock är merparten av besökarna designintresserade. Med denna vetskapen har 

Kosta Boda Art Hotel valt att rikta stora delar av sin marknadsföring åt företag och 

organisationer som jobbar inom designbranschen. Sedan finns det privata gäster som 

kommer till hotellet endast för spa-upplevelsen, dessa gäster brys sig kanske inte så 

mycket om glaset (Strandman, 2010-11-17). Strandman (2010-11-17) förklarar att när 

det gäller att hitta kunderna på försäljningsdelen så är det vanlig marknadsföring som 

tidningar och annonser som gäller. De är även med på olika konsumentmässor, som 

resemässor där de marknadsför sina produkter till privatpersoner. När det gäller 

marknadsföring till företagen så marknadsför de sig genom kundbesök och 

branschtidningar. De bjuder även in företag till hotellet för att sedan erbjuda olika avtal 

som ger dem bättre och förmånligare priser vid eventuell bokning. Som det ser ut nu i 

slutet av året har hotellet en bra beläggning fredag till söndag då de ligger på cirka 80 

procent och i veckorna, måndag till fredag så ligger de på cirka 55 procent. Där har de 

mer kapacitet och kan utvecklas (Strandman, 2010-11-17).  
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4.1.2 Innovation enligt Kosta Boda Art Hotel 
 
Vad innovation betyder är enligt Strandman en komplex fråga. Han berättar att hotellet 

försöker bevara det gamla och unika från glasbruket samtidigt som de utvecklar 

konceptet för att attrahera nya målgrupper genom att visa konstglaset på ett helt annat 

sätt än tidigare (Strandman, 2010-11-17). 

 

”Innovation är att ta hand om och förnya det gamla och 

omvandla detta så det blir attraktivt för dagens kunder.” 
(Strandman, 2010-11-17) 

Det kommersiella blir att visa glaset i en ny och annorlunda miljö jämfört med den 

vanliga butiksmiljön.  Glasriket arbetar med innovation genom att bevara det gamla och 

unika. De jobbar med att skapa intresse för hantverket genom att framhäva konst, mat 

och andra kreativa delar från regionen.  Kosta Boda Art Hotel bidrar till att regionen 

utvecklas eftersom de drar mycket besökare som stannar över och upplever Kosta på ett 

nytt och lite annorlunda sätt. På frågan om Kosta Boda Art Hotel känner ett behov av 

att utvecklas för att dra kunder svarar Strandman (2010-11-17) att det är viktigt att hela 

tiden försöka att förnya och utveckla sig. Det behöver inte hela tiden vara så stora 

förändringar. De byter till exempel kontinuerligt ut glaset på hotellet, samt det glaset 

säljs på hotellet. De byter ganska ofta menyer i restaurangen, vilket gör att gästerna 

som varit och ätit på hotellet i oktober kan komma igen i december och få en helt annan 

meny.  De försöker ständigt att hitta nya former av aktiviteter, både glasrelaterade och 

andra aktiviteter som paddling och fiske för att locka olika typer av besökare.  De fixar 

också olika aktiviteter för konferenser, som tillexempel olika gästföreläsare och andra 

sidoaktiviteter. Dessa olika komplement runt produkterna är viktiga för att de ska få en 

hög återköpsfrekvens bland deras kunder. Stagnerar hotellet i utvecklingen så märker 

kunderna det och väljer andra anläggningar för nästa resa (Strandman, 2010-11-17). 

Strandman (2010-11-17) förklarar att personalen är en viktig del på hotellet, inte bara 

för hotellets utveckling utan också för hela hotellet. Kosta Boda Art Hotel är noga med 

att utbilda sin personal och se till att det finns ett stort intresse hos personalen att inte 
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bara vilja arbeta på hotellet utan också att vara med och påverka samt komma med nya 

idéer. Kosta Boda Art Hotel har, liksom Ishotellet, haft svårigheter att hitta personal 

eftersom hotellet ligger svåråtkomligt. Därför finns det idag planer på följa Ishotellets 

exempel och bygga nya personalbostäder i anslutning till hotellet. Det finns också 

planer på ett samarbete med Ishotellet där de anställda vid vintersäsongens slut kan åka 

ner och jobba sommarsäsongen på Kosta Boda Art Hotel (Strandman, 2010-11-17). 

Den senaste förändringen på hotellet var när julmarknaden öppnades. Hotellet julpyntas 

och över en miljon lampor tänds varje kväll. Skillnaden från förra året är att det i går är 

mer julligt och fler lampor. De har också utvecklat julbordskonceptet jämfört med förra 

året där de i år kommer att ha underhållning runt restaurangen.  De jobbar mer med spa-

upplevelsen under november och december där de paketerar den annorlunda jämfört 

med förra året i syfte att få dit besökare under julförsäljningen.  På frågan om de måste 

arbeta med innovation för att få nya kunder eller för att behålla de kunder som de redan 

har svarar Strandman (2010-11-17) att innovation är en viktig del och något som de 

ständigt arbetar med.  Det som de kommer att göra inför år 2011 är att försöka skapa en 

mer fullskalig upplevelseanläggning, dock kommer de att arbeta lite annorlunda med 

försäljningen. Hotellet har innan inriktat sig på närregionen men ska nu även fokusera 

på att sälja hotellnätter genom återförsäljare i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. 

De kommer även att arbeta mot norra Tyskland för att skapa nya relationer och 

utveckla nya marknader. Hotellet marknadsför sig genom glasriket, där de samarbetar 

tillsammans med andra glasaktörer i regionen för att skapa en starkare destination 

(Strandman, 2010-11-17). Bornhorst et al, (2010) förklarar att företag genom samarbete 

med intressenter kan skapa sig en bredare och tydligare bild utav destinationen. De kan 

även skapa relationer och utveckla marknaden så att de når ut till nya kunder. 

Strandman (2010-11-17) lägger stor vikt på att behålla och vårda de relationer som de 

redan har, exempelvis med Linnéuniversitetet som har haft ganska många konferenser 

på hotellet.  Strandman (2010-11-17) berättar även att om de skulle vara duktiga på att 

utveckla konceptet runt konferenserna så skulle de säkert alltid hitta nya 

kontaktpersoner runt om i de organisationer de redan har relationer med i syfte att få 

fler delar i de olika företagen att lägga sina konferenser på hotellet.  Detta kan oftast 

vara billigare än att behöva hitta en helt ny kund (Strandman, 2010-11-17). När det 
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gäller påtryckningar från marknaden att utveckla hotellet berättar Strandman (2010-11-

17) att det jämför sig med andra liknande hotell på marknaden. Gör andra hotell 

lyckade investeringar sätter det naturligtvis press på att förnya även Kosta Boda Art 

Hotel, för att hänga med i utvecklingen.  Strandman (2010-11-17) berättar även att det 

finns planer på att utveckla Kosta som destination, vilket skulle påverka hotellet genom 

fler besökare, mer shopping och fler potentiella övernattningsgäster. Hotellet i Kosta är 

idag unikt i sitt slag vilket att gjort att de har en stark ställning på marknaden och lockar 

besökare tack vare detta. Kosta Boda Art Hotel har bara varit öppet under ett och ett 

halvt år och enligt Strandman (2010-11-17) finns det stor möjlighet för hotellet att växa 

både genom högre beläggning samt utbyggnad. Det finns idag ritningarna på att bygga 

ut konferensdelen. Även planer på att bygga en lite exklusivare konferensdel finns. 

Andra framtidsplaner för hotellet är på sikt är att försöka lägga delar av eller hela 

verksamheten på lite andra platser både i och utanför Sverige (Strandman, 2010-11-17). 

Enligt Strandman (2010-11-17) så är vice direktör för New Wave Group, Torsten 

Janssons vision att när hotellet är lönsamt så ska konceptet sprida sig till andra platser i 

världen. De har redan fått förfrågningar att flytta konceptet till andra platser. De tror att 

skulle konceptet spridas sig till större städer runt om i världen så skulle det vara mycket 

lönsamt på grund av det unika i glasdesignen. Jansson tror på att driva utvecklingen 

genom samma bolag och han vill inte låta någon annan driva glaskonceptet som idag 

endas finns i Kosta (Strandman, 2010-11-17). Strandman (2010-11-17) berättar att de är 

väl medvetna om vikten av ett starkt varumärke. Strandman säger att varumärket Kosta 

Boda och Orrefors bidrar till omsättningen och beläggningen på hotellet. Strandman 

(2010-11-17) berättar även att det är viktigt att alltid inte tappa fokus från glaset när det 

gäller att utveckla hotellet. Kosta Boda idag är ett av världens ledande varumärke inom 

glasproduktion (Strandman, 2010-11-17) Detta betyder i Kosta Boda Art Hotels fall att 

om varumärket Kosta Boda, Orrefors går bra så får även hotellet vinning av det. 
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4.2  Ishotellet 
 
Ett exempel på ett företag som verkligen har lyckats med att utveckla ett fungerande 

upplevelsekoncept är Ishotellet som ligger vid Torneälven i Jukkasjärvi. Ishotellet har 

lyckats med att förädla is, kyla och snö till ett vinstgivande upplevelsekoncept. Kerstin 

Nilsson är hotelldirektör och delägare på Ishotellet och säger att hon har varit med 

sedan starten (Nilsson, K, 2010-11-03). Innan hotellet byggdes drev Nilsson, K 

turistverksamhet men då i form av vildmarksutflykter, forsränning och 

överlevnadskurser. Ishotellet var från början en konsthall som byggdes år 1990 av 

Yngve Bergkvist, och det var inte förrän vid ett företagsbesök något år senare som 

någon kom på iden att låta gästerna prova på att sova över i konsthallen. År 1992 stod 

det första Ishotellet klart (Nilsson, K, 2010-11-03). Hotellet är helt privatägt och i 

dagsläget är det åtta stycken delägare varav sex stycken jobbar på hotellet. Ishotellet 

byggs upp varje vinter av snö och is som lånas från Torneälven och lämnas tillbaka vid 

slutet av varje säsong (Nilsson, K, 2010-11-03). Nilsson, K (2010-11-03) säger att 

Ishotellet strävar efter sinnlighet och kreativitet och att deras koncept är att fokusera på 

den svenska vintern vilket innebär ett fokus på is, snö och kyla. Förutom själva hotellet 

finns det också ett kapell, som också det är helt gjort i is, en isbar och en restaurang 

som serverar typiska svenska delikatesser. Det finns även möjligheter att köpa 

souvenirer och andra presentartiklar i hotellets reception (Bohlin et. al, 2007). Nilsson, 

K (2010-11-03) berättar att Ishotellet inriktar sig på exklusiv turism och att merparten 

av gästerna kommer från utlandet. Ishotellet har två primära målgrupper som Nilsson, 

K kallar för leasure och M.I.C.E. Leasure är privatresenärer som kommer till hotellet 

för att vara där på sin fritid och är vanligtvis par mellan 25 – 60 år. M.I.C.E som står för 

meetings, incentives, conferens och event, är oftast företag eller organisationer som 

kommer dit för konferenser eller teambuilding. Leasure står för ungefär 70 procent av 

och M.I.C.E står för de resterande 30 procenten (Nilsson, K, 2010-11-03). Nilsson, K 

(2010-11-03) berättar att eftersom de var först i världen med att bygga ett ishotell har 

det gjort att hotellet har fått ett stort medialt utrymme och det har kommit att bli deras 

främsta marknadsföringskanal. Detta vid sidan av olika mässor runt om i världen. 

