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Sammanfattning 

Turism är den nya basnäringen i svensk ekonomi. För att företag inom turistindustrin ska bli 

konkurrenskraftiga och nå ökad tillväxt krävs innovationsprocesser. Teorier visar att genom 

ny kunskap kan innovationsprocesser skapas som leder till konkurrenskraft och ökad tillväxt. 

Detta definierade ämnesområdet för den här studien. 

Tre studentuppsatser från 2007 har legat till grund för den här undersökningen. I samtliga fall 

har det skrivits om ett utvalt turistföretag där uppsatsens uppdrag varit att överlämna ny 

kunskap i form av rekommendationer och förslag på nya åtgärder att implementera i 

turistföretaget för att skapa innovation och nå ökad tillväxt. 

Syftet med den här studien är att kartlägga hur kunskapsöverföring som överlämnats från 

universitet till turistföretag bidragit med innovationsprocesser som lett till ökad tillväxt och 

konkurrenskraft i turistföretag. 

Studien är av kvalitativ art och har ett deduktivt angreppssätt för att besvara den valda 

problemformuleringen om hur kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin kan 

bidra till innovationsprocesser som leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt. Studiens 

undersökning bestod av semistrukturerade intervjuer med tre respondenter från de tre 

granskade turistföretagen som ingick i studentuppsatserna från 2007.  

I samtliga undersökta fall påvisas att den överförda kunskapen varit mer bekräftande än 

innovativ för uppdragsgivarna. Vidare visar undersökningen att studentuppsatserna som 

erhållits varit för omfattande och för svåra att ta till sig för merparten av mottagarna i 

uppdragsgivarnas nätverk. De personer som kunnat ta del av kunskapen besatt egen 

högskoleutbildning och sålunda en annan förförståelse för den överförda kunskapen, i deras 

fall var det mer samarbetet mellan inblandade parter som hindrade implementering av nya 

innovationer.     

Undersökningen visar att kunskapen i sig, genom studentuppsatserna från universiteten inte 

varit dålig och obrukbar då den i flera fall redogjort för idéer som uppdragsgivarna själva 

tänkt. Istället anser jag att kommunikationen, mottagandet och situationen vid överföringen 

varit bristfällig och hämmat implementering av innovationsprocesser.   

Resultatet av studien visar att det behövs nya synsätt kring kunskapsöverföring och hur den 

kommuniceras. Att utveckla ett kunskapsöverföringsprogram, kvalitetssäkra överföringen och 

fastställa speciella normer för presentationen av utfört uppsatsarbete skulle kunna vara 

potentiella faktorer som förbättrade processen och medförde att merparten av mottagarna 

inom turistindustrin skulle kunna ta till sig den överförda kunskapen på ett bättre sätt.  

Slutligen vill jag delge att jag instämmer med de forskare som presenterats i den här studien 

när de förklarar att det finns en hel del kvar att utveckla för att kunskapsöverföring mellan 

universitet och turistföretag ska skapa framgångsrik innovation som leder till ökad tillväxt och 

konkurrenskraft för turistindustrin. Berörda turistföretag måste inse kunskapens värde och 

dess resurser. De måste förstå att kunskap inte enbart är ren information som överförs.  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel vill jag skapa en grundläggande förståelse för läsaren över detta 

uppsatsarbete. Kapitlet inleds med ämnesval, vilket avser att skapa en uppfattning för mitt 

intresse, varför jag valt att behandla kunskapsöverföringen och dess betydelse för innovation 

och ökad tillväxt. Ämnesvalet följs av problembakgrunden som beskriver varför det är viktigt 

med kunskap, innovation och samarbete inom turistindustrin samt det teoretiska gap jag med 

denna studie avser fylla. Vidare i kapitlet följer problemformulering och studiens syfte. 

Avslutningsvis redogör jag för arbetets begränsningar samt de begreppsförklaringar läsaren 

har nytta av i tolkandet av denna studie. 

 

1.1 Ämnesval 

Turism är den nya basnäringen i svensk ekonomi. För att turistindustrin ska öka lönsamhet 

och bli mer konkurrenskraftig fodras innovationsprocesser. Det här väcker min nyfikenhet 

och definierar mitt ämnesval: Kan kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin bidra 

till innovationskraft som resulterar i ökad tillväxt? Ämnesvalet stämmer också väl in i Umeå 

universitets DARE-projekt Triple Helix, vars syfte är att förbättra samverkan mellan 

universitet, näringsliv och samhälle. 

1.2 Problembakgrund 

Turismens totala omsättning i Sverige ökade med 3,2 procent under 2010 till nästan 255 

miljarder kronor, varav svenska fritidsresenärer svarade för nästan 50 procent, svenska 

affärsresenärer för cirka 17 procent och resenärer från utlandet för drygt 34 procent 

(Tillväxtverket/SCB). Turism är en mycket viktig basnäring inom svensk ekonomi. Enligt 

internationella bedömningar kommer turism och resande i ett globalt perspektiv att öka med 

drygt fem procent per år fram till 2020. Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna 

ökning då landets basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt natur och 

kultur i kultiverad form ligger i linje med vad både fritids- och affärsresenärer förväntas 

efterfråga. Men för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och öka tillväxten i en turistindustri 

krävs innovation och ny kunskap (Shaw & Williams, 2009, s. 325). 

Flertalet forskare, Hjalager (2002), Cooper (2006), Shaw & Williams (2009) och Hall & 

Williams (2008) redogör alla vikten av samarbete och samspel mellan aktörer och institut för 

att skapa innovationskraft som leder till framgång. En teori som tydligt belyser och klargör att 

samspel mellan universitet, näringsliv och stat/myndighet är nyckeln till förbättrade villkor 

för innovation är Triple Helix. Teorin beskriver hur innovationsförmåga och ökad tillväxt 

skapas. Ledordet för teorin är kunskapsöverföring. (Etzkowitz, 2005, s. 13) 

Trots att forskare, konsulter och myndigheter ständigt överför ny kunskap till turistindustrin är 

destinationerna långsamma på att utnyttja kunskapen. Det är viktigt för turistföretag att förstå 

Inledning Utgångs-
punkter 

Teori 
Praktisk 
metod 

Tidigare 
studier 

Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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att kunskap är en resurs som ska värderas och implementeras och som leder till 

konkurrenskraft, och inte bara se kunskap som ren information (Scott et, al., s. 40).  Hjalager 

(2002, s. 472) menar att branschorganisationer som turistbranschen kan kommunicera direkt 

mot forskningsinstitut och genom det förvärva ny kunskap som är väsentligt för 

turistindustrin. Enligt Scott et, al. (2008, s. 40) råder det ingen tvekan om att överföring och 

användning av ny kompetens för innovation och produktutveckling inom turistindustrin är 

helt avgörande för destinationernas konkurrenskraft. 

Kunskapsöverföring som skapar innovation som i sin tur bidrar till konkurrenskraft och ökad 

tillväxt i turistindustrin är inte något nytt fenomen och i dagsläget finns det en stor mängd 

forskning och studier att tillgå inom ämnet. Något som går att utläsa från ett flertal av de 

studier som genomförts är dock att överföring av kunskap från akademisk forskning till 

praktisk tillämpning inom turistindustrin står för mindre än vad akademikerna själva skulle 

vilja se att den gör, detta enligt Cooper (2006, refererad i Hjalager 2010, s. 6). Problemet kan 

härledas till att anställda inom turistindustrin saknar relevant kompetens, kunskap och 

utbildning för att ta tillvara på den kunskapsöverföring som erhålles (Hjalager, 2002, s. 470). 

Att anställda inom turistindustrin saknar relevant kunskap och kompetens bygger på tre 

huvudteorier enligt Hjalager (2002, s. 470). Först, att turistanställda saknar högskole-

utbildning. Endast en marginell andel av anställda inom turistindustrin har nått en 

högskoleutbildning. För det andra, så överstiger personalomsättningen inom turistsektorn de 

flesta andra sektorerna i ekonomin. Många inom turistindustrin är anställda på en kortare tid, 

oftast efter säsong. För det tredje saknar turistbranschen stora karriärmöjligheter. Majoriteten 

som söker sig till turistindustrin vill byta eller förändra sin livsstil och varva ner i arbetstid, de 

efterfrågar inte karriär, prestige, framgångar eller mycket pengar. (Hjalager, 2002, s. 470) 

Som framtida projektledare i turistindustrin är jag tveksam till hur den kunskapsöverföring 

som sker från universitet direkt till turistföretag skapar innovation som leder till 

konkurrenskraft och ökad tillväxt i turistindustrin. Min tveksamhet grundas i den ovisshet 

kring kunskapsnivån som turistföretag innehar och hur insatta de är i kunskapsöverföringens 

betydelse för lönsamhet och tillväxt. Vidare grundas min tvekan i hur turistföretag har tid, 

resurser och kunskap för att ta emot, hantera och implementera den överförda kunskapen i sin 

verksamhet. Hjalager (2010, s. 8) delger genom (Ottenbacher, Shaw, & Lockwood, 2005) när 

det gäller att skapa innovation i turistföretag att företagare klagar på att de är fullt upptagna av 

annat, att innovationsprocesser är tidskrävande och att de inte har kompetent personal som 

kan utföra innovationsprocesser. Jag har upplevt en brist på tidigare forskning kring 

universitetens kunskapsöverföring direkt till turistföretag och hur den erhållna kunskapen i 

turistföretag mottagits och implementerats. Jag anser det väsentligt att synliggöra gapet för 

läsare eftersom kunskapsöverföring kräver mycket resurser och är en kostsam process men 

oerhört betydande för ökad tillväxt. 