Ishotellet använder sig nästan inte alls av annonsering, utan Nilsson, K (2010-11-03) 

säger att samarbetet med andra företag har kommit att bli en viktig utveckling för 
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Ishotellet. Deras samarbete med Absolut Vodka har gett upphov till den populära 

Absolut Icebar som är en förlängning av den ursprungliga iden om ett Ishotell . Idag 

finns Absolut Icebar i storstäder så som Stockholm, Oslo, Köpenhamn, London och 

Tokyo. Absolut Icebar fungerar som en viktig marknadsföringskanal för Ishotellet 

(Nilsson, K, 2010-11-03). 

 

4.2.1 Innovation enligt Ishotellet 
 
Enligt Nilsson, K (2010-11-03) är innovation det samma som kreativitet. Detta gör att 

företaget utvecklas. Att ständigt ifrågasätta det som sker i företaget är också en viktig 

del i att vara innovativ. Företaget måste hela tiden se om de kan göra någonting bättre, 

roligare eller på ett mer effektivt sätt. Förändringar och innovation behövs för att kunna 

fortsätta tycka det man håller på med är roligt (Nilsson, K, 2010-11-03). 

 

”Innovation är att ge utrymme för nya idéer och att prova på nya 

saker utan att vara rädd att misslyckas.” 
(Nilsson, K, 2010-11-03) 

 
Ishotellet arbetar med innovation dagligen eftersom de hela tiden försöker komma upp 

med nya idéer hur de kan förbättra hotellet. Ishotellets mål är inte att göra hotellet 

större utan satsar istället på att utveckla konsten och att försöka göra hotellet så vackert 

som möjligt. Just nu försöker de komma på ett bättre och smidigare sätt att bygga 

hotellet. Ishotellet är unikt i den mening att det måste byggas upp på nytt varje år, något 

som kräver mycket arbete och tid, samt kostar pengar. För att lösa detta problemet har 

de börjat med en testverksamhet där de bygger isformar. Dessa isformar ska underlätta 

bygget och göra det möjligt att bygga upp hotellet tidigare, för att på så sätt förlänga 

säsongen (Nilsson, K, 2010-11-03) Ett annat problem som Ishotellet har haft är 

bostadsbrist för de anställda, detta eftersom många av de som jobbar på Ishotellet inte 

bor i området. Detta problemet har de löst genom att bygga nya personalbostäder. 

Nilsson, K (2010-11-03) förklarar att personalen är viktig för Ishotellet eftersom de är 
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en stor del av själva upplevelsen. Ishotellet utbildar ständigt sin personal och Nilsson, 

K (2010-11-03) säger också att personalen ofta kommer med idéer och förslag till 

innovation. Ishotellet arbetar hela tiden med nytänkande. De försöker varje år ha nya 

konstnärer som hjälper till designa hotellet eftersom besökarna förväntar sig att se 

något nytt när de kommer till Ishotellet. Detta gör att hotellet förändrar sig från år till år 

(Nilsson, K, 2010-11-03). Nilsson, K (2010-11-03) säger att förändring är ett måste 

eftersom det hela tiden sker förändringar i världen. Hon nämner också att det är viktigt 

att förnya sig och hitta på nya saker eftersom det hela tiden dyker upp nya 

konkurrenter. Ishotellet har kopierats och deras koncept finns på flera ställen i världen. 

Norge, Finland, Grönland och Kanada har alla liknande produkter (Nilsson, K, 2010-

11-03). Ishotellet har dock en stor konkurrensfördel eftersom det ligger norr om 

polcirkeln. De gäster som kommer till Ishotellet kommer för att få uppleva en riktig 

vinter. Kylan gör att Ishotellet kan ha en längre säsong vilket också innebär att de har 

råd att satsa mer pengar. Detta ger Ishotellet en stor fördel i konkurrensen om 

besökarna (Nilsson, K, 2010-11-03). Nilsson, K (2010-11-03) påpekar också att 

Ishotellet i Jukkasjärvi är originalet och att de besitter en bra och utvecklad byggteknik. 

De är ledande när det kommer till ”know how”, det vill säga att de har kunskapen om 

hur man bäst jobbar med is, snö och kyla. Jukkasjärvi är en destination som har 

mängder av attraktioner som kan relatera till det arktiska naturlandskapet. Området 

kallas ibland för Europas sista vildmark. Aktiviteter som erbjuds är bland annat 

skotersafari, hundspann, rensläde och pimpelfiske. Nilsson, K (2010-11-03) säger att 

detta gynnar Ishotellet eftersom det är en upplevelseprodukt utöver själva hotellet. När 

besökare kommer till Ishotellet så är det först och främst själva hotellet som de vill se 

och uppleva men utan bra restaurang och bar eller andra spännande aktiviteter så hade 

det antagligen inte varit lika attraktivt. Tillsammans med den storslagna miljön blir 

detta en viktig kombination i Ishotellets hela upplevelsekoncept (Nilsson, K, 2010-11-

03). 
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4.3 Vildmarkshotellet Kolmården 
 
Vildmarkshotellet Kolmården startades år 1984 och är ett konferens och familjehotell. 

Hotellet som ligger i anslutning till Kolmårdens djurpark är beläget några mil norr om 

Norrköping. Vildmarkshotellet är ett dotterbolag till Park & Resort Scandinavia som 

äger ett flertal upplevelseanläggningar runt om i Sverige, bland annat Skara 

Sommarland, Gröna Lund och Kolmårdens djurpark (Keller, 2010-05-20). VD Magnus 

Nilsson har jobbat på Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark sedan år 2000 och 

har många års erfarenhet från hotellbranschen (Nilsson, M, 2010-11-29). Nilsson, M, 

(2010-11-29) berättar att hotellet byggdes i syfte, som med många andra hotell, att 

kunna erbjuda besökarna ett bra boendealternativ för att på så sätt få besökarna att 

stanna kvar längre på destinationen men också att förlänga säsongen genom att erbjuda 

en året runt anläggning. Nilsson, M (2010-11-29) säger att oavsett om det är en 

nöjespark, djurpark eller någon annan upplevelseanläggning så är det är alltid attraktivt 

att erbjuda ett hotell i anslutning till primärattraktionen (Nilsson, M, 2010-11-29). 

Hotellchef Pär Kellers förklaring till etableringen av Vildmarkshotellet är att det 

byggdes framför allt för att kunna erbjuda ett modernt och lyxigt konferenshotell. Han 

förklarar också att det i början inte var något fokus på barnfamiljer utan hotellet satsade 

på weekendgäster genom att erbjuda dansbandskvällar, nattklubb och ett 

restaurangkoncept. Hotellet är fyrstjärnigt och jobbar idag med tematisering för att 

skapa en attraktiv upplevelse (Keller, 2010-05-20). Nilsson, M  (2010-11-29) förklarar 

att de kan, genom att använda ett spännande tema på hotellet, ge besökarna något 

nyskapande och annorlunda. Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark ägs av samma 

företag och de arbetar tillsammans för att skapa attraktionsvärde för besökaren. Dessa 

attraktionsvärden skapas genom att erbjuda besökaren en gemensam och tematiserad 

bild av djurparken och hotellet, där de upplever ett genomgående tema och 

utseendemönster (Nilsson, M, 2010-11-29). Keller (2010-05-20) säger att de ständigt 

jobbar med tematiseringen av hotellet i syfte att skapa det där lilla extra för besökaren 

(Keller, 2010-05-20). Vilmarkshotellet har ett genomgående afrikatema och kan 

erbjuda mat och dryck i restaurang Marrakech. I anslutning till restaurangen ligger 

också hotellets unika safaribar. Förutom bar och restaurang erbjuder Vildmarkshotellet 

också ett African Spa & Relax som är en afrikainspirerad spa-anläggning med 
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upplevelser för hela familjen (Nilsson, M, 2010-11-29). Keller (2010-05-20) förklarar 

att tematiseringen inte bara har haft positiva effekter på Vildmarkshotellet, detta 

eftersom hotellet idag har blivit mycket beroende av djurparken. När hotellet byggdes 

var det inte tematiserat och inte beroende av djurparken på samma sätt som idag. År 

2006 bytte hotellet ägare och idag ägs både hotellet och djurparken av Park & Resort 

Scandinavia. Efter ägarbytet börjades det satsas mer på tematisering vilket i sin tur 

bidrog till att hotellet och djurparken ingick ett tightare samarbete. (Keller, 2010-05-20) 

Park & Resort Scandinavia jobbar hårt med att marknadsföra Vildmarkshotellet och 

Kolmårdens djurpark tillsammans i syfte att skapa ett gemensamt upplevelsekoncept 

där besökarna kan få en samlad helhetsupplevelse (Nilsson, M, 2010-11-29). Eftersom 

Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark ägs av samma företag så räknas de som en 

enhet i Kolmården som destination. Hotellet och djurparken marknadsförs därför 

gemensamt på Kolmårdens djurparks hemsida (Keller, 2010-05-20) Förutom hemsidan 

så använder de sig också av reklam i olika former. Nilsson, M (2010-11-29) anser dock 

att en central och viktig del av marknadsföringen går via ”mun till mun metoden”. Då 

gamla besökare rekommenderar anläggningen för sina vänner och bekanta skapas en 

högre trovärdighet och dragningskraft. Han förklarar vidare att Kolmården är en av 

Sveriges största djurparker och har ett inarbetat varumärke vilket innebär att besökare 

har en rätt så klar bild av företaget. Vildmarkshotellet har idag två primära målgrupper 

som skiftar mellan sommaren och resterande delen av året. På sommaren är det 

barnfamiljer från Skandinavien som är den centrala målgruppen och det är till denna 

grupp som den största delen av marknadsföringen riktar sig till. Under resterande delar 

av året är det konferens och spa-gäster som är de viktigaste målgrupperna (Nilsson, M, 

2010-11-29). 

 

4.3.1 Innovation enligt Vildmarkshotellet i Kolmården   
 
Vildmarkshotellet jobbar med innovation utefter definitionen, att kunna titta framåt och 

ha en vision som genomsyrar företaget och dess utveckling. Innovationer skapar 

förnyelse och en möjlighet att kunna erbjuda det som kunderna vill ha (Nilsson, M, 

2010-11-29). 
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”Innovation är en mix av företagets vision, upplevelseskapande 

och kunskap” 
(Nilsson, M, 2010-11-29) 

 
Nilsson, M (2010-11-29) förklarar att de jobbar med enkätundersökningar för att 

undersöka vad kunden vill ha men också för att skapa sig en bättre bild över vad som är 

mindre effektivt. På så sätt menar Nilsson, M (2010-11-29) att de får en bättre insyn i 

vad som måste förändras. De skapar också konkurrenskraftig kunskap och får nya idéer 

genom att titta på andra hotellanläggningar i syfte att få inspiration för vidare 

innovationsutvecklingar. Enligt Nilsson, M (2010-11-29) är det mixen mellan 

tematiseringen och produkten som är viktig i innovationsutvecklingen av anläggningen. 

Marknadens hårda påtryckningar bidrar till att de ständigt känner ett behov av att 

förnya och utveckla sina produkter. Nilsson, M (2010-11-29) berättar att deras senaste 

förändring är spa-anläggningen som byggdes för två år sedan. Just nu arbetar de med en 

ombyggnad av konferensanläggningen för att på så sätt kunna erbjuda en tematiserad 

och lite annorlunda konferensanläggning. I framtiden kommer de bygga ut hotellet med 

fler rum. Även spa-anläggningen kommer att utvecklas. Keller (2010-05-20) förklarar 

att det är viktigt att hela tiden göra nya investeringar för att lyckas. Genom nya 

investeringar skapas en större attraktionskraft vilket hjälper till att uppfylla hotellets 

primära mål som är att utöka målgruppen (Keller, 2010-05-20). Nilsson, M (2010-11-

29) anser att det är viktigt att behålla de redan existerande kunderna, då de ofta kommer 

tillbaka när de ser att produkten förbättras. Nilsson, M (2010-11-29) anser dock att nya 

kunder är viktiga i syfte att öka omsättningen. De anställda är en viktig del i 

Vildmarkshotellets utveckling, eftersom ledningen får viktig information från 

personalen om vad kunderna tycker om hotellet. Nilsson, M (2010-11-29) förklarar 

också att det är viktigt för utvecklingen att ha en motiverad personal med en klar 

helhetssyn. Personalen är också en bidragande faktor till själva upplevelsen eftersom de 

klär sig enhetligt enligt hotellets tema. Nilsson, M (2010-11-29) berättar att det är 

viktigt att vägleda, utveckla och ge personalen mer ansvar eftersom det inte bara hjälper 



35 
 

de anställda att bli bättre på sitt arbete utan också mer innovativa när det kommer till 

hotellets utveckling. Nilsson, M (2010-11-29) förklarar att det ibland kan vara lätt att 

försöka göra ett hotell för innovativt eller tematiserat med målet att göra kunderna 

nöjda. Detta skulle då kunna vara negativt för de anställda eftersom de kan bli svårt att 

sätta sig in i nya förändringar vilket i slutändan kan avspegla sig negativt på företaget 

och attraktionen (Nilsson, M, 2010-11-29). Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark 

är idag en av Sveriges största attraktioner. Detta har resulterat i att destinationen har 

börjat jobba hårdare med miljöfrågor då de vet att många resenärer färdas långt för att 

besöka parken, vilket skapar en negativ miljöpåverkan. Anläggningen är Svanmärkt 

och är medlemmar i Grönt Hotell, vilket är miljögodkänt enligt Agenda 21. Nytänkande 

och miljö är centrala begrepp i utvecklingen av hotellet, där de jobbar med att få 

besökarna att stanna i flera nätter och inte köra vidare. De jobbar konsekvent med att 

förbättra trafikförbindelserna för besökarna, vilket är ett miljöproblem då anläggningen 

ligger några mil utanför Norrköping och lättast nås med bil eller buss. För resenärer 

som kommer från utlandet så erbjuder de förmånliga flygpaket från några storstäder 

runt om i Europa i syfte att minska avgaserna. För att minska trafiken till och från 

anläggningen så har de avtal med lokala bussbolag som dagligen kör mellan 

anläggningen och städer som till exempel Norrköping, Stockholm och Nyköping 

(Keller, 2010-05-20). 
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5. Diskussion och analys  
 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera vår analys och diskussion. Vad som var 

mest relevant för vår frågeställning var att se om innovationsarbetet hör samman med i 

vilken utvecklingsfas hotellen befinner sig i. För att lättare förstå i vilket 

utvecklingsskede hotellen befinner sig i använder vi oss av Butlers 

destinationslivscykelsmodell. Denna modell beskriver hur en destination går från 

upptäckt och utveckling till stagnation. De tre Hotell som uppsatsen fokuserar på anser 

vi befinna sig i olika faser i destinationslivscykeln.  Nedan följer också en kort 

presentation över vår uppfattning av var i livscykeln de undersökta hotellen befinner 

sig. 

 

 
 

Kosta Boda Art Hotel öppnades den 27 juni år 2009 och anses därmed vara ett nytt 

hotell. Trots detta har Kosta Boda länge lockat till sig besökare tack vare konstglaset. 

Allt eftersom intresset för Kosta Boda har ökat har det blivit nödvändigt att kunna 

erbjuda besökarna ett bättre och mer intressant boendealternativ. Det fanns även en 

önskan att få besökarna att stanna längre på destinationen eftersom det innebär en ökad 

ekonomisk omsättning på platsen. Nu har fler människor fått upp ett intresse för Kosta 

mycket tack vara att Kosta har lyckas paketera en produkt som lockar en större grupp 

av besökare. Hotellet har därmed fått en stor betydelse för Kostas utveckling.  

 

Kosta Boda Art Hotel har idag dåliga transportmöjligheter, men enligt Strandman 

(2010-11-17) finns det ett intresse att utveckla detta vilket ytterligare tyder på att 

hotellet befinner sig i ett utvecklingsstadium. Hotellet har utvecklat en service kring 

glaset och tagit glaskonceptet ett steg längre. En anledning till att hotellet lockar 

besökare är att de lyckats behålla fokus på glaset. Kosta Boda Art Hotel använder glaset 

i sin inredning och allt glas som besökaren ser på hotellet går att köpa eller beställa 

vilket i sin tur gynnar glasbruket. Genom att ägna sig åt försäljning kring ett koncept 

har hotellet lyckats med något som kallas för merchandising, vilket innebär att man 
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exponerar sina varor och produkter på ett sådant sätt att det stimulerar intresset och 

lockar kunden till ett köp. Orrefors & Kosta Boda är idag välkända varumärken världen 

över, detta är något som Kosta Boda Art Hotel medvetet använder sig av i sin 

marknadsföring av hotellet. Kosta Boda Art Hotel marknadsför sig genom Glasriket 

AB som fungerar som en samlad marknadsföringskanal. Bornhorst et. al (2010) 

förklarar att företag vinner på att tillhöra olika marknadsföringsorganisationer i syfte att 

skapa en starkare marknadsföringsstrategi. Genom att samarbeta tillsammans med 

omkringliggande intressenter så skapar de tillsammans en starkare bild av 

destinationen. Goplan et. al (2009) förklarar att bilden av en destination stärks om  

relationen mellan kunder och intressenter är sammanlänkad. Bilden av destinationen 

stärks genom intressenternas gemensamma relationer om de kan visa en gemensam och 

genuin bild av platsen. Hall och Williams (2008) menar att en destination vinner på  

intressenternas samarbete då en gemensam bild av destinationen leder till att det skapas 

innovativa produkter som är unika för destinationen. Bornhorst et. al (2010) förklarar 

att DMO används som en marknadsföringsstrategi då den både strukturerar företagets 

produkter och sammankopplar dem med intressenterna i syfte att visa upp en samlad 

bild utav destinationen. Vi anser att hotellet genom sina biprodukter har lyckats skapa 

en helhetsupplevelse vilket har gjort Kosta mer kommersiellt. Detta visar på hur viktigt 

det blir att knyta biprodukter och tjänster till själva primärprodukten.  Kosta Boda Art 

Hotel använder sig av tematisering i form av glas. Tematisering används för att göra 

något mer intressant och attraktivt. Genom att tematisera skapas en gemensam bild som 

kan leda till ett större attraktionsvärde. Hotellet har lyckats väva in det gamla och unika 

hos destinationen, med den glasblåsartradition som länge har funnits där. Glas är ett 

genomgående tema i hotellets utformning och hela konceptet bygger på glas i olika 

former. Hotellet skapat ett intressant och unikt koncept i form av att erbjuda besökaren 

möjlighet att uppleva glas i kombination med övernattning. Hotellet vill knytas samman 

med glaset och de traditioner som finns på platsen.  Vi anser att hotellet använder sig av 

storytelling för att förmedla denna historia. Denna berättelse har hjälpt hotellet att skapa 

en unik produkt, vilket i sin tur har gjort att hotellet skiljer sig från andra hotell. 

Personalen är en viktig del i hotellets utveckling. Kosta Boda Art Hotel är noga med att 

utbilda sin personal eftersom en kompetent personal inte bara leder till god service utan 
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också en vilja att vara med och påverka och komma med nya idéer. Kosta Boda Art 

Hotel har förstått vikten av en god serviceleverans och skapandet av serviceinnovation. 

Det går att dra paralleller till vad Hall (2008) kallar för ”the enabling process” vilket 

innebär att upprätthålla och förstärka tillgången av mänskligt kapital i företaget. 

 

Ett annat hotell som också skiljer sig från mängden är Ishotellet som i år byggs upp för 

22 gången. Hotellet har gått från att vara en liten igloo till att bli världens största hotell 

byggt av snö och is. Hotellet öppnades för allmänheten för första gången år 1992. Trots 

att de gått nästan 20 år sedan hotellet öppnades ses hotellet fortfarande som något nytt 

och spännande och lockar besökare från världens alla hörn. Att hotellet varje år måste 

byggas upp på nytt, gör att det varje år finns något nytt och unikt att se. Att hela tiden 

försöka förnya sig och skapa en annorlunda och attraktiv produkt är enligt Hall (2008) 

en mycket viktig faktor när det kommer till innovation. Detta anser vi har hjälpt till att 

locka både gamla och nya besökare till hotellet. Ishotellets koncept har idag börjat 

kopieras världen över vilket innebär att hotellet har fått en hårdare konkurrens. Nilsson, 

K (2010-11-03) tycker att Ishotellet i Jukkasjärvi har en klar fördel både när det 

kommer till klimat, ”know how” men framförallt det faktum att Ishotellet är originalet. 

Ishotellet har, genom att skapa isformar, kommit på ett sätt att förlänga säsongen. 