Då samspel för kunskapsöverföring är en viktig del för att skapa innovation har jag valt att 

belysa denna del enligt Etzkowitz trippelhelix modell. I denna teori framgår vikten av samspel 

mellan universitet, stat/myndighet och näringsliv för att skapa innovationskraft som leder till 

ökad tillväxt. Trippelhelix-modellen genererar en infrastruktur av kunskap i form av 

överlappning mellan de institutionella sfärerna där var och en försöker stärka de andras 

prestationer. (Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 2000, s. 111) 

Det finns mycket kvar att utveckla för att nå en ökad kunskapsöverföring mellan universitet 

och kommersiellt företagande som kan leda till framgångsrik innovation inom turism menar 

Cooper (2006, refererad i Hjalager, 2010, s. 6). Bristen i utvecklingen av kunskapsöverföring 

till turistföretag och den ovisshet som enligt mig råder kring hur turistföretag hanterar och 
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implementerar erhållen kunskap för att bli innovativa och nå ökad tillväxt leder mig direkt till 

min problemfrågeställning. Därför har jag valt att studera teorier kring kunskapsöverföring 

med tolkning av Hall & Williams (2008), Shaw & Williams (2009), Widén-Wulff & Ginman, 

(2004) och Alvesson (2004). Hall & Williams (2008, s. 3-5) anser att kunskap är avgörande 

för innovation, produktivitet och konkurrenskraft för ett turistföretag. Det som kan vara svårt 

och en stor utmaning för turistföretag är hantering och implementering av mottagen kunskap. 

Som tidigare nämnts är innovation betydande för att nå ökad tillväxt. Jag har därför valt att 

utforska teorier kring begreppet innovation. I Hjalager (2002) och Hall & Williams (2008) 

forskning återkommer begreppet innovation och dess betydelse för konkurrenskraft och ökad 

tillväxt i turistindustrin frekvent. Att skapa och implementera innovation kan vara 

tidskrävande och kräver sin kunskap och kompetens i turistföretag. Forskningen på 

innovation, där innovation erhålls av turistföretag genom kunskapsöverföring från den 

akademiska världen har hittills varit begränsad. Forskare menar att kunskapsöverföring och 

dess värde inte är allmänt känt som en betydande disciplin inom turistbranschen och därav att 

situationen är bristfällig. (Hjalager, 2010, s. 6) 

Det har forskats en del på innovationers betydelse för tillväxt i turistindustrin, på samspel 

mellan institutionella sfärer och på kunskapsöverföring mellan institut för att skapa 

innnovation. Dock har jag inte sett konkret forskning på kunskapsöverföring från universitet 

direkt till turistföretag där kunskapsöverföring som erhållits av turistföretag skapat 

innovationskraft i företaget som lett till ökad tillväxt. Jag har valt att studera djupare på detta 

förhållandet med tolkning av Hjalager (2002), Etzkowitz (2005) och Hall & Williams (2008) 

teorier på trippelhelix, kunskapsöverföring och innovation för turistindustrin. 

För att erhålla kunskap om tidigare turistföretags hantering och implementering av mottagen 

kunskapsöverföring från universitet har jag valt att gå igenom tre studentuppsatser, alla 

kopplade till den svenska turistindustrin. Varje studentuppsats har redovisat förslag och 

rekommendationer på innovationsprocesser att implementera i respektive turistföretag för att 

företaget ska bli mer konkurrenskraftigt och nå ökad tillväxt. Jag har i nästa steg valt att 

kontakta respektive turistföretag för att erhålla information angående deras efterarbete utifrån 

den tillförda kunskapen de fått via studentuppsatserna. 

Studentuppsatserna genomfördes under 2007 och jag anser att jag idag, fyra år senare genom 

att kontakta turistföretagen kan få svar på hur implementeringen och efterarbetet med de 

överförda innovationsförslagen till turistföretagen hanterats. Likaså kan jag få information om 

kunskapsöverföringen skapat innovationskraft i turistföretagen som lett till konkurrenskraft 

och ökad tillväxt. 

1.3 Problemfrågeställning 

Utifrån problemdiskussionen ovan formulerar jag följande forskningsproblem: 

”Hur kan kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin bidra till 

innovationsprocesser som leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt?” 

1.4 Syfte 

Syftet är att kartlägga om kunskapsöverföring som överlämnats från universitet till 

turistföretag kan bidra med innovationsprocesser som leder till ökad tillväxt och 

konkurrenskraft. Genom att beskriva, analysera samt värdera de faktorer som påverkar 

kunskapsöverföringen avser jag att skapa förutsättningar för att vägleda turistföretag och 

universitet inför framtida arbete. 
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1.5 Begränsningar och avgränsningar 

Studien har begränsats till: 

 Kopplingen mellan universitet och turistindustrin. 

 Kvalitativ studie 

 Tre stycken företag 

Jag har begränsat studien till kopplingen mellan universitet och turistindustrin. Trippelhelix 

teorin utgår från ett samspel mellan tre institutionella sfärer, universitet, näringsliv och 

stat/myndighet (Etzkowitz, 2005, s. 13), I den här uppsatsen kommer jag att undersöka 

kopplingen mellan två av de tre instituten. Detta för att det är kopplingen mellan universitet 

och näringslivet, i detta fall turistindustrin som kan ge svar på mitt problem och hur 

kunskapsöverföringen sker mellan de valda instituten, samt om det samspelet skapar 

innovationskraft i turistföretag. Jag anser att institutet stat/myndighet inte bör kopplas in i den 

här undersökningen då detta institut enligt Etzkowitz (2005, s. 13) agerar som regelgivare och 

i denna studie fördjupar jag mig inte inom området som rör regler och lagar. 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie då jag anser att semistrukturerade intervjuer 

med respektive ägare för de tre turistföretagen är relevanta för studien då det är 

turistföretagens ägare som bäst kan besvara mina frågor. De tre ägarna har alla erhållit förslag 

och rekommendationer på åtgärder från universitetet genom studentuppsatserna. Ägarna vet 

vad som skett i deras turistföretag efter överlämnandet av slutförda studentuppsatser. Vidare 

känner de till om kunskapen de erhållit lett till innovation och ökad tillväxt eller inte och de 

vet i så fall varför. En kvantitativ studie, genom en enkätundersökning med flera 

svarsalternativ skulle inte ge mig det underlag och det fakta som jag söker för min 

undersökning. 

Tre studentuppsatser har jag valt att undersöka i min studie. Jag begränsade uppsatsernas 

nyckelord till turism, marknadsföring och service, detta för att de tre nyckelorden är tydligt 

kopplade till min frågeställning. Alla tre studentuppsatserna hade ett turistföretag som 

huvudaktör. I studentuppsatserna har uppdraget för författarna varit att undersöka och 

analysera på möjligheter till utveckling för turistföretaget. Utifrån fakta och de förutsättningar 

som erhållits har författarna tillämpat de teorier som valts och kommit fram till förslag och 

rekommendationer på utveckling att överföra till turistföretaget. De tre undersökta 

turistföretagen var etablerade på olika platser i landet och resor till respondenterna för 

intervjuer fodrade en del tid vilket begränsade antalet turistföretag till tre. 

1.6 Begreppsförklaringar  

Aktör En deltagare eller medverkande individ i en organisation, destination eller annan 

ekonomisk sammanslutning.  

Benchmarking Utförs genom att en verksamhet utvärderas kvantitativt i förhållande till de 

verksamheter som man uppfattar verkar bäst inom sitt affärsområde.  

Destination Ett område eller en region i ett land som verkar inom turistindustrin. En 

destination kan bestå av ett flertal olika turistföretag som alla gemensamt kan 

marknadsföra området. 

Forskning Innebär att söka ny kunskap med vetenskaplig metodik. 



Kapitel 1 - Inledning 
 

5 
 

Innovation En innovation är en ny idé på t.ex. en produkt, tjänst eller affärsidé. En 

innovation kan dessutom innebära att man använder ett befintligt föremål på ett 

nytt sätt, alternativt att man börjar tillverka en gammal produkt på ett nytt sätt 

genom att använda sig av ett annat material än tidigare. 

Näringsliv Ett institut i vårt samhälle som i den här uppsatsen representeras av 

turistindustrin och de turistföretag som verkar inom turistindustrin. 

Turism Omfattar aktiviteter som sker när individer reser till och vistas på platser som 

inte omfattar den vardagliga omgivningen. Dessa aktiviteter och resor syftar till 

fritid och/eller affärer och är kortare än ett år. 

Turistindustri Den industrin som verkar för landets turism, nationellt som internationellt. 

Turistföretag Ett företag som bedriver verksamhet inom turistindustrin där huvudsyftet är att 

erbjuda aktiviteter, produkter och tjänster till individer för att lyfta fram och visa 

upp den egna regionen. 
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2. Utgångspunkter 

I detta kapitel ämnar jag att redogöra för tillvägagångssättet för denna studie. Inledningsvis 

kommer jag att beskriva den förförståelse jag innehar inom ämnesområdet, samt för de beslut 

jag tog i tidigt skede såsom angreppssätt, perspektiv och metodval. Slutligen beskrivs den 

litteratursökning som utförts och den källkritik på sekundärdata som anträffats. 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse och tidigare erfarenhet kan grundas i utbildning, social bakgrund och praktiska 

erfarenheter. En människa föds inte med ett förhållningssätt till hur världen fungerar, utan det 

växer fram under livet (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Med förförståelse menas de begrepp 

eller den kunskap författaren innehar innan studiens arbete börjar (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 76). 