Isformarna kommer också att underlätta uppbyggnaden av själva hotellet. Ishotellet 

arbetar genom en tematisering som kretsar kring snö och is. Med sina 80 rum, bar, 

utställningshall och kyrka helt byggt i is har hotellet lyckats skapa en omgivning som 

stimulerar och berör besökarens alla sinnen och inte lämnar någon oberörd. På 

hemsidan kan besökaren läsa att Icehotel är helt byggt av is och snö och att det är det 

första och största i världen. Vidare skriver de att det finns många spännande historier att 

berätta om hotellet och avslutar med att skriva. ”Luta dig lite närmare skärmen så ska 

vi viska dem i ditt öra” (icehotel.com). Genom att använda sig av storytelleing har de 

lyckats knyta hela konceptet till vad som är unikt för destinationen. Att marknadsföra 

sig genom storytelling har varit essentiellt för Ishotellet i den mån att hela deras tema 

bygger på en unik bild av Lappland och dess arktiska klimat. Vi anser att hotellet i sig 

säkert hade kunnat locka besökare enbart med sin produkt, fast utan de spännande och 

mystiska historierna kring hotellet hade de antagligen inte nått den framgång som de 
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har idag. Ishotellet har ytterligare en viktig marknadsföringskanal i form av en 

innovativ biprodukt. Absolut Icebar är en förlängning av hotellet och hjälper till att 

uppmärksamma och sprida varumärket runt om i världen. Vi anser att detta samarbetet 

är mycket lyckat eftersom det är gynnsamt för båda parter eftersom Absolut Company  

också är ett välkänt varumärke. Ishotellet samarbetar sedan år 1994 med Absolut 

Vodka. Absolut Vodka är enlig Haig (2005) ett av världens 50 största varumärke och 

kategoriseras som ett reklamvarumärke. En viktig faktor till Absolut Vodkas 

framgångar är att de har en innovativ marknadsföring som har gjort företaget välkänt 

över hela världen (Haig, 2005). Detta är något som Ishotellet även drar nytta av.  Media 

har också spelat en stor roll i utvecklingen av hotellet. Den gratis marknadsföring 

Ishotellet har fått i media har varit betydelsefull för hotellet och blivit hotellets 

viktigaste marknadsföringskanal. Personalen är även en viktig del i Ishotellets 

utveckling. Ishotellet sätter stort värde på den kunskap som förvaltas inom företaget. 

Genom att bibehålla och utveckla samt ta tillvara på den kunskap som finns hos de 

anställda, lyckas hotellet skapa en gemenskap och en trevlig atmosfär (Nilsson, K, 

2010-11-03). Att ge de anställda en samlad och utförlig bild av företaget gör det lättare 

för alla att hjälpas åt att utvecklas i en gemensam riktning. Ishotellet utbildar ständigt 

sin personal vilket tyder på att de förstår vikten av att anställa och behålla kompetent 

personal för att slippa missförstånd och konflikter. De låter även sina anställda vara 

delaktiga i utvecklingen av Ishotellet vilket kan få dem att känna ett större engagemang 

för företaget. För att erbjuda besökaren en bättre helhetsprodukt erbjuder Ishotellet 

biprodukter i form av olika aktiviteter som kan kopplas till hotellet och dess 

tematisering. Dessa biprodukter bidrar till att skapa ett bredare utbud vilket attraherar 

en större kundgrupp Dessa attraktioner tillsammans med hotellet är viktiga i skapandet 

av den totala turismprodukten.   

 

Vildmarkshotellet Kolmården öppnade år 1984 och är det äldsta av de tre hotell vi har 

undersökt. Vid starten var hotellet inte tematiserat utan öppnades med syftet att kunna 

erbjuda sina gäster ett modernt och lyxigt konferenshotell. Vid ägarbytet bytte hotellet 

fokus och började också att inrikta sig mot barnfamiljerna som besökte djurparken. Här 

börjades också ett nära samarbete mellan hotellet och djurparken för att kunna erbjuda 
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ett gemensamt upplevelsekoncept och en samlad helhetsupplevelse. Vildmarkshotellet 

och Kolmårdens djurpark använder sig av en gemensam tematisering för att stärka 

attraktionsvärdet på både hotellet och parken. De ombyggnader som har gjorts efter 

sammanslagningen följer ett genomgående afrikatema, ett tema som har hjälpt hotellet 

att utmärka sig från övriga hotell. Också personalen klär sig enhetligt enligt detta tema 

vilket enligt Hall (2008) är en viktig innovationsprocess och räknas till tematisering. 

Genom denna värdeökande service får kunden ut mer av produkten. Genom samarbetet 

med djurparken associeras Vildmarkshotellet idag med Kolmårdens väl inarbetade 

varumärke vilket ger hotellet en större attraktionskraft. Samarbetet har lett till en 

gemensam marknadsföring där hotellet och djurparken erbjuds som en paketprodukt.  

 

Att ta tillvara på kunders och anställdas kunskap är en mycket viktig 

innovationsprocess enligt Hall (2008). Vildmarkshotellet använder sig av 

enkätundersökningar som skall leda till förbättringar i både service och produkt. Dessa 

undersökningar görs även för att ge ledningen en tydligare bild av vad som händer i 

företaget. Med detta så har ledningen lyckats utveckla ett system genom vilka de 

anställda kan bidra till ständiga förbättringar och de har själva skapat en miljö där de 

kan få en större helhetsbild av företaget. Vildmarkshotellet är också noga med att 

lyssna på de anställda i syfte att utveckla hotellet. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen så 

anser vi att hotellet fungerar som ett komplement till djurparken, men tillsammans 

skapas den helhetsprodukt som är utmärkande för de hotell vi har undersökt. 
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5.1 Hotellens utvecklingsfaser 
 
 
För att ta reda på om hotellens arbete med innovation är lika viktigt oavsett i vilken 

utvecklingsfas hotellen befinner sig i har vi använt oss av TALC-modellen. 

 

 

5.1.1 Kosta Boda Art Hotel 
 

Vi anser att hotellet passerat upptäcksfasen och nu befinner sig i utvecklingsfasen. 

Upptäckfasen beskrivs som en fas där en plats går från att bara locka till sig en viss typ 

av besökare till att attrahera en större grupp av besökare. I Kostas och hotellets fall 

skulle denna grupp kunna bestå av konstintresserade människor som reser dit på grund 

av glaset. I utvecklingsfasen utvecklas attraktioner samt en utveckling av 

infrastrukturen blir nödvändig för att kunna ta emot den ökade mängden besökare som 

kommer. Det finns idag dåliga transportmöjligheter men ett tydligt intresse att utveckla 

infrastrukturen tyder på att hotellet befinner sig i ett utvecklingsstadium. Också 

planerna på att bygga nya personalbostäder samt en ny konferensdel visar på att hotellet 

är under utveckling. Vi anser att Kosta Boda Art Hotel har lyckats bra i sitt arbete med 

hotellet. Tematiseringen kring glaset är än så länge den största bidragande orsaken till 

att hotellet fortfarande attraherar besökare. Kosta Boda Art Hotel arbetar med 

innovation inom många områden och genom vår intervju har det framkommit att 

hotellet är medvetna om att innovationsarbetet inte slutar vid ett fulbelagt hotell. Utan 

att arbetet med innovation är något som måste fortlöpa för att hotellet ska  behålla sin 

attraktionskraft. 

 

5.1.2 Ishotellet 
 
Vi anser att Ishotellet har blivit en förebild och inspirationskälla för andra 

turismentreprenörer jorden runt. Sedan starten har hotellet växt fort och byggtekniker 

har förfinats och utvecklats. Erfarna konstnärer och isskulptörer anlitas varje säsong för 
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att bygga upp hotellet och dekorera interiören. Ishotellet har i 20 år lyckats lockat 

nyfikna besökare från världens alla hörn. Att hotellet länge har varit så unikt har gjort 

att de lyckats stanna i utvecklingsfasen så pass länge som de har gjort. Idag anser vi att 

hotellet befinner sig i en konsolideringsfas på väg in i en stagnationsfas. Att ett hotell, 

20 år efter öppnandet, lyckats befinna sig i utvecklingsfasen är enligt oss 

anmärkningsvärt och imponerande. En av anledningarna till att de har lyckats stanna i 

utvecklingsfasen så länge är att de ständigt har arbetat med innovation. Detta på grund 

av att hotellet varje år måste byggas upp på nytt, vilket gör att det varje år finns något 

nytt att se. Att hotellets koncept idag har börjat kopieras världen över har gjort att vi nu 

anser att hotellet gått över till en konsolideringsfas och är kanske till och med på väg 

ner i en stagnationsfas. De som talar för att hotellet kan undgå en stagnationsfas är att 

Ishotellet i Jukkasjärvi är originalet. Att transportmöjligheterna till och från hotellet har 

ökat under de senare åren har bidragit till att det blivit lättare och billigare för besökare 

att resa dit. Detta tillsammans med hotellets försök att utöka säsongen genom att bygga 

upp hotellet tidigare, kan leda till en fördröjning av stagnation. Ishotellet har länge varit 

unikt i sitt slag vilket har gjort att hotellet inte har haft några problem att locka besökare 

Ishotellet har länge varit ensamma på marknaden men konkurrensen från andra ishotell 

har gjort att hotellet nu har varit tvungna att se till andra innovationsprocesser. Att 

utöka säsongen samt att paketera produkten är hotellets senaste och kanske viktigaste 

innovationsarbete just nu.  

 

5.1.3 Vildmarkshotellet Kolmården 
 

Av de tre hotell som vi har undersökt så är Vildmarkshotellet Kolmården det som 

funnits längst. Hotellet slog upp sina portar år 1984 och är enligt oss det hotell som nått 

längst i destinationslivscykeln. Hotellet har passerat både upptäcktsfasen, 

konsolideringsfasen, stagnationsfasen och hamnade till sist i nedgångsfasen. Vi en 

nedgångsfas finns det ofta bara två vägar att ta. Antingen görs ingenting åt situationen 

vilket ofta resulterar i konkurs eller görs en produktförnyelse, vilket innebär att 

företaget försöker skapa nya attraktioner. Även att använda sig av tidigare outnyttjade 

resurser kan bli ett sätt att rädda företaget. I Vildmarkshotellets fall skedde ett ägarbyte 
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och det startades ett samarbete med Kolmårdens djurpark vilket blev ett gynnsamt 

samarbete för båda parter. Genom att skapa en gemensam tematisering lyckades de 

skapa ett helt nytt upplevelsekoncept vilket vi anser placerar hotellet tillbaka till 

utvecklingsfasen. Skillnaden på Vildmarkshotellet och till exempel Ishotellet är att 

Vildmarkshotellet är en biprodukt eller ett komplement till djurparken medan Ishotellet 

är själva primärprodukten. Det gör att hotellet i dag är mer beroende av djurparken än 

vad djurparken är av hotellet och skulle inte kunna överleva på egen hand. Enligt vår 

mening innebär detta att Vildmarkshotellet har blivit en del av Kolmården som 

destination och skiljer sig från de övriga två hotellen i vår undersökning. 

 

6. Slutsats 
 

Genom globaliseringen  är företag och organisationer i dag utsatta för ständiga 

förändringar. Omvärlden har blivit allt mer oförutsägbar och den snabba utvecklingen 

har också medfört till större konkurrens. Globaliseringen har också lett till att 

hotellupplevelser många gånger är identiska. Produkter och tjänster blir allt mer 

homogeniserade av företagen, särskilt inom inkvarteringssektorn där konsumenterna 

kan vara säkra på att bli tillhandahållande en standardnivå av service oavsett i vilket 

land de besöker. Denna standardisering kan ha lett fram till förändringar i 

konsumenternas smak. Vi anser att besökaren idag vill uppleva något nytt men ändå 

med en säkrad kvalitet. Efter att ha gjort tre intervjuer med representanter från tre 

tematiserade hotell i Sverige så har vi kommit fram till att innovation är en mycket 

viktig del i hur dessa företag arbetar. Ord som är centrala för hotellen när det gäller 

innovation är kreativitet, effektivitet, förändring, nytänkande, förnyelse, utveckling och 

kunskap. Detta visar att hotellen har en gemensam bild över vad innovation är. Hotellen 

arbetar med innovation för att attrahera nya målgrupper men även för att behålla dem 

som de redan har. Det har också framgått från vår undersökning att hotellen arbetar 

med innovation inom många områden. Arbetet med innovation används på hotellen 

som ett hjälpmedel för att erbjuda kunden en bättre och mer komplett turismprodukt. Vi 

har förstått att arbetet med innovation inte bara behöver vara att komma på något nytt, 
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det kan även vara att komma på nya och smidigare sätt att lösa eventuella problem runt 

en redan existerande produkt. Då marknaden utvecklas ställs hotellen inför nya 

utmaningar. Denna utveckling ger också upphov till nya möjligheter då vi anser att 

företagens konkurrensförmåga är nära sammanlänkad till deras innovationsförmåga.  

I vår inledning skrev vi om hur hotellmarknaden har blivit allt tuffare och hur viktigt 

det är för hotell i dagens samhälle att arbeta med innovation. Vi tycker att vi har, med 

hjälp av ett antal innovationsprocesser, tydliggjort vikten av detta arbete samt hur detta 

arbete går till. Från vår undersökning kan vi även dra slutsatsen att hotellens arbete med 

innovation är lika viktigt oavsett i vilken utvecklingsfas hotellen befinner sig i.  
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7. Bilagor  
 
Bilaga 1. Intervju   
 
Magnus Strandman, Hotellchef, Kosta Boda Art Hotel, 17/11-2010 
 

Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter? 

Jag jobbar som hotellchef på Kosta Boda Art Hotel. Jag heter Magnus Strandman och 

är 40 år.  Min roll som chef är att se till att driften av hotellet sköts, jag har 

budgetansvar och ska se till att driften och utvecklingen av hotellet sköts.  Alla normala 

uppgifter som en chef ska göra.  

 

Hur lång tid har du varit anställd på Hotellet? 

Sedan i april 2009. 

 

Vad har du för bakgrund inom hotellbranschen? 

Jag har varit i resebranschen sedan 1994, både inom återförsäljarledet som 

leverantörsledet. Jag har varit 5 år på Scandic och Hilton där jag jobbat på 

försäljningsavdelningen. Jag har också fått erfarenhet från olika internutbildningar i 

entreprenörskap och på de stora bolagen som Scandic och Hilton. Den största 

skillnaden mellan dessa hotell och Kosta Boda Art Hotel är att Kosta arbetar mer med 

tematisering runt glaset, där glaset är en viktig bidragande orsak till att hotellet lockar 

gäster. Besökarna som kommer till Kosta kommer dit för att uppleva glaset i första 

hand. 

 

Var du med vid uppstarten av Kosta Boda Art Hotel? 

Ja, jag anställdes två månader innan vi öppnade i Kosta. Jag jobbade då främst med 

försäljning och blev sedan erbjuden jobbet som hotellchef vilket jag varit sedan knappt 

ett år tillbaka.  Jag har tillsammans med några andra som också fått vara med sedan 

starten varit ansvarig för strategier och kundgrupper, gästkategorier med mera. 

 

Hur ägs hotellet?  
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Fastigheten ägs till 51 procent av Lessebo kommun och 49 procent av New Wave 

Group. Driftsbolaget, alltså hyresgästen som driver hotellet ägs till 100 procent av New 

Wave Group.  Det är ett helägt dotterbolag inom koncernen.  

 

När startade hotellet och vad var anledningen? 

Det öppnade 27 juni 2009. Det har pratats ganska länge om att bygga ett hotell i 

glasriket. Det har pratats om det i olika perioder, vilket blev resultatet till att man ville 

bygga ett vettigt boende centralt i glasriket.  Målet var att de besökare som besöker 

glasriket skulle kunna bo bra, äta bra och känna sig allmänt till lags med miljön. 

Hotellet skulle även ligga bra för möjligheten att göra dagsutfärder till olika attraktioner 

runt om i glasriket för att sedan komma tillbaka och kanske stanna på hotellet i mer än 

ett dygn, vilket var vanligt innan hotellet byggdes.  Hotellet är också till för att attrahera 

de turister som kanske bor på kortare avstånd, och innan kanske bara åkte dit över 

dagen, nu kan de stanna i ett par dagar och uppleva allt vad glasriket kan erbjuda.  För 

New Wave Group så var självklart en anledning med hotellet att marknadsföra Kosta 

och glaset i syfte att sälja mer glas. Tanken var att visa upp glaset i en helt annan miljö 

än i bara butiken eller glashyttan. Så syftet med hotellet kan skilja sig lite beroende på 

vem man frågar.  

 

Vilken är er målgrupp och hur kommer ni i kontakt med dem? 

Det har utkristalliserats en del målgrupper eller kundgrupper under de ett och ett halvt 

år som vi har haft öppet. Som vi ser det, är det i veckorna måndag till torsdag 

framförallt företag, näringslivet som kommun, landsting med mera som lägger mycket 

konferenser hos oss.  Sen på helgen fredag till söndag så är det privata gäster eller 

större grupper som kanske är där för att förlusta sig och uppleva lite andra aktiviteter. 

Det är de två huvudkategorierna som vi kan se och jobbar mot, sen jobbar vi även i 

veckorna för individuell logi genom affärsresenärerna.   Sen kan man plocka ut olika 

grupper i de två målgrupperna allteftersom de är intresserade av olika saker som 

tillexempel så är några designintresserade.  Då kan man få företag och organisationer 

som jobbar inom den branschen att lägga sina möten och konferenser hos oss.  Det 

finns ju privata gäster som kommer dit för spaupplevelsen och kanske inte brys sig så 
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mycket om glaset. När det gäller att hitta kunderna på försäljningsdelen så är det vanlig 

marknadsföring som tidningar, annonser och sedan sänder vi i tv i och med idol på 

fredagarna, vi är också med på olika konsument mässor som resemässor där vi 

marknadsför vår produkt till privatpersoner. När det gäller företagen så marknadsför vi 

oss genom kundbesök och branschtidningar. Vi bjuder också in företagen till hotellet 

för att sedan kanske kunna kontraktera olika avtal vilket ger dem bättre och 

förmånligare priser i en mer paketerad produkt.  

 

Ser ni var kunderna kommer ifrån? 

Ja vi har valt att beta av och arbeta med den kommunala och regionala marknaden i 

närområdet. Dessa besöker hotellet mer kontinuerligt vilket gör dem till en viktig 

inkomstkälla.  På sommarmånaderna ser de dock att många av besökarna har rest 

längre, många av dem kommer från Tyskland.  

 

Är det övernattande gäster eller är det också sådana gäster som bara kommer dit 

och utnyttjar faciliteterna?  

På helger kan det vara så. Det har ju hänt ganska mycket här sedan New wave köpte 

upp Kosta Boda. Det är på gång att förvandlas från ett gammalt brukssamhälle till ett 

upplevelsesamhälle, där de satsar på olika aktiviteter på glasbruket för att höja 

upplevelsen runt glaset.  På helgerna är det många som kommer till Kosta för att 

shoppa och många av dem hamnar efteråt i vår bar och sedan har vi också lite dags 

spagäster, men de flesta gäster vi har är förknippat med logi. 

 

Vad betyder ordet innovation för er? 

Innovation är en ganska så komplex fråga. Men om vi kollar på hotellet så försöker vi 

bevara det gamla och unika från glasbruket samtidigt som vi utvecklar och omvandla 

konceptet för att attrahera nya målgrupper genom att visa konstglaset på ett helt annat 

sätt än tidigare. Vår innovation är ju att ta hand om och förnya det gamla så det blir 

attraktivt för kunderna.  Det kommersiella blir att visa glaset i en ny och annorlunda 

miljö jämfört med den vanliga butiksmiljön.  Glasriket arbetar med innovation genom 

att bevara det gamla och unika. De jobbar med att skapa intresse för hantverket genom 
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att framhäva konst, mat och andra lite kreativa delar från regionen.  Kosta Boda Art 

Hotel bidrar med en stor av regionen innovation eftersom vi drar mycket besökare som 

stannar över och upplever Kosta på ett nytt och lite annorlunda sätt.  

 

Måste ni utveckla er för att dra kunder? 

Man måste hela tiden försöka att förnya och utveckla sig. Det behöver inte hela tiden 

vara så stora förändringar.  Vi tillexempel byter kontinuerligt ut glaset på hotellet samt 

att vi säljer glaset som finns i hotellet.  Vi byter menyer ganska ofta i restaurangen, 

vilket gör att har man varit hos oss i oktober så och kommer igen i december så hittar 

man inte samma meny.  Vi försöker också ständigt att hitta nya former av aktiviteter, 

både glasrelaterade och andra aktiviteter som paddling och fiske.  Vi fixar också olika 

aktiviteter för konferenser som tillexempel olika gäst föreläsare och andra 

sidoaktiviteter. Dessa olika komplement runt produkterna är viktiga för att vi ska få en 

hög återköpsfrekvens bland våra kunder. Stagnerar man i utvecklingen så märker 

kunderna det och väljer andra anläggningar för nästa resa.  Hotellet i Kosta Boda är 

idag unikt i sitt slag vilket gör att vi har en stark ställning på marknaden och lockar 

besökare tack vare detta. 

 

Vad var den senaste förändringen? 