Med avsikt att underlätta läsarens kritiska bedömning av den här studien har jag valt att i detta 

avsnitt redogöra för mina tidigare erfarenheter vilka kan ha påverkat mina värderingar, 

tolkningar, val och följaktligen studiens utformning. 

Grunden för min förförståelse återfinns i mina studier vid Handelshögskolan på Umeå 

universitet där jag studerar till civilekonom via fristående kurser samt genom mitt eget företag 

Camilla consult som jag drivit sedan 2007. Inom ramen för civilekonomprogrammet läste jag 

kurserna marknadsföring A, entreprenörskap med beslutstöd B, Organizational Change C och 

Corporate Entrepreneurship C, vilka alla berör begreppen samspel och innovation, båda 

aktuella och viktiga faktorer för den här studien. Jag har således en god förförståelse för 

samspel och innovation i stort men däremot har inte området kunskapsöverföring och Triple 

helix berörts nämnvärt i någon av dessa kurser. 

När det gäller mitt eget företag så har jag därigenom erhållit mycket lärdom i form av samspel 

med andra aktörer, affärsutveckling, skapa konkurrenskraft och att ständigt marknadsföra min 

affärsidé. Mitt företag verkar inom turistbranschen vilket gör att jag efter fyra års erfarenhet 

med egen verksamhet känner till branschen en del. Detta ger mig viss förförståelse kring 

turistbranschen i stort, men även här har inte ämnesområdena kunskapsöverföring och 

Trippelhelix berörts eller påträffats nämnvärt. 

Eftersom kunskapsöverföring och Trippel helix-teorin är nya områden för mig, ansåg jag det 

nödvändigt att fördjupa min kunskap i dessa ämnesområden genom att studera ett stort antal 

artiklar. I och med att min uppsats har sin grund i en kvalitativ studie vars intervjufrågor 

baseras på min breda teoretiska referensram, vilket betyder att flertalet frågor under 

intervjuerna är hämtade utifrån de tre studentuppsatser som ingår i den här studien, menar jag 

att min teoretiska förförståelse inte kan påstås ha inverkat på studiens trovärdighet. 

  

Inledning 
Utgångs-
punkter 

Teori 
Praktisk 
metod 

Tidigare 
studier 

Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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Figur 1. Bilden visar attributen för de metodval som finns. Den fetmarkerade texten visar de 

val jag tagit och presenteras i nedanstående avsnitt. (egen modell) 

2.2 Verklighetssyn – onotologi 

Verklighetssyn eller ontologi rör frågor som innefattar de sociala tingens art och natur 

(Bryman, 2011, s. 35). Det finns två olika synsätt inom onotologin, objektivism respektive 

konstruktionism. Objektivism kallas den ståndpunkt som anser att den sociala verkligheten 

består av yttre enheter som vi inte kan påverka medan konstruktionismen är den ståndpunkt 

som anser att vi är med och skapar vår sociala verklighet som delaktiga individer och att 

verkligheten på detta sätt är i ständig förändring (Bryman, 2011, s. 36). Utifrån detta 

ställningstagande ansåg jag det nödvändigt att besöka respektive turistföretag och dess ägare 

för att vara en del av respondenternas sociala verklighet. 

I den här studien ser jag huvudsakligen till människors medverkan i sin egen verklighet. 

Genom att undersöka tidigare studentuppsatser och betrakta det som skett hos de aktuella 

turistföretagen försöker jag se hur olika aktörers agerande har påverkat och påverkar 

turistföretagen idag. Ingående aktörers deltagande i olika situationer och relationer dem 

emellan har påverkat och påverkar innovationskraften i de undersökta turistföretagen enligt 

min åsikt. Detta avslöjar att jag gjort ett konstruktionistiskt ställningstagande när det gäller 

verklighetssynen. 

2.3 Kunskapssyn - Epistemologi 

Kunskapssyn eller epistemologi som det också benämns, innefattar vad som är eller vad som 

ska betraktas som kunskap inom ett visst ämnesområde och är det sätt en forskare uppfattar 

verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s.11). I teorin finns det generellt två kunskapssyner 

som framställs som huvudmotsättningar: positivism och hermeneutik. Den individ som 

förordar naturvetenskapliga förhållningssätt vid studiet av den sociala verkligheten använder 

sig av ett positivistiskt synsätt. Positivism innebär att endast företeelser som kan bekräftas via 

sinnena är kunskap och att vetenskapen ska vara värderingsfri, det vill säga objektiv (Bryman, 

2011, s. 30). Positivism har alltså sin grund i naturvetenskapen medan hermeneutiken har sin 

grund i tolkningar av människors beteende, nämligen via tolkningsperspektivet, 

interpretativism. Ett hermeneutiskt synsätt har ofta en subjektiv verklighetssyn och skiljer inte 

på känsla och förnuft än heller på fakta och värderingar. Istället menar man att fakta bekräftas 

genom ens värderingar. (Bryman, 2011, s. 32) 

Jag söker en djup och bred förståelse för mina valda respondenters handlande och tänkande i 

de sociala sammanhang de befinner sig i. Med en konstruktionistisk verklighetssyn som 

beskriver att kunskap skapas genom interaktion mellan människor (Bryman, 2011, s. 36) har 

jag valt att möta respondenterna i deras vardag för att höra deras egna berättelser och kunna 

erhålla deras egna uttryck – detta för att insamla kunskap. Från respondenternas erfarenheter 

Ontologi 
 

Objektivism 

 Konstruktionism 

 

Konstruktionism Hermeneutik Deduktiv 

Epistemologi 
 

Hermeneutik 

 Positivism 

 

Angreppsätt 
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gör jag tolkningar och försöker sätta dem i ett sammanhang för att inta mer kunskap. Jag 

inhämtar information från ett begränsat antal källor som jag anser är väsentliga för studien 

och studerar mindre enheter för att placera in dem i en större helhetsbild. Detta sätt att hantera 

kunskap baseras på den kunskapssyn som heter hermeneutik. 

Jag anser det viktigt för den här studien att undersöka och analysera turistföretagens 

handlingar och utveckling utifrån den nya kunskap de erhöll år 2007 genom 

studentuppsatserna vilket gör en hermeneutisk kunskapssyn naturlig. Detta då den 

positivistiska synen enligt Bryman (2011, s. 30) främst är användbar inom det 

naturvetenskapliga forskningsområdet och syftar till att hitta lagregelbundenheter eller 

lagmässiga förklaringar. Den här studiens forskning avser inte till att hitta statistiska samband 

eller kvantitativa lagregelbundenheter varpå den positivistiska synen inte är användbar. 

Hermeneutiken utgår istället från den samhällsvetenskapliga forskningen och ”rör teori och 

metod i samband med tolkning av människors handlingar” men även tolkningar av texter 

(Bryman, 2011, s. 32). Då jag genom denna studie vill öka förståelsen om hur 

kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin bidrar till innovationsprocesser som 

leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt, anser jag att den hermeneutiska 

kunskapssynen är lämplig. 

2.4 Angreppssätt 

De två grundläggande angreppsätten som brukas för att visa på förhållandet mellan teori och 

empiri benämns deduktion och induktion. Beroende på hur en studie genomförs kan den vara 

deduktiv, att teorier prövas eller induktiv, att teorier skapas. Induktion används vanligen i 

kvalitativa forskningsstrategier och deduktion i kvantitativa forskningsstrategier. De 

deduktiva och induktiva arbetssätten kan ha inslag av varandra och används inte alltid helt 

genuint. (Bryman, 2011, s. 28) 

Inom deduktiv teori utgår man ifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska 

reflektioner som berör detta område, därifrån härleder forskaren en eller flera hypoteser som 

ska underkastas en empirisk granskning, detta då det deduktiva förhållningssättet är 

hypotesprövande (Backman, 2009, s. 54) och grundar sig i teorin för att sedan gå mot empirin 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 55).  Se figur nedan vid deduktivt angreppsätt. Med en induktiv 

teori beskriver och tolkar forskaren konsekvenserna av resultatet för den teori som ligger 

bakom en undersökning. Resultaten kopplas tillbaka till teoriförrådet och de 

forskningsresultat som hör till det studerade området. (Bryman, 2011, s. 26) Se figur nedan 

vid induktivt angreppsätt. 

Deduktiv angreppsätt:           Induktiv angreppssätt:  

 

 

Figur 2. Deduktiv och induktiv angreppsätt när det gäller relationen mellan teori och 

forskning (Bryman, 2011, s. 28). 

För den här studien har jag samlat teoretiskt material i form av vetenskapliga artiklar och 

publikationer, därefter har empiriskt material samlats in i form av semistrukturerade intervjuer 

och observationer. Jag använder ett deduktivt angreppssätt i den här studien då jag prövar 

redan existerande teorier i ett särskilt kontext för att kunna analysera och urskilja de händelser 

jag undersöker. Jag stödjer mitt resultat mot teorier och det empiriska material jag samlat in, 

grundas på det teoretiska materialet, vilket innebär att jag använt ett deduktivt angreppssätt.   