Den senaste förändringen skedde i helgen. Då öppnade julmarknaden i Kosta. Hotellet 

är fyllt med julprylar och vi har över en miljon lampor som vi tänder varje kväll.  

 

Blev det någon utveckling jämfört med förra året? 

Det blir mer julligt och fler lampor i år, då vi inte han med att fixa allting föra året.  Vi 

har också utvecklat julbordskonceptet jämfört med förra året där vi år kommer att ha 

underhållning runt restaurangen.  Vi jobbar mer med spa-upplevelsen under november 

och december där vi paketerar den annorlunda jämfört med förra året i syfte att få dit 

besökare under julförsäljningen.  Sen så kommer det ske en yttre förändring genom att 

vi kommer förnya en del av glaset samt att Bertil Valin kommer ställa ut en glasbåt i 

ingången.   
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Måste ni förnya er för att få nya eller befintliga kunder att komma till er? 

 Ja det tror jag vi måste.  Det vi kommer att göra nu inför 2011 är självklart att behålla 

det vi redan har och vara en fullskalig upplevelseanläggning men vi kommer även att 

arbeta lite annorlunda med försäljningen.  Vi har innan inriktat oss på närregionen men 

ska nu även fokusera på att sälja genom återförsäljare i främst Stockholm, Göteborg 

och Malmöområdena för att bättre komma åt deras slutkunder.  Vi kommer även att 

arbeta mot norra Tyskland för att skapa nya relationer och utveckla nya marknader.  

Sen är det även viktigt att behålla och vårda de relationer vi redan har som tillexempel 

Linnèuniversitetet som har haft ganska många konferenser hos oss.  Skulle vi vara 

duktiga på att utveckla konceptet runt konferenserna så kan vi säkert alltid hitta nya 

kontaktpersoner runt om i de organisationer vi redan har relationer med i syfte att få fler 

delar i de olika företagen att lägga sina konferenser hos oss.  Detta kan oftast vara 

billigare än att behöva hitta en helt ny kund. Det vi ser nu i slutet av året är att vi 

beläggningsmässig fredag till söndag ligger på cirka 80 procent vilket är mycket bra. 

Däremot i veckorna måndag till fredag så ligger vi på cirka 55 procent så där har vi ju 

mer kapacitet att utveckla oss på. Vi kanske inte kan öka den kapaciteten med de 

kunder vi har utan måste kanske utveckla oss med att hitta nya kunder och marknader 

för att fylla veckorna . 

 

Hur viktigt är varumärket Orrefors och Kosta Boda?                              

Jätteviktigt! Varumärket Kosta Boda och Orrefors bidrar ju till omsättningen och 

beläggningen på vårat hotell. Vi är idag ett världsledande varumärke inom 

glasproduktion och tillsammans med Orrefors har vi ett vinstgivande samarbete. 

Däremot är det viktigt när det kommer till hotelldelen att inte tappa fokus från glaset. 

 

Är nya aktiviteter avgörande för att locka till sig besökare?  

Aktivisterna är inte avgörande. Transporten är dålig och det går inte åka kollektivt från 

så många ställen i Småland vilket försvårar kommunikationen. Transporten betyder 

mycket och vi försöker påverka politiker ganska ofta eftersom vi har ett politiskt 

intresse genom de politiker som jobbar i fastighetsbolaget.   
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Ser ni några påtryckningar från marknaden att behöva utveckla er? 

Det är klart att man kollar på när konkurrenter gör storsatsningar och planerar för vad 

har vi för hot. Vad måste vi förnya för att hänga med gentemot deras storsatsning med 

mera. Det finns ju planer på att utveckla kosta som destination vilket skulle påverka 

hotellet genom fler besökare, mer shopping och fler potentiella övernattningsgäster.  

Det som är roligt är att många politiker och boende i kosta trodde att detta skulle 

misslyckande, men det har ju visat sig att med det utseendet och utförandet det drivs 

idag så har det varit effektivt.  Hade vi byggt ett vanligt standardhotell i Kosta så hade 

det nog inte klarat sig.  Men med konstglaset och allting runt om kring så har det visat 

sig fungera utmärkt.  

 

Måste ni växa? 

Det tror jag inte vi behöver göra varje år men tittar man tillbaka på de ett och halvt år vi 

funnits så tror jag det finns en stor möjlighet att göra det. Det finns utrymme för att 

växa både genom högre beläggning och genom att det finns redan på ritningarna en 

påbyggnad som kan byggas till vid en ökning av verksamheten.  

 

Skiljer sig hotellet någonting när det gäller service, gentemot andra hotell? 

Servicen har varit ett ganska stort problem hos oss. Även om vi är ett attraktivt hotell så 

är det ganska svårt att hitta lämplig personal till Kosta. Det är svårt att hitta dem i 

Kosta, vilket försvårar läget om de måste pendla från andra städer runt om kring. 

Eftersom branschen inte är så vällbetald så är det svårt att få bra personal att vilja 

pendla varje dag för samma lön. Nu har vi börjat hitta rätt när det gäller personalen. Vi 

har plockat personalen från tillexempel. Kalmar och Växjö där vi erbjuder personalen 

övernattningsboende för att göra det lättare för dem att stanna och göra ett bra jobb.  

För att få behålla dem så låter vi dem jobba fyra dagar och sedan kan de åka hem i tre 

dagar med fulltbetalt.  Vi kommer att jobba hårdare när det gäller service i framtiden 

genom att jobba hårdare när det gäller utbildning av personalen. Vi vill även på de 

mjuka värdena vara en förebild i branschen.  Vi vill förbättra det goda värdskapet, där 

all personal vet exakt vad de ska göra vid olika tidpunkter för att skapa en så bra bild av 
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hotellet för kunden. Jobbar hårt när det gäller informationen mellan anställda på hotellet 

för att de ska erbjuda kunden rätt sak vid rätt tidpunkt.  

 

Vad är framtidsplanerna?  

Vi har lite visioner. Vi kommer på sikt försöka att lägga delar av eller hela 

verksamheten på lite andra platser både i och utanför Sverige. Torsten Janssons vision 

är att när hotellet är lönsamt så ska konceptet sprida sig till andra platser i världen. Han 

har precis gett sig in i restaurangbranschen och börjat kolla lite på möjligheterna för att 

lyfta ut visa delar av hotellkonceptet som glasbaren och restaurangen. Vi har redan fått 

förfrågningar att flytta konceptet till andra platser. Vi tror att skulle konceptet sprida sig 

till andra lite större städer runt om i världen så skulle det vara mycket lönsamt på grund 

av det unika i glasdesignen. Torsten tror på att driva utvecklingen genom samma bolag 

och vill inte låta någon annan driva utvecklingen av hotell och restaurang . Sen så är ett 

eget bageri en vision då vi köper enorma summor bröd från andra städer som vi skulle 

kunna tillverka och sälja själva i att kosta.  Sedan har vi en lokal vi funderar på att 

använda för att ha lite exklusivare konferenser.  

För hotellets del så skulle jag vilje se att konferensdelen byggdes ut, men problemet 

med att göra en hastig förändring kan i sin tur leda till att restaurangen står tom de 

degar det inte finns tillräckligt många på hotellet.  

 

Kan ni göra det lättare för besökarna genom att erbjuda dem visa transport 

alternativ? 

Vi har pratat om att ha transportalternativ genom att erbjuda dem taxi. Vi har också 

pratat om att ha bussar på sommaren som går från Kosta och till Öland för att bada . 

Detta kostar pengar och får ligga i framtiden.       
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Bilaga 2. Intervju  

Kerstin Nilsson, Hotelldirektör och delägare, Ishotellet,  3/11-2010 
 

Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter? 

Jag heter Kerstin Nilsson och jag är hotelldirektör och delägare av Ishotellet. 

 

Hur länge har du varit anställd på Ishotellet? 

 Jag har varit anställd i nästan 25 år. 

 

Är det sedan starten? 

Det är innan det blev ishotell, på den tiden var vi en vildmarksanläggning. Vi började 

med att köra forsränning och ha vildmarksutflykter, vi hade också överlevnadskurser 

och det var på senare år, 1992, efter att Yngve Bergkvist hade byggt upp en kosthall i is 

som vi började bygga Ishotellet. 

 

Vad har du för utbildning och bakgrund? 

Jag har läst hotell på gymnasiet och sen har jag läst på Östersunds högskola och jag har 

också gått en ledarskapsutbildning. 

 

Hur ägs hotellet idag? 

Idag är hotellet helt privatägt, vi är i dagsläget åtta stycken delägare och sex stycken av 

oss jobbar här dagligen. 

 

När startade hotellet? 

Den första snöbyggnaden som gjordes var 21 år sedan då visste vi inte att det skulle bli 

ett hotell utan då hade vi en konstutställning i den och det var först två år senare efter 

att ett företag hade varit här på besök som någon kom på att låta dem sova över i hallen. 

Efter det började använda det som hotell, så sedan 1992 har vi haft det som hotell. 

 

Vilken är er största målgrupp? 
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De flesta gästerna kommer från utlandet och man kan säga att vi har två målgrupper. Vi 

kallar den ena för leasure, det vill säga privatresenärer som kommer hit för att vara här 

på sin fritid och det andra är M.I.C.E och det står för meetings, incentives, conferens 

och event och där rör det sig mycket om konferenser och teambuildingevent. Leasure 

står för ungefär 70% och mice står för ungefär 30%. Leasure är vanligtvis par som är 

25-30 år upp till 55-60. 

 

Hur marknadsför ni er mot dessa målgrupperna? 

Eftersom vi var först i världen med att bygga Ishotellet har det gjort att vi har fått ett 

ganska stort media intresse. Sedan så jobbar vi på det traditionella sättet också som till 

exempel genom mässor och..., ja framförallt mässor. Vi har väldigt lite annonsering, 

men sen jobbar vi också med samarbetspartners. Ett annat sätt att sprida budskapet är 

genom vårt samarbete med Absolut Vodka som har gett upphov till barer, Absolut 

Icebars. Vi har just nu fem stycken barer ute i världen, i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, 

London och Tokyo. Som sagt så jobbar vi också med både svenska och utländska 

samarbetspartners, förutom Absolut Vodka jobbar också med SAS bland annat, och 

genom dem marknadsför vi oss också.  

 

Hur ser ert samarbete med SAS ut? 

Vi marknadsför varandra. Människor flyger ju upp till Kiruna och då ser dom oss och 

det är viktigt eftersom 80% av våra gäster kommer från utlandet. 

 

Vad tycker du är så speciellt med Ishotellet? 

Vi lånar vatten från Torneälven och vi lämnar tillbaka det varje vår. Det är att vi lyckas 

använd något som är typiskt för Sverige såsom kyla, is och snö och förvandla det till 

något kreativt och något som tilltalar sinnena. 