Teori 

Observationer/ 

resultat 

Observationer/ 

resultat 
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   Kvantitativ  Kvalitativ 

Onotologisk inriktning  Objektivism  Konstruktionism 

Verklighetssynen  Sociala verkligheten kan Vi skapar vår sociala verklighet 

   inte påverkas 

Kunskapsteoretiska forskningen  Naturvetenskaplig modell, Ett tolkande synsätt, 

   framförallt positivism hermeneutik 

Huvudsaklig inriktning när   Deduktiv,  Induktiv,  

det gäller vilken roll teorin ska spela,   prövning av teorier teorigenerering 

i relation till forskningen 

Figur 3. Bilden visar en tabell över de metodval jag tagit för min studie, inklusive 

begreppsförklaring. (egen modell) 

2.5 Studiens perspektiv 

Människan har olika inställningar och perspektiv på sin tillvaro. Författaren måste vara tydlig 

med sitt perspektiv så att läsarens eget perspektiv inte behöver tillämpas på studien då det kan 

leda till missförstånd. (Bjereld et al., 2002, s. 17) 

Jag anser det vara av stor vikt att tydliggöra den här studiens perspektiv för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i texten och förstå det val jag gjort när det gäller bland annat den 

praktiska metoden, såsom val av tidigare uppsatser, val av respondenter och utformning av 

frågemall. 

Den här studien är skriven i företagarnas perspektiv, i detta fall turistföretagarnas perspektiv 

eftersom det är turistföretagens arbete jag granskar genom att studera hur de mottagit och 

implementerat den erhållna kunskap som delgetts dem genom en studentuppsats. Det är vidare 

genom turistföretagens perspektiv jag undersöker om kunskapen skapat innovation i 

turistföretaget och lett till konkurrenskraft och ökad tillväxt för turistföretaget. 

2.6 Metodval 

Den metod som forskare använder kan betraktas som ett redskap. Redskapet förklarar det 

tillvägagångssätt som används för att besvara en frågeställning (Bjereld et al., 2002, s. 103) 

Det finns två tydliga metodval som forskare använder sig av, den kvantitativa och den 

kvalitativa metoden (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Kvantitativ respektive kvalitativ metod 

handlar om att klassificera olika metoder eller tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2011, s. 40). Kvantitativ metod är en forskningsstrategi som betonar 

kvantifieringen när det handlar om insamling och analys av data. Metoden innehåller ett 

deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning där tyngden ligger på 

prövning av teorier. Den kvantitativa metoden fokuserar mer på validitet och reliabilitet, 

vilket betyder att studien mäter det den avser att mäta så att resultatet som erhålls ska vara 

reproducerbart (Svenning, 2003, s. 73-76). Enkäter och frågeformulär är utpräglade exempel 

på kvantitativa studier (Backman, 2009, s. 33). Kvalitativ metod är en forskningsstrategi som 

lägger större vikt vid ord och inte vid siffror under insamling av data. Den kvalitativa 

metoden är skapad för att kunna tolka människors upplevelser samt se underliggande mönster 

(Patel & Davidsson, 2003, s. 14). Vidare kopplas oftast den kvalitativa metoden till den 

hermeneutiska vetenskapssynen där validitet eftersträvas men inte nödvändigtvis reliabilitet 

(Svenning, 2003, s. 73-76). Metoden betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori 

och forskning där tyngden läggs på generering av teorier (Bryman, 2011, s. 40). 
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Då den här studien fördjupas inom ämnesområdena samspel, innovationskraft och 

kunskapsöverföring vill jag få en grundlig kunskap om hur turistföretag mottar och brukar den 

kunskap som överförs till dem och har därför valt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Jag har valt 

att utföra semistrukturerade intervjuer som metod vilket gör att respondenterna själva kan 

utveckla och förtydliga sina svar. Intervjuerna har utförts utifrån en intervjuguide vilket gör 

att intervjuerna innefattar de ämnesområden som är relevanta. Varje intervju har genomförts 

på plats hos respektive respondent vilket lett till att jag också kunnat erhålla observationer och 

iakttagelser som varit till grund för min analys. 

2.7 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata avser information, eller data, som en forskare inte har samlat in själv (Bryman, 

2011, s. 230). Informationen kan innefatta allt från tidigare studier, forskningar och rapporter 

till intervjuer. Såväl kvantitativ- som kvalitativdata utgör grundlag för sekundärdata. Den 

litteratur som studerats kommer både från Umeå Stadsbibliotek och Umeå 

universitetsbibliotek. Sökningen efter litteratur på Umeå Stadsbibliotek förekom genom 

personlig service på plats och sökningen på Umeå universitetsbibliotek förekom främst 

genom deras system, Album. Jag fann många böcker med titlar kopplade till Triple Helix, 

innovation, samverkan och kunskapsöverföring. Flertalet böcker inom innovation var utlånade 

och hade lång väntetid, men jag fick tag i en av de två titlarna jag främst sökte och bedömde 

att den gav mig tillräckligt med relevant fakta. För de andra ämnesområdena fanns litteratur 

att tillgå under hela studietiden. 

För att få tillgång till vetenskapliga artiklar använde jag mig av databaser via 

universitetsbiblioteket så som Web of Science och Ebsco. Sökord som förekom var ”Network 

and innovation”, ”Tourism”, ”Innovation”, ”Destinations”, ”Triple Helix”, ”Knowledge 

transfer” och “Knowledge management”. Ett antal vetenskapliga artiklar gallrades ut då jag 

ansåg att de inte var relevanta till studien. Det återstod dock ett omfattande utbud av 

intressanta vetenskapliga artiklar vilket gjorde att jag tvingades göra ett urval. Urvalet 

baserades på tre huvuddelar; titlarnas relevans till ämnet, innehållet i artiklarnas abstract samt 

antal citeringar som gjorts från artiklarna. Efter den gallringen återstod ett hanterbart antal 

vetenskapliga artiklar, högt intressanta med informativt och användbart material, alla enligt 

mig mycket relevanta för studien. 

Sökningen efter tidigare utförda studentuppsatser förekom främst genom den externa länken 

på internet som heter uppsatser.se. Här sökte jag bland över 100 000 examensuppsatser från 

svenska högskolor och universitet. Sökorden som förekom var ”turism”, ”innovation”, 

”service”, ”marknadsföring” och ”landsbygd”. Jag valde att göra en mer avancerad sökning 

då jag sökte ett speciellt urval av studentuppsatser. Jag begränsade sökningen och använde 

tidigare nämnda sökord samt angav språk; ”svenska”, uppsatstyp; ”alla”, ämneskategori; 

”samhälle/juridik” och lärosäte; ”Umeå universitet” en gång och ”alla lärosäten” en andra 

gång. Detta genererade ett hanterbart antal studentuppsatser att läsa och undersöka, vilket 

efter ett tag gav mig tre kvalificerade studentuppsatser till studien. 

2.8 Val av teorier 

Det är forskarens uppgift att ta fram, undersöka och förklara de teorier som ska hjälpa läsaren 

att förstå verkligheten. Teoriernas syfte är att öka förståelsen kring hur begreppen relaterar till 

varandra och redogöra för de fakta som forskare observerat i empirin (Patel & Davidsson, 

2003, s. 21-23). Då studien avser turistindustrin i Sverige har jag då det varit möjligt sökt 

studier utfärdade inom detta område. De teorier jag valt att undersöka och arbeta med har alla 

varit kopplade till turism, detta för att problemfrågeställningen är riktad mot turistindustrin 
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och jag anser att teorierna som används i studien ska kopplas till detta område för att vara 

relevanta för undersökningen. 

De tre teorier som jag valt för att klargöra min problemfrågeställning är Triple Helix, 

kunskapsöverföring och innovation, alla i förbindelse till turistindustrin. Triple Helix-teorin är 

relevant då den framhåller samverkan mellan tre mycket väsentliga institut för en väl 

fungerande turistindustri, nämligen samspelet mellan stat/myndighet, universitet och 

näringslivet. För att turistindustrin ska bli framgångsrik i framtiden är innovation nödvändig. 

Grunden för att innovation ska uppstå är insikt om överföring och implementering av kunskap 

som erhålls genom samverkan (Scott et al., 2008, s. 57). Kunskapsöverföring och innovation 

blev mina två följande teorier för den här studien. Båda teorierna är högt väsentliga för 

utveckling inom turistindustrin i Sverige och kan enligt vetenskapsmän och forskare, om de 

hanteras och brukas rätt leda till konkurrenskraft och ökad tillväxt. 

2.9 Litteratursökning 

För att skapa en sammanhängande helhet som kan beskriva de olika observationer en forskare 

gör krävs en stabil och säker teoribakgrund (Patel, & Davidsson, 2003, s. 21-22). När 

ämnesområdet, syftet och problemfrågeställningen blev klart för mig började jag söka 

vetenskapliga artiklar och produktioner via olika databaser. Detta för att skapa mig en 

teoribakgrund och djupare kunskap över de teorier som var relevanta för studien. Jag sökte via 

sökmotorn Google Schoolar och använde mig av sökorden ”tourism” och ”innovation”. Då 

fick jag upp ett omfattande antal vetenskapliga artiklar och produktioner. Jag började läsa en 

del av dem och fann tämligen snabbt en intressant vetenskaplig artikel av Anne-Mette 

Hjalager, publicerad i Tourism Management, 2002. Artikelns titel var Repairing innovation 

defectiveness in tourism och gick att ladda ner för utskrift genom faizwanuar.com. Jag ansåg 

själv att artikeln var relevant för min undersökning men ville få bekräftat att artikeln var 

citerad samt om den var granskad av andra vetenskapsmän för att bekräfta källans äkthet. För 

att undersöka om artikeln var citerad gick jag in på Umeå universitets databas Web of Science 

via mina inloggningsuppgifter. Där fann jag artikeln och den hade 44 citeringar vilket enligt 

mig var tillräckligt för att använda artikeln till min studie.  