 

Vad är innovation enligt dig/er? 

Jag tycker att innovation är det samma som kreativitet och att samtidigt prova 

någonting nytt. Att ge utrymme för nya idéer men också att kunna få misslyckas för att 

på så sätt utvecklas. 
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Hur jobbar ni med innovation? 

Det jobbar vi med varje dag (skrattar). Vi gör inget annat än misstag eftersom vi hela 

tiden provar på nya saker för att förbättra hotellet. 

 

Försöker ni utveckla hotellet varje år? 

Vårt mål är inte att göra det större och större. Vi skulle ju kunna bygga det hur stort 

som helst men sen ska man ju sälja rummen också eftersom det är en färskvara, det står 

ju sig bara fyra månader om året och sedan så smälter det ju tillbaka till Torneälven. 

Det viktigaste vi gör just nu är att utveckla konsten för att på så sätt göra hotellet så 

vackert som möjligt. Just nu håller vi också på med en testverksamhet. Vi har provat på 

att bygga isformar till hotellet för att sedan kunna spara dem hela sommaren så att vi 

kan börja bygga upp hotellet tidigare och på så sätt förlänga säsongen. Det kommer 

också att spara mycket tid och pengar. 

 

Ser du att ni behöver förändra er varje år för att kunna fortsätta att attrahera er 

målgrupp? 

Vi förändrar ju oss varje år och det är ju inget vi väljer att göra utan vi måste ju 

förändra oss eftersom hotellet smälter ju ner. Men den som inte förändrar sig står ju still 

eftersom tiden går ju framåt. Det sker ju konstant nya förändringar i världen och det är 

viktigt att hänga med.  Det dyker ju också hela tiden upp nya konkurrenter och vi ställs 

ju också hela tiden inför nya utmaningar både när det kommer till väder och 

miljöaspekter, så att vara innovativ är ett måste och man måste alltid ifrågasätta det 

man håller på med, om kan man göra någonting bättre eller mer effektivt eller på ett 

roligare sätt. Så förändringar är nödvändigt men förändringar behövs ju också för att 

man ska fortsätta tycka det man håller på med är roligt. 

 

Hur viktig del är personalen för hotellets utveckling? 

De är ju självklart jätteviktiga. Genom att ta tillvara på vår personal och få dem att 

känna sig delaktiga i utvecklingen tycker jag att vi har skapat oss en trevligare 

arbetsmiljö. Vi utbildar all vår personal och de har bidragit med många idéer och 
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kommit med förslag till förändringar. Det svåra har varit att hitta bostad till våra 

anställda och vi har varit tvungna att låta personalen bo i husvagnar. Men vi har löst 

problemet genom att bygga personalbostäder för våra anställda.  

 

Hur utvecklas Ishotellet idag? 

Vi sysslar ju med nytänkande och det är ju att varje år ha nya konstnärer som designar 

hotellet eftersom man förväntar sig att hela tiden se något nytt när man kommer hit så 

försöker vi också alltid något nytt men det är också för att locka tillbaka gamla gäster. 

Det sista stora vi gjorde var att vi var i Paris och byggde ett isberg till en modeshow 

som jag inte får säga namnet på (skrattar) alltså vem som var kunden, men vi har alltid 

nya järn i elden och det är ju lite därför vi håller på, just för att få hitta på. 

 

Hur ser du på framtiden? 

Just nu tycker jag att den ser ljus ut. Vi går ju mot vinter igen och vi hade 10 grader 

kallt i morse och vårt försök med de nya formarna verkar gå bra. Markanden är 

fortfarande nyfiken på våra produkter och det är ju för att vi förändrar oss varje år. 

Inget ser likadant ut utan vi förnyar oss hela tiden, plus att det här är ju i högsta grad ett 

miljöprojekt. Jag tror att vi har förutsättningar att hålla på bra länge till om det inte 

händer något dramatiskt med vädret men där har vi ju alla ett ansvar att ta hand om 

naturen så gott vi kan. 

 

Vilka är era största konkurrenter? 

Många av de gäster som kommer till Ishotellet kommer hit för att få uppleva vintern. 

Det finns ju få ställen i världen där man kan få uppleva vinter, snö, kyla mörker och 

samtidigt konst och is. De flesta ställen i världen är ju faktiskt ganska varma så våra 

konkurrenter är ju de som kan erbjuda samma produkt som vi men jag tror att det är så 

att kunderna väljer mellan till exempel Ishotellet eller en resa till Mauritius eller något 

annat mer exklusivt annorlunda ställe, så vi konkurrerar med den sortens resmål och det 

kommer nya konkurrenter hela tiden. Det beror också på vem man jämför sig med. I 

Sverige kan vi kanske jämföras med glashotellet i Orrefors och jämför man oss med 

resten av världen så finns det ju helt andra hotell och destinationer. Jag tror att det är så 
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här att människor kommer att vilja resa mer och mer eftersom vi idag har mer fritid och 

mer pengar, det finns mer och mer förmögna människor i världen.  

 

Finns det liknande koncept någon annanstans i världen? 

Jukkasjärvi är ju en destination som har jätte många attraktioner som kopplas till 

naturlandskapet. Vi kallas ju i folkmun för Europas sista vildmark och det finns ju här 

till exempel möjlighet till att åka på skotersafari eller åka hundspann och rensläde det 

finns också pimpelfiske och möjligheter till jakt. 

Vårt koncept finns på flera ställen i världen. Det finns i Norge, Finland, Grönland och 

Kanada men det finns ingen som har så lång vintersäsong som vi har. Vi befinner ju oss 

norr om polcirkeln och vi har det väldigt kallt här i Jukkasjärvi så det är därför vi 

känner att vi har råd att satsa så mycket på detta som vi gör. Vårt försprång är ju också 

det att vi är originalet, vi är ju ledande när det kommer till ”know how”, vi har en bra 

och utvecklad byggteknik och vi har kunskapen hur man arbetar med is, snö och kyla. 

 

Är era biprodukter viktiga för hela upplevelsekonceptet? 

Ja, absolut. Ishotellet är ju en upplevelseprodukt. Så när man kommer till Ishotellet så 

är det ju det man vill se och uppleva. Man vill sova över och få sitt diplom att man har 

övernattat där. Men utan bra restaurang och bar, där man kan dricka ett glas 

champagne, eller andra spännande aktiviteter för att inte tala om den storslagna miljön 

som vi har här uppe så hade det ju naturligtvis inte varit lika attraktivt. Så det är viktigt 

att det är en bra kombination av alltihop för att ge en bra upplevelse. 
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Bilaga 3. Intervju  

Magnus Nilsson, VD, Vildmarkshotellet Kolmården, 29/11-2010 
 

Vem är du och vad gör du på anläggningen? 

Magnus Nilsson heter jag. Jag är VD för Kolmårdens djurpark som även innefattar 

vildmarkshotellet. 

 

Hur länge har du jobbat på hotellet? 

Jag har varit VD på hela anläggningen sedan 1 juli tjugohundra.  

 

Innan det, har du någon annan erfarenhet av att jobba i hotellbranschen? 

Ja, jag har jobbat tre år uppe i Åre. Jag har jobbat för Vingresor i många år och där 

jobbade jag främst på hotell, sen jobbade jag på Sunwing i några år. 

 

Hur ägs hotellet? 

Idag ägs hotellet utav ett hotellfastighetsbolag som heter Pavlos, sen har vi ett 

hyresavtal med dem.   

 

Kolmården och vildmarkshotellet är det två olika delar? 

Nej det är en del som ägs utav ett driftsbolag, sen äg fastigheten utav ett 

fastighetsbolag.  Hotellet och djurparken är samma bolag. 

 

Startade hotellet efter parken? 

Djurparken startade 1965 och hotellet startade 1984. 

 

Vad var anledningen till att de öppnade hotellet? 

Ja det är ju samma som alla stora anläggningar att man behöver en anläggning för att få 

besökarna att stanna kvar. Det spelar ju ingen roll om det är en nöjespark, djurpark eller 

annan nöjesverksamhet. Det behövs ett boende för att få besökarna att stanna några 

dagar. Sen blir det en bättre attraktion om man kan erbjuda ett bra boende i anslutning 

till parken.  
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Dessutom är det en tanke av oss att kunna ha en året om verksamhet. 

 

Vad har ni, vad är er primära målgrupp? (På hotellet framför allt?) 

Den är två delad kan man säga. På vinterhalvåret så är det konferensgäster. Eller tre 

stora kundgrupper har vi. På sommaren så är det ju barnfamiljer som kommer. På 

vintern, på vardagarna så är det ju konferensgäster och på helgerna så är det 

spagäster/familjespa. 

 

Vet ni var de kommer ifrån, vet ni hur långt de åker? 

Ja det är, merparten är som vi brukar säga, kommer inom 25 mila radien. Karlstad och 

nedåt Jönköping. Det är vad, huvud målgruppen kommer där ifrån.  Sen på sommaren 

så kommer de både från Finland, Sverige och övriga norden. 

 

Har du någon uppfattning om hur de får reda på att ni finns? 

Ja, dels så är vi ett inarbetat varumärke sedan länge. Sedan finns vi på hemsidan, vi 

syns i reklam och sen är det ju som i så många andra fall att vi sprids med mun till mun 

metoden. Gäster som har varit här rekommenderar oss. När det gäller konferenssidan så 

har vi en hel del återförsäljare.  

 

Jobbar ni med tematisering på hotellet? 

Ja vi har ett genomgående afrikatema. Vi har en restaurang som vi kallar för Marrakech 

där man kan äta och dricka något gott och i anknytning ligger också vår Safaribar. Det 

är kul att kunna erbjuda något nytt och annorlunda. 

 

Vad betyder ordet innovation för dig? 

Det betyder att man framåtsrävar, visionärsmässigt, man kollar på vad allmänheten vill 

ha. Jag tycker det är en mix av vision, upplevelse och kunskap. 

 

Ni jobbar med detta kontinuerligt? 

Ja, vi jobbar med enkätundersökningar för att se vad kunden vill ha, för att förstärka 

och se vad vi är mindre bra på och kan ta bort. Sen så jobbar vi mycket med att titta på 
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andra anläggningar för att se vad vi kan förändra. Det är alltså en mix med ett samspel 

mellan tematisering och produkten   

 

Marknadsförs ni tillsammans parken och hotellet? 

Ja det gör vi. Vi vill skapa ett kombinerat upplevelsekoncept och då blir det en bättre 

helhetsupplevelse. Vi får också mycket marknadsföring bara genom att besökare 

berättar för sina vänner om oss. Vi är idag en av Sveriges största djurparker så vårt 

varumärke är så känt vilket gör att vi behöver lägga mindre pengar på marknadsföring 

än tidigare. 

 

Vad är er senaste förändring? 