Jag studerade artikeln samt Anne-Mette Hjalagers referenssida för att bilda mig en 

uppfattning kring hennes referenser som förekom i artikeln. Jag fann att hon citerade Hall, C. 

Michael & Williams, M. Allan frekvent vid olika sekvenser i artikeln som också berörde 

några av mina huvudämnen, nämligen innovation och kunskapsöverföring inom turism. Detta 

gjorde mig nyfiken och ledde mig till Umeå universitets hemsida och deras system, Album. 

Jag angav Hall, C. Michael & Williams, M. Allan i sökrutan för Böcker i Album och fick upp 

fyra poster. Jag studerade alla fyra och insåg att en titel var mycket intressant för min studie, 

nämligen Tourism and innovation, 2008. Boken var utlånad, men jag blev först på väntelistan 

och fick tillgång till boken två veckor senare. 

Efter att noga studerat Hjalagers artikel från 2002 sökte jag fler vetenskapliga artiklar på 

hennes namn för att se om hon publicerat något på senare tid som kunde vara relevant för min 

studie. Jag använde mig av databasen Web of Science och sökte på författarnamn; Hjalager, 

jag fick 19 träffar. Jag studerade dem alla och fann en publikation 2010, titel: A review of 

innovation research in tourism, av Hjalager som ensam författare. Endast sju citeringar, dock 

en mycket nylig publicering vilket kan försvara antalet få citeringar. Artikeln var publicerad i 

Tourism Management och var granskad av andra vetenskapsmän. Abstractet skapade 

förhoppningar om att artikeln passade min studie mycket bra och jag skrev ut och läste hela 

artikeln samt referenslistan. Artikeln gav mig betydelsefullt underlag för studiens teorier och 

har varit informativ och värdefull genom hela mitt uppsatsarbete. 
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I Hjalagers referenslista fann jag relevanta artiklar till min studie. Detta för att i Hjalagers 

artikeltext förekom ett antal andra författare som Hjalager frekvent refererade till som forskat 

inom det ämnesområde som var intressant för min undersökning. En av dessa är Pellervo 

Kokkanen som skrivit en artikel tillsammans med Anja Tuohino, The Challenge of 

networking, publicerad 2007, i IP Publishing Ltd. Jag sökte på författarnamn och artikelns 

titel i Google Schoolar och fick direkt fram artikeln. En annan är Cooper, C som skrivit 

artikeln, Knowledge management and tourism, publicerad 2006. Jag sökte på artikelns titel i 

sökmotorn Web of Science och fick en träff, artikeln är citerad 38 gånger och granskad av 

andra vetenskapsmän vilket styrker artikelns äkthet. 

Artikeln, Explaining knowledge sharing in organizations through the dimensions of social 

capital, författad av Widén-Wulff, G. & Ginman, M, och publicerad 2004 sökte jag via 

artikelns titel på Google Schoolar. Titeln hade jag erhållit via en tidigare studie som jag 

studerat och i den studien var den här artikeln refererad. På samma sätt erhöll jag artikeln 

författad av Cabrera, Á. & Cabrera, E.F, Knowledge-sharing Dilemmas, publicerad 2002. Jag 

angav titeln och författarnamnet på sökmotorn Web of Science och fick en träff. Artikeln var 

granskad av andra vetenskapsmän, citerad 120 gånger och när jag studerat hela artikeln ansåg 

jag att innehållet var relevant för min studie. 

Jag kände att jag ville komplettera min studie med en vetenskaplig artikel inom området 

samverkan och innovation och sökte efter vetenskapliga artiklar via sökmotorn Web of 

Science. Jag använde mig av sökorden, ”innovation and tourism”, ”network and cluster”. Jag 

fick 12 träffar. Jag studerade de artiklar som angetts och fann en relevant artikel för min 

studie. Den var författad av Marina Novelli, Birte Schmitz och Trisha Spencer och artikelns 

titel var, Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Artikeln var 

publicerad 2005, citerad 31 gånger och granskad av andra vetenskapsmän. 

Boken Tourism and innovation, 2008, som Hall, C. Michael & Williams, M. Allan skrivit 

gjorde mig nyfiken på dessa två författare då boken var lärorik och intressant. Boken gav mig 

en bred och informativ kunskap inom områdena turism, innovation och kunskapsöverföring. 

Jag saknade litteratur och fakta om begreppet kunskapsöverföring och sökte därför vidare på 

dessa två författare som behandlat detta ämne i sin bok. Jag använde mig av Umeå 

universitets databas Web of Science och sökte på författarnamn; Hall, C. Michael, jag fick 25 

träffar men ingen intressant vetenskaplig artikel inom det ämne jag sökte. Jag sökte vidare på 

författarnamn; Williams Allan och fick 51 träffar. Jag studerade igenom listan och fann en 

artikel som Williams, M. Allan publicerat tillsammans med Gareth Shaw, 2009 och var 

citerad 14 gånger. Artikelns titel var; Knowledge transfer and management in tourism 

organizations: An emerging research agenda, den stämde väl in på det jag sökte fakta på, 

nämligen kunskapsöverföring och hantering av kunskap i turistorganisationer. 

En stor och viktig teori för min studie var Triple Helix. Jag besatt ingen kunskap om teorin 

tidigare utan sökte nu litteratur för att skapa mig en djupare förståelse kring teorin. Jag 

använde Umeå universitets system Album och angav Triple Helix i sökrutan för Böcker i 

Album, det gav mig 12 träffar. Jag upptäckte att ett författarnamn återkom frekvent och det 

var Etzkowitz. Jag undersökte detta och förstod att han var en viktig forskare för Triple Helix 

teorin. Jag använde databas Web of Science och angav författarnamn; Etzkowitz och fick 77 

träffar. Jag lade till sökord för ämne; ”innovation” och fick 15 träffar. Jag studerade listan 

över dess vetenskapliga artiklar och efter en längre tids läsning genom ett antal abstract fann 

jag en artikel som stämde väl in för min studie, titeln var The dynamics of innovation; from 

National Systems and ” Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-goverment relations, 
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citerad 461 gånger och var granskad av andra vetenskapsmän. Artikeln var publicerad i 

Research policy, 2000 och ingår i min referenslista. 

Jag ansåg att jag behövde mer fakta på Triple Helix och sökte då böcker kring ämnet. Jag 

besökte Umeå universitetsbibliotek och sökte på författarnamn; Etzkowitz. Jag fick 10 träffar 

på böcker skrivna av Etzkowitz varav fyra behandlade Triple Helix. En av dem tyckte jag var 

intressant, tydlig och förklarade teorin bra. Den boken utkom 2005 och var översatt till 

svenska. Titeln var; Trippelhelix, den nya innovationsmodellen. Högskola, näringsliv och 

myndigheter i samverkan. Tyvärr var den utlånad på Umeå universitetsbibliotek med två 

personer före på väntelistan. Detta gjorde att jag sökte boken på Umeå Stadsbibliotek istället. 

Där visade det sig att boken fanns tillgänglig direkt, vilket gjorde att jag lånade boken där. 

Böckerna jag använt i min studie har jag sökt dels via Umeå universitetsbibliotek och 

systemet, Album samt genom referenslistor hos olika studentuppsatser som behandlat det 

ämnesområde jag studerar. Via sökningen på systemet, Album använde jag sökord som 

”innovation”, ”marknadsföring”, ”samverkan” och ”nätverk”. Böcker som visades i albumet 

kopplade jag ihop med författare jag sett i de vetenskapliga artiklarna jag läst och använt mig 

av. Jag anser att forskare som citerats frekvent i de vetenskapliga artiklarna som jag studerat 

också kan vara intressanta om de publicerat en bok.  Forskaren Noel Scott har förekommit på 

detta vis och lett mig till en bok jag använt i min studie, nämligen Network Analysis and 

Tourism: From Theory to Practice. 

För att tydliggöra för läsaren den sökning jag gjort för de vetenskapliga artiklar jag använt 

mig av i min studie redovisas detta i en tabell, se figur 4.  

Område Sökord             Antal      Antal  Vetenskapliga artiklar använda 

              träffar      lästa  i uppsatsen 

Triple Helix - Etzkowitz   Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L, (2000). The dynamics 

                                - innovation                                                                                of innovation; from National Systems and”Mode2”to a  
                                - network and cluster                        27                8                   Triple Helix of university-industry- government relations 

                                - innovation and tourism                                   Novelli et al., (2005). Networks, cluster, and innovation in                                                                                                                                     

                              tourism: A UK experience. 
                                                  

Kunskaps- - Knowledge transfer  Shaw, G, & Williams, A, (2008). Knowledge transfer and  

överföring - tourism   management in tourism organization 

 - knowledge management                     Widen-Wulff G & Ginman, M, (2004). Explaining   

 - Williams Allan                          12                 7 knowledge sharing in organizations through the dimensions  

    of social capital. 

    Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism. 

    Cabrera, Á. & Cabrera, E.F. (2002). Knowledge-sharing 

     Dilemmas. 

Innovation - tourism   Hjalager, A-M, (2002). Repairing innovation defectiveness 

 - knowledge transfer  in tourism. 

 - innovation   Hjalager, A-M, (2010). A review of innovation research 
 - entrepreneurship                            32               8 in tourism. 

 - collaborative networks  Kokkonen, P& Tuohino, A, (2007). The challenge of  

 - Hjalager   networking. Analysis of innovation potential in small 

    and medium-sized tourism enterprises.  

 

Figur 4. Bilden visar en tabell över de sökord, träffar och vetenskapliga artiklar jag använt i 

min studie. (egen modell) 
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2.10 Källkritik mot sekundära källor 

Relevant att diskutera här, är den data jag använt. Det som bör granskas är källans äkthet, 

vilket betyder att den ska vara genuin och inte en förfalskning, samt att källan anses vara 

aktuell, relativt nypublicerad och relevant till studien (Ejvegård, 2003, s. 62-64).  Flertalet av 

de källor jag hänvisat till är tryckta från år 2000 och framåt, detta anser jag är relativt 

nypublicerat och uppdaterad information. En av mina källor är tryckt under 1990-talet, Maj-

Britt Johansson Lindfors bok, Att utveckla kunskap, publicerad 1993. Jag menar dock att de 

teorier som framkommer i den här källan inte förändrats eller utvecklats nämnvärt de senaste 

15 åren, varpå jag använt mig av den ändå. 

Triple Helix är ett vida känt begrepp och är en samverkansmodell för innovationsverksamhet 

(Etzkowitz, 2005, s. 9). Det har skrivits en rad artiklar och böcker som berört ämnet och även 

har internationella konferenser arrangerats på temat Triple Helix. Den tryckta källa jag valt att 

använda heter Trippelhelix, den nya innovationsmodellen. Högskola, näringsliv och 

myndighet i samverkan och är författad av Etzkowitz, Henry, (2005). Denna tryckta källa 

valde jag att använda för att det är en relativt nyskriven bok av professor Henry Etzkowitz, 

New York State University, som anses vara en av Triple Helix-modellens skapare. Dessutom 

är källan översatt till svenska, vilket enligt mig minimerar att jag som läsare översätter viktig 

information fel. Vidare anser jag att den här källan tydligt och på ett detaljerat sätt beskriver 

vad som kännetecknar trippelhelix, vilket varit betydelsefullt och informativt för den här 

studien. 

Beträffande Triple Helix teorin så ville jag förstärka de teorier jag studerat i böcker inom 

ämnesområdet med vetenskapliga artiklar. Det fanns ett brett urval vetenskapliga artiklar som 

berörde Triple Helix, dock sökte jag artiklar av professorn Henry Etzkowitz. Detta för att jag 

ville jämföra böcker jag läst av Henry Etzkowitz med hans publicerade artiklar för att skapa 

mig en bredare kunskap inom Triple Helix teorin. Jag fann en relevant artikel som Henry 

Etzkowitz författat tillsammans med en annan vetenskapsman. Detta ansåg jag fördelaktigt då 

ytterligare en författare hade uttryck sin kunskap och forskning kring ämnet. Artikelns titel 

var, The dynamics of innovation; from National Systems and ” Mode 2” to a Triple Helix of 

university-industry-goverment relations, den är författad av Henry Etzkowitz & Loet 

Leydesdorff, publicerad 2000 och citerad 461 gånger vilket styrker artikelns relevans. 

Till teorierna kring kunskapsöverföring användes framförallt Hall, C. Michael & Williams, 

M. Allans bok, Tourism and innovations, tryckt 2008. En bok som är mycket informativ och 

enligt mig innehåller den underlag som är fullt brukligt att relatera och hänvisa till för dagens 

samhälle på grund av så nylig produktion. Hall & Williams är två kända författare inom 

ämnesområdet vilket styrker teoriernas relevans. Enligt de vetenskapliga artiklar jag valt att 

använda kom det fram att kunskap är avgörande för innovation, produktivitet och 

konkurrenskraft för ett turistföretag. De flesta av dessa författarna ansåg att det är 

betydelsefullt för mottagaren av överförd kunskap att förstå kunskapens innebörd samt inneha 

vetskap om kunskapens resurser och möjligheter. Dessutom klarlades vikten av att inse att 

kunskap inte enbart är ren information som delges, utan något som kan leda till innovation 

och ökad tillväxt. Detta ledde till att jag valde att använda mig av den danska professorn 

Anne-Mette Hjalager teorier. Hon har författat en rad artiklar inom områden kring innovation 

och kunskapsöverföring i turistindustrin. Jag har i den här studien använt mig av två 

vetenskapliga artiklar, både väl citerade och granskade av andra vetenskapsmän, vilket styrker 

Anne-Mette Hjalagers artiklars relevans. Titlarna på artiklarna är, Repairing innovation 

defectiveness in tourism (2002) och A review of innovation research in tourism (2010) och jag 

anser att dessa två artiklar har varit mycket betydelsefulla för mig i mitt arbete med denna 
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studie. Artiklarna har dels gett mig instruktivt material med relevanta inslag samt lett mig 

vidare till andra författare inom ämnesområdet. 

Författare som erhållits genom andra vetenskapliga artiklar och som behandlar innovation- 

och kunskapsöverföringsteorierna är Widén-Wulff & Ginman (2004), Cabrera, & Cabrera, 

(2002), Halme, (2001) och Shaw & Williams, (2009). Alla högt relevanta för ämnesområdet 

och med citerade, granskade och publicerade vetenskapliga artiklar i kända tidskrifter och 

magasin. 

I Alvessons bok, Kunskapsarbete och kunskapsföretag, publicerad 2008, förtydligades 

strategierna inom kunskapsöverföring, vilket gjorde att jag valde att ta med den då jag tyckte 

det var relevant att förklara för läsaren vilka strategier som finns inom kunskapsöverföring. 

Alvesson tydliggjorde också begreppet kunskap och hur olika individer uppfattar erhållen 

kunskap. Boken var instruktiv och en vägledande källa för den här studien. Dessutom var den 

tydlig i sitt upplägg och lätt att ta till sig, vilket gör att jag är nöjd med valet att jag tog med 

den i studien då den identifierade begreppet kunskap tydligt. 

Efter granskande av många böcker innehållande teorier om innovation och samverkans 

betydelse i turistindustrin valde jag att använda mig av Scott et al., bok Network Analysis and 

Tourism: From Theory to Practice, publicerad 2008. En bok som tydligt förklarade 

samverkans betydelse för framgång i turistindustrin. Dock är boken mycket fokuserad på 

enbart samverkan inom turism och innefattade inte mycket information om kunskap och 

innovation. Jag valde ändå att ta med boken i den här studien då jag ansåg att boken 

tydliggjorde begreppet samverkan på ett informativt sätt vilket gav mig betydelsefull vetskap 

om begreppet som jag sedan kunde relatera till annan litteratur jag studerade. 

I metoddelen har jag främst använt mig av fyra författares böcker för att erhålla bästa insikt 

och kunskap inom området. Det är Alan Brymans bok, Samhällsvetenskapliga metoder, 

publicerad 2011, Maj-Britt Johansson Lindfors bok, Att utveckla kunskap, publicerad 1993, 

Karin Dahmströms bok, Från datainsamling till rapport, publicerad 2005 och Conny 

Svennings bok, Metodboken, publicerad 2000. Jag ansåg att jag för vissa avsnitt i studien 

yrkade komplettera dessa böcker och har stundom använt mig av ytterligare metodböcker, 

detta för att erhålla en så bred bild som möjligt. Böckerna som använts utöver de fyra böcker 

som presenterats ovan har hjälpt mig i arbetet med studien i mindre omfattning, jag anser det 

därför inte lika väsentligt att ta upp dessa i källkritiken. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studien. Jag redogör för följande 

tre teorier: Triple Helix, kunskapsöverföring och innovation. Efter att ha tagit del av 

teorierna som presenterats hoppas jag att läsaren erhållit en förståelse för begreppen och 

deras betydelse. 

 

Turism är en mycket viktig faktor i svensk ekonomi och för att turistindustrin ska öka 

lönsamhet och bli mer konkurrenskraftig fodras innovationsprocesser. För att undersöka om 

kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin skapar innovation som bidrar till ökad 

tillväxt och konkurrenskraft i turistföretag kommer tre väsentliga teorier att beskrivas och 

förklaras i detta kapitel. 

Först redogörs Triple Helix teorin vars syfte är att främja samspel mellan universitet, 

stat/myndighet och näringslivet. I den här studien har jag valt att fokusera på kopplingen 

mellan universitet och näringsliv, med fokus på turistindustrin då det är det samspelet som är 

relevant för min problemfrågeställning. Därefter förklaras begreppet kunskapsöverföring och 

dess betydelse i sammanhanget. Slutligen beskrivs innovationsteorin och de drivkrafter och 

motorer i samhället som ligger till grund och skapar innovation. Den teoretiska bas som 

presenteras i detta kapitel kommer således ligga till grund för den empiriska studie jag ämnar 

göra, vars mål är att fylla det teoretiska gap som existerar för vetskapen om hur samspel 

mellan universitet och turistindustrin samt kunskapsöverföring från universitet till 

turistindustrin påverkar innovation i turistföretag. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Bilden visar attributen för att nå konkurrenskraft och ökad tillväxt. (egen modell) 

I detta kapitel fokuserar jag på tre områden, vilka alla är de centrala delarna för studien; Triple 

Helix, kunskapsöverföring och innovation. Det jag undersöker och som framgår i figur 5. är 

om institutet: universitet i Triple Helix-modellen kan överföra kunskap till turistindustrin som 

skapar innovation vilket i sin tur leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt i 

turistföretag. Modellen i figur 5. kommer att följa läsaren genom studiens teorikapitel där jag 

börjar redogöra för Triple Helix-teorin varför detta attribut kommer vara grönmarkerat i 

modellen. Därefter kommer modellen att finnas med i rubriken till varje nytt teoriavsnitt och 
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grönmarkera det område som redogörs för och således visa läsaren vart i teorin denne 

befinner sig. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Triple Helix 

För att turistindustrin ska bli framgångsrik och konkurrenskraftig i framtiden är innovation 

och utveckling av nya tjänster och produkter nödvändig. Grunden för att sådan innovation ska 

uppstå är insikt om överföring och implementering av kunskap som erhålls genom samverkan 

(Scott et al., 2008, s. 57). Novelli et al., (2005, s. 1150) understryker också vikten av 

samverkan och samarbete i sin artikel. De förklarar att nätverksteorier kan hjälpa till vid 

innovationsprocesser inom turistindustrin och bidra till regional utveckling, detta genom att 

enkla resultat produceras och skapas genom nätverksaktiviteter (Novelli et al., 2005, s. 1150). 