Vår senaste förändring är spaanläggningen. Sen just idag så börjar vi bygga om hela 

konferensavdelning. Men den senaste förändringen är Spaanläggningen som byggdes 

för ett och halvt år sedan, eller två år sedan blir det. 

 

De här förändringarna ni gör, känner ni ett behov av att gör de för att kanske 

behålla kunder? 

Vi tänker framförallt på att behålla de kunder vi redan har. Det är ju minst lika viktigt 

som att skaffa nya, sen kan vi kanske öka anläggningen genom att skaffa nya kunder. 

Men vi tänker mycket på att behålla de som redan är trogna gäster. De kommer ofta 

tillbaka när de ser att den produkten de är trogna förbättras hela tiden.  

 

Ser du några påtryckningar från marknaden att ni måste utvecklas, jag menar 

andra hotell som utvecklas?  

Ja det är klart att det finns en konkurrens där ute, så det är klart vi tittar på vad vi kan 

göra och böra göra.  

 

Hur viktig del är personalen för hotellets utveckling? 

Vi har en motiverad personal med en klar helhetssyn vilket är mycket viktigt för att 

kunna fortsätta att utvecklas. All vår personal klär sig också enligt vårt tema och bidrar 
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därför också till upplevelsen. Jag tror att det är mycket viktigt att vägleda och utveckla 

personalen men också att ge dem ett större ansvar.  Detta tror jag hjälper vår personal 

att bli bättre men också mer uppfinningsrika när det kommer till hotellets utveckling. 

Hur mycket av era idéer kommer från personalen? 

Det är väll en mix skulle jag säga. Det är ju klart vi får en del info från våra 

medarbetare. De hör ju mycket, men sen måste det vara en mix av att det är enkelt för 

våra medarbetare att arbete samtidigt som det är positivt för våra gäster. Så ibland 

kanske vissa hotell gör det för innovativt och för tematiserat och så där, så att det blir 

svårt för medarbetarna att arbeta. Så det ska ofta vara en mix av det hela, ni förstår.  
 
Hur ser framtiden ut, vad händer de närmaste åren? 

Som jag sa så bygger vi ut hela konferensanläggningen just nu, för att förstärka den. 

Sen kan det vara möjligt att vi inom några år bygger fler rum för att göra det ännu 

bättre. Vi kommer fortsätta bygga ut spa-delen och sen tittar vi på hur vi skulle kunna 

skapa ett bra restaurang koncept.  
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Bilaga 4. Intervju  

Per Keller, Hotellchef, Vildmarkshotellet Kolmården, 20/5-2010 
 

Vem är du och vad är dina arbetsuppgifter på Vildmarkshotellet? 

Per Keller heter jag och sitter på två stolar; som hotellchef på Vildmarkshotellet 

samtidigt som jag arbetar som affärsområdeschef på all hotellverksamheten i 

Kolmården. Det är så att vi är numera från och med 1 januari en destination där 

Vildmarkshotellet och Kolmårdens djurpark kommer varandra ganska så nära och där 

planer till att göra det till en destination. 

 

Hur lång tid har du varit anställd på Vildmarkshotellet? 

Sedan 1 februari år 2010 

 

Vad har du för bakgrund och utbildning inom hotellbranschen? 

Jag har jobbat åtta år utomlands, bland annat i London, Irland och USA. Ingen renodlad 

hotellskola utan managementprogrammet kan man säga.  

 

Hur ägs Vildmarkshotellet? 

Den ägs av Park & Resort Skandinavia, som även äger; Skara sommarland, Gröna lund, 

Aquaria, Kolmårdens djurpark. 

 

När startade Vildmarkshotellet? 

År 1984. 

 

Vad var anledningen? 

Har funnits en hel del verksamhetsanledningar. Tanken var att starta ett modernt 

konferenshotell med även weekendgäster. Från början var faktiskt inte barnfamiljerna i 

fokus utan då var det lite mer dansbandskvällar, romantiska geteaways med mera när 

det började. Och det var enormt modernt på min tid, 1984 när vi slog upp portarna med 

nattklubb, restaurang, krog och konferens.  
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Har anledningen någonting med Kolmårdens djurpark att göra? 

Inte så mycket med Kolmårdens Djurpark att göra. Men läget, 1984 var den också att 

Kolmårdens djurpark var ägd av Norrköpings kommun – inte på något stort sätt en 

affärsdrivande verksamhet utan mer en institution i Östergötland.  

 

Men har det förändrats under åren idag, så att ni är mer beroende av Kolmårdens 

Djurpark idag än vad ni var innan? 

Absolut har det de, och det är en av dem anledningarna varför vi vill skapa en 

destination av både djurparken och Vildmarkshotellet. 2006 fick anläggningen nya 

ägare och då gick man in lite mer hårdare om att göra mer tematisering ännu tydligare.  

 

Vilka är era målgrupper? 

Idag är målgruppen i sig, i det hela stora, konferens och privatpersoner. Sedan hur vi 

har segmenterat är lite standard, så som olika andra branscher har gjort, man pratar om 

measure. Vi jobbar ungefärligen årligen med, 40-60 % - privat och 40 % konferens i 

dagens läge, där vi har 10 månader om året där det fungerar som ett renodlat 

konferenshotell på veckorna och helgerna för barnfamilj, där man när parken är öppen 

ha möjlighet att vara där men annars kvar i Vildmarkshotellet (med äventyrsbad och lite 

annat som finns på hotellet).  

 

Hur ser ert samarbete ut med Kolmårdens djurpark? 

Det är ju samma ägare så det är ett samarbete som är väldigt tight.  

 

Skiljer ni på att ni är en enskild, självständig attraktion? 

Nej det gör man inte, för 2 år tillbaka började vi tillhöra en destination, men blev inte 

officiellt förrän 1 jan 2010. Det man gjorde då var lite grann att man gjorde en helt ny 

marknadsplattform för hela destinationen där vi kommunicerade bland annat utslag om 

vad vi gjorde lite innan, man kan sammanfatta det genom lite mindre Arne Weise och 

lite mer Steve Earle. Och tanken var den att hotellet och parken skulle säljas som en 

enhet, man satte reducerade försäljningsandel och Park & Resort, så i dagens läge 

ligger försäljningsandelen på hela koncernen, vilket gör att samma säljare säljer alla 
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fyra-fem parker som de har. I och med detta ger det i sin tur när vi marknadsför oss nu, 

så marknadsför vi oss så att vi lägger konferens på Kolmården djurpark inte på 

Vildmarkshotellet.  

 

Hur arbetar ni för att skapa attraktionsvärde för era kunder? 

Genom tematisering till parken, vi tematiserar allting kan man säga i stort sätt parken är 

hårt tematiserad tillexempel Tiger World, där det är en fantastiskt tigeranläggning, vi 

har nu nyss till öppningen till 1 maj byggt om hela entrèn till djurparken och vi kommer 

att börja detta år i september 2010 som kommer ligga löpande till april 2011 – där vi 

kommer att bygga om hela Vildmarkshotellet så att det blir lite mer konferenslokaler, 

där kommer vi att tematisera kan man säga brake out- områden och dem områden som 

är… nöjeslokalerna kommer vi att lämna ganska så standardiserade, för vi tematiserar 

där vi känner det vi behöver lyfta det så att konceptet ska hålla ihop men samtidigt så är 

det för privatpersoner ett konferenshotell. 

 

Bidrar ni till att höja marknadsvärdet på Kolmårdens djurpark? 

Ja det gör vi. Dem får en helhetsupplevelse. Tanken är att hotellet inte ska vara juvelen 

i kronan utan ett komplement för helhetsupplevelse.  

 

Ökar ni deras attraktionskraft mer än vad ni själva får ut från samarbetet?  

Ja och nej! Vi ökar värdet i parken under den tiden vi har konferens, därför att lägga en 

konferens på Vildmarkshotellet och samtidigt ha möjlighet att klappa varg i parken, det 

tror jag ökar attraktionskraft för oss mera än för djurparken. Men under resterande 

delen av året, när vi har privatpersonsäsongen som sätter igång vid midsommar och 

avslutas i augusti, där vi har 100 procent beläggning, 800 människor i huset in och ut 

sju dagar i veckan, så kommer man hit för att man ska till Kolmårdens Djurpark och 

inte för att gå i Vildmarkshotellet.  Ja och nej, det är olika beroende på säsong. 

 

Bidrar Kolmårdens kunder till att ni får en ökad attraktionskraft på 

hotellmarknaden? 

Ja, absolut! 
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Hur ser framtiden ut? 

Ljus! Tanken med ”destination Kolmården” är att vi ska vara den bästa djurparken i 

Norden, vilket vi redan är på god väg att vara, där vi har en helhetsupplevelse för det 

segmentet som inte finns någon annanstans. På konferenssidan ska vi vara det 

självklara valet för både små och stora konferenser som är ute efter att faktiskt vill få ut 

något av sitt möte där vi också har en planering av möten och genomförande som vårt 

hotell har. Den framtiden ser väldigt ljus ut, och jag tror där under åren 1010-2011 

kommer att ta mycket marknadsandel av också. Tittar man på Östergötland generellt, så 

är ju vi som hotell….vi kontrollerar en hel del av marknaden i Östergötland.  

 

Bygger den på er egen attraktionskraft, eller anser ni att den bygger på 

Kolmården (djurparken, tropicariumet och campingen) som destination? 

Nej 

 

Anser ni att Vildmarkshotellet skulle överleva utan Kolmårdens djurpark? 

Nej vi skulle inte överleva. 

 

Om så är fallet vad skulle ni behöva göra för att behålla eller öka er 

attraktionskraft? 

Kan delas in i olika sätt. Dels har vi prisnivådialog, som vi alltid har med våra gäster, 

att dem lägger ner dem pengarna på det dem vill ha. Där måste vi hela tiden bli bättre, 

framförallt också jobba med utveckling som är den största utmaningen med hela 

branschen just nu, det tror jag kan öka attraktionskraften, att man känner att man får 

något prisvärt.  

Sedan måste vi också hela tiden investera för att kunna få återkommande kunder och 

utöka målgruppen som är ett av våra primärmål.  

Att öka och utveckla attraktionskraft hänger samman med själva destinationen och inte 

i endast hotellet. Vi är ett hotell i en park får man nästan säga. 
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Om ni anser att ni inte överlever utan Kolmårdens djurpark vad är då orsaken till 

detta och går det att förändra den faktorn genom en förändrad nisch för att 

minska beroendet av Kolmårdens djurpark? 

Man kan se oss som en destination med olika verksamhetsområden, 

verksamhetsområde, djur, park, -hotell. Verksamhetsområde i en destination, och där 

kör vi hårt med att förverkliga, vi är inte helt klara ännu men ska bli det i slutet av 2010 

i början av 2011. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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