En teori som stämmer väl in här är Triple Helix. Triple Helix har sedan 2005 blivit 

”trippelhelix” på svenska vilket påvisar att begreppet är etablerat i Sverige. Trippelhelix-

teorin innebär att samspelet mellan näringsliv, stat/myndighet och universitet är nyckeln till 

förbättrade villkor för att innovation ska skapas i ett kunskapsbaserat samhälle. Av dessa tre 

parter så är näringslivet i trippelhelix-teorin produktionsplatsen, staten är regelgivare och 

universitetet är källa till ny kunskap och teknologi. (Etzkowitz, 2005, s. 13) 

En trippelhelix börjar vanligtvis med att universitet, näringsliv och stat inleder en relation 

med varandra där var och en försöker stärka de andras kapaciteter.  Dessa initiativ äger oftast 

rum på regional nivå där förutsättningar som befintlig utvecklingsnivå och offentlig styrning 

påverkar utvecklingen av en trippelhelix. (Etzkowitz, 2005, s. 26) 

Etzkowitz (2005, s. 38) menar att det är relationen mellan näringsliv, stat/myndighet och 

universitet som är grunden för innovationspolitiken på samma sätt som relationen mellan 

näringsliv stat/myndighet och fackföreningar utgjort ramen för industripolitiken. Vidare anser 

han att i praktiken är det universiteten som är källan till aktivitet överallt. (Etzkowitz, 2005, s. 

38) 

Utifrån trippelhelix-teorin där universiteten har en central roll och ett starkt inflytande för 

innovationsprocesser kommer den här studien att undersöka universitetens 

kunskapsöverföring till näringslivet. Näringslivet är produktionsplatsen i trippelhelix-

modellen enligt Etzkowitz (2005, s. 13) och i den här studien betecknar turistindustrin 

produktionsplatsen. De tre turistföretag som kontaktats representerar alla turistindustrin. Alla 

tre har de fått kunskap överfört till sig och sitt företag från universitet genom slutförda 

studentuppsatser. Att sammanföra universitet med kunskapsanvändarna är kärnan i 

universitetens uppdrag (Etzkowitz, 2005, s. 37). Den här studien kommer visa universitetens 

betydelse för turistindustrin i form av den kunskapsöverföring som överförts till 

turistföretagen som ingår i studien. 
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3.1.1 Trippelhelix-modellen 

Trippelhelix, bestående av näringsliv, stat/myndighet och universitet, visar en modell för 

förståelse av innovationer i social och ekonomisk utveckling, den så kallade trippelhelix-

modellen. Modellen presenteras som en institutionell form och ett ramverk för innovation.  

(Etzkowitz, 2005, s. 13-15) 

Trippelhelix-modellen bygger på ett aktivt och företagsamt samspel mellan tre institut, 

näringsliv, stat/myndighet och universitet. Genom att utveckla en gemensam vision mellan 

instituten och samordna de utvecklingsresurser som satsas på inom regionen är avsikten att 

öka innovationsförmåga och tillväxt. Dessutom är syftet att ge en större avkastning på insatta 

resurser i förhållande till vad som skulle bli fallet om var och en av institutionerna agerade 

separat, på egen hand och efter egen agenda (Etzkowitz, 2005, s. 192).  Ett samspel mellan 

universitet och näringsliv där de gemensamt utvecklar de resurser som finns inom regionen 

för att skapa innovationskraft och ökad tillväxt kan vara gynnsamt för turistindustrin. Genom 

samspelet kan kunskap spridas och innovation skapas. 

Trippelhelix-modellen är en enhetlig modell för innovation men har olika utgångspunkter. 

Den utgår från två motsatta startpunkter, nämligen centralstatsmodellen och laissez faire-

modellen. (Etzkowitz, 2005, s. 19) 

Centralstatsmodellen kännetecknas av att staten kontrollerar den akademiska världen och 

näringslivet. I den här modellen förväntas staten ta initiativet till samordning och erbjuda de 

ekonomiska resurser som krävs till förfogande. Näringsliv och universitet bedöms som ganska 

svaga institut och behöver en stark ledning. Centralstatsmodellen kan kopplas till det tidigare 

Sovjetunionen och den då existerande socialismen. (Etzkowitz, 2005, s. 19) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 6. Centralstatsmodellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, s. 111). 

Laissez faire-modellen kännetecknas av att näringsliv, stat/myndighet och universitet agerar 

var för sig och samspelar enbart med varandra i begränsad utsträckning där det finns tydliga, 

markerade gränser angivna. Här kan en intensiv konkurrens förekomma företag emellan och 

antydan till samverkan finns inte. Samverkan är förbjuden i lag då det anses att samarbete 

leder till att karteller bildas. (Etzkowitz, 2005, s. 21) 
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Figur 7. Laissez faire-modellen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, s. 111). 

Trippelhelix-modellen, det tredje alternativet som är den nya utvecklingen och den modellen 

som jag fokuserar på i den här studien, innebär att instituten: näringsliv, stat/myndighet och 

universitet behåller sina attribut och egna identiteter men tar steget och träder in i varandras 

roller (Etzkowitz, 2005, s. 19). Modellen genererar en infrastruktur av kunskap i form av 

överlappning mellan de institutionella sfärerna där var och en försöker stärka de andras 

prestationer. (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, s. 111) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Figur 8. Trippelhelix-modellen, relation mellan: universitet-näringsliv-stat/myndighet 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, s. 111). 

3.1.2 Trippelhelix-spiralen 

Institutionerna näringsliv, stat/myndighet och universitet i trippelhelix-modellen kan 

beskrivas som sammanflätade spiraler med olika inbördes relationer. Alla tre spiralerna 

kopplas samman till en gemensam spiral som ska symbolisera rörelse, dynamik, förändring 

och förnyelse. I den här studien där relationen mellan universitet och näringsliv är i fokus blir 

institutionen stat/myndighet en spiral placerad i bakgrunden. 
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Spiraler är sällan jämbördiga, den ena spiralen fungerar oftast som en motor, en 

innovationsorganisatör vilken de andra spiralerna kretsar kring. I trippelhelix-modellen så 

varierar det över tid vilken av de tre institutionerna som är den centrala eftersom varje spiral 

kan ersätta den andra som drivkraft i trippelhelix-formationen (Etzkowitz, 2005, s. 9). I vår 

studie är universitetet motor och innovationsorganisatören och interagerar med näringslivet. 

Stat/myndighet finns med i spiralen, men är inte den primära drivkraften för den här 

undersökningen då det är samspelet mellan universitet och näringsliv som är de centrala 

delarna och som ska analyseras. 

 
Figur 9. Trippelhelix spiralen är en modell av innovationsprocesser som fångar upp flera 

ömsesidiga relationer, detta görs vid olika tidpunkter i processen av ”kapitalisering av 

kunskap” (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000, s. 112). 

3.1.3 Det entreprenöriella universitetet 

Att universiteten står i centrum för innovation i trippelhelix-modellen är mycket tydligt enligt 

professorn Henry Etzkowitz, New York State University, en av trippelhelix-modellens 

skapare. Etzkowitz (2005, s. 15) menar att universiteten är en speciellt gynnsam plats för 

innovation då universiteten har ett stort genomflöde av mänskligt kapital i form av studenter 

som verkar och studerar där. Han definierar att studenterna är en källa till potentiella 

uppfinnare, de har en förmåga och möjlighet att ta riskfyllda initiativ. Dessutom är 

universiteten en naturlig inkubator som uppmuntrar lärare, forskare och studenter att ta 

initiativ till nya riskföretag: kommersiella, intellektuella och samordnade. (Etzkowitz, 2005, s. 

15) 

Den här studien fokuserar på samspel mellan universitet och näringsliv. För att kunna utföra 

kunskapsöverföring från universitet till näringslivet har universiteten enligt Etzkowitz (2005, 

s. 37-38) omvandlats från en andra rangs institution som producerar utbildning och 

forskningsresultat till en första rangs institution – ”ett entreprenöriellt universitet”. Med detta 

entreprenöriella universitet menas att universitetet nu istället fungerar som en motor för den 

ekonomiska och sociala utvecklingen i ett samhälle som baseras på kunskap. Om 

universiteten varit motorer och drivkrafter för de tre turistföretag som analyserats i den här 

studien framgår i studiens empiri- och analyskapitel. 

Vidare klargör Etzkowitz (2005, s. 38) att det entreprenöriella universitetet är den skapande 

principen i utvecklandet av trippelhelix, bestående av kontakter mellan universitet, näringsliv 

och stat/myndighet.  Det entreprenöriella universitetet har en aktiv attityd när det gäller att 

tillämpa kunskap och bredda inflödet för att skapa akademisk kunskap i samhället. Enligt 

Etzkowitz (2005, s. 37) är det den här ”kapitaliseringen av kunskap” som är kärnan i 

http://www.leydesdorff.net/th2/index.htm
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universitetens nya uppdrag. Det nya uppdraget för universiteten i framtiden handlar om att 

sammanföra universiteten med kunskapsanvändarna och att sprida ny teknik. Ett 

grundläggande antagande enligt Hjalager (2002, s. 468) är att kunskap skapas inom den 

akademiska världen och därefter överförs till företag för fortsatt utveckling och innovation. 

Vidare anser även hon att ett samarbete mellan forskare och företagare är en möjlighet för att 

spridning och överföring av kunskap ska fungera (Hjalager, 2002, s. 468).  Att sprida ny 

teknik var något som näringslivet tidigare skötte själv, nu har universiteten blivit en allt mer 

viktigare medborgerlig institution med avgörande betydelse för framtida innovation, 

konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt (Etzkowitz, 2005, s. 38). 

 

 

 

 

  

 

3.2 Kunskapsöverföring 

För att ett företag ska utvecklas och uppnå ökad lönsamhet inom turistindustrin så är det av 

stor vikt att besitta och erhålla kunskap inom de områden som är väsentliga för verksamheten. 

Företagare inom turistindustrin stöter ofta på olika kunskapsområden att själv behärska, 

studera och förankra i sin verksamhet vilket kräver kunskap och kompetens. 

En av kunskapens typiska karaktärsdrag är att kunskapens värde stiger med att den delas, det 

är även en bidragande faktor till att kunskap är benämnt som ett positivt begrepp (Cabrera & 

Cabrera, 2002, s. 691). Shaw & Williams (2009, s. 325) anser att kunskapsöverföringens 

betydelse i turistindustrin är högt relevant för att turistindustrin ska bli konkurrenskraftig, 

innovationsrik och nå framgång. De lyfter fram vikten av den kunskap som kan brukas internt 

inom en organisation eller destination. Detta genom att förklara hur kunskapen kan förflyttas 

inom företaget eller inom företagets nätverk för att skapa innovation. 

Hall & Williams (2008, s. 55) hänvisar till Awad & Ghaziri (2004) att kunskap är vad som 

vinns och erhålls genom erfarenhet eller studier och som gör det möjligt för en person att 

utföra en specifik uppgift. Kunskap kan inte flöda mellan människor utan antingen delas eller 

överförs kunskapen dem emellan. Kunskap definieras som information, vilken har blivit 

översatt så att människan förstår den. (Hall & Williams, 2008, s. 55) 

Vidare menar Hall & Williams (2008, s. 56) att kunskap är avgörande för innovation, 

produktivitet och konkurrenskraft för ett turistföretag. Det som kan vara svårt och en stor 

utmaning för många turistföretag är hantering och implementering av mottagen kunskap som 

är överförd från annan aktör, till exempel från ett universitet. Det finns ett huvudsakligt 

antagande om att kunskap skapas inom den akademiska världen och att den därefter överförs 

till företag för fortsatt utveckling (Hjalager, 2002, s. 468). Antagandet kan kopplas ihop med 

Trippelhelix-teorin, samspel mellan universitet, näringsliv och stat/myndighet. Hon menar att 

ett samarbete mellan forskare och företagare är en möjlighet för att spridning och överföring 

av kunskap ska fungera. Dock är det inte bara en teknisk fråga, det beror huvudsakligen av 

sociala relationer och sociala system (Hjalager, 2002, s. 468). Vikten av den sociala faktorn 
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vid kunskapsöverföring mellan aktörer  styrks av Widén-Wulff & Ginman (2004, s. 448). De 

menar att kunskapshantering är en social utmaning där det sociala utspelas i att utveckla 

grupper och samhällen där kunskapsöverföring uppmuntras (Widén-Wulff & Ginman, 2004, 

s. 448). 

3.2.1 Strategier inom kunskapsöverföring 

De finns främst två strategier inom kunskapsöverföring, nämligen kodifiering och 

personifiering. Kodifiering handlar om att kunskapen är lagrad i databaser, där den lätt kan 

nås och användas av alla i organisationen, här är kunskap en form av information. 

Personifiering kräver social interaktion för att åstadkomma kunskapsöverföring och här ligger 

kunskapen närmare kompetens. (Alvesson, 2004, s. 162) 

Den kodifierade kunskapsstrategin är prisvärd, detta för att organisationer kan använda sig av 

tidigare lösningar. Företag har en standardiserad inriktning för lösningar som sker genom 

dataanvändning. Fördelarna med kodifieringen är att kunskapen finns lagrad vilket minimerar 

risken för skador i företaget om en individ, process eller ett dokument skulle lämna företaget. 

Kunskapen kan genom kodifiering återanvändas vilket skapar effektivitet i kunskapsarbetet. 

(Alvesson, 2004, s. 162) 

Personifiering kan endast spridas genom direkt interaktion då kunskapen knyts starkt till den 

person som utvecklade den. Konsultbranschen, där det är vanligt förekommande med 

skräddarsydda lösningar på unika problem, är en typisk bransch som använder personifiering. 

Den personifierade processen är kostsam då den är tidsödande och underhållskrävande. 

(Alvesson, 2004, s. 160-167) 

I båda strategierna förskjuts fokus från kunskap och kunskapsproduktion, till styrning och 

ledning. Företag rekommenderas att blanda kodifiering och personifiering utifrån en 80/20-

fördelning, vilket innebär att företaget fokuserar och satsar på en strategi och därefter blandar 

in element från den andra strategin. (Alvesson, 2004, s. 167) 

3.2.2 Kunskapsöverföring i praktiken 

Kunskapsöverföring kan i praktiken vara svår att genomföra. Detta på grund av att 

kunskapsöverföring är en flerdimensionell händelse som av de involverade kräver 

kommunikationsfärdigheter, en kännedom för sammanhanget och slutligen en kognitiv 

förståelse (Widén-Wulff & Ginman, 2004, s. 453). Kunskap är ingen sak, och förmågan att ta 

till sig information som kunskap kan inte heller på ett enkelt sätt överföras (Alvesson, 2004, s. 

161). 

Enligt forskare så framgår det att formen på kunskap spelar stor roll för överförandet av 

kunskap. Överförandet av kunskap blir till lärande och lärandet har en viktig roll då det är i 

lärandet som kunskap skapas. Sambandet mellan lärande och kunskapsöverföring är viktigt 

för att kunskapen ska överföras optimalt. I överföringssammanhang framgår det tydligt att 

kunskap är både subjektiv och individuell. Detta kan förklaras utifrån att när kunskap överförs 

från person X till person Y, blir inte person Xs kunskap densamma som person Ys. (Alvesson, 

2004, s. 160-167) 

3.2.3 Okunskap inom turistföretag 

En väsentlig del i studien för att bringa svar i problemfrågeställningen är att undersöka hur 

kunskapsöverföringen från universitet till turistindustrin emottages och implementeras i 

turistföretagen. 
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Den grundläggande egenskapen hos kunskap är att den är personlig. Det krävs god 

kommunikationsförmåga för att uttrycka sin kunskap i ord. När kunskap ska delas och 

överföras till annan individ, verksamhet eller institution är kommunikation mellan aktörer av 

stor vikt. Vidare krävs det att aktören är intresserad av att kommunicera och överföra sin 

kunskap, vilket inte alltid är självklart då en del anser att ”kunskap är makt”. Ytterligare 

förklaras det att vissa individer kan rädas kunskap, detta för att kunskap många gånger 

handlar om prestation, vilket gör att individer inte intresserar sig för att lära sig nya saker av 

rädsla för att misslyckas. (Alvesson, 2004, s. 160-167) 

När det gäller anställda inom turistindustrin så påstår forskare och vetenskapsmän att de 

generellt saknar relevant kompetens, kunskap och utbildning (Hjalager, 2002, s. 470). Vidare 

klargör hon att det finns tre huvudteorier förklarat kring detta. För det första, instituten på 

högskolor examinerar en mycket liten grupp akademiker inom turistutbildningar varje år 

vilket leder till att bara en marginell andel av anställda inom turistnäringen har en högskole-

utbildning. 

För det andra, så överstiger personalomsättningen inom turistsektorn de flesta andra 

sektorerna i ekonomin. Många inom turistnäringen är anställda på en kortare tid, oftast efter 

säsong och branschen lockar många gånger yngre personer som vill testa på att arbeta på 

annan ort och jobba lite extra innan de börjar studera på högskola. Oftast är det de 

kringliggande aktiviteterna som skidåkning, cykling, segling, fjällvandring etc. som lockar 

ungdomarna till turistföretagen och att arbetet i sig är endast intressant för att det ger 

ekonomisk möjlighet att utöva sina fritidsintressen. (Hjalager, 2002, s. 470) 

Slutligen är karriärmöjligheterna traditionellt sett inte ofantligt många eller stora inom 

turistföretagen. Dessutom kommer företagarna och entreprenörerna ofta från irrelevanta 

sektorer och är mer intresserade av att byta och förändra sin livsstil än att hålla fast vid en 

karriär och fokusera på prestige, pengar och framgång. (Hjalager, 2002, s. 470) 

Kunskap måste först ha förvärvats, utarbetats, genomförts och bekräftats innan de kan 

utnyttjas till fullo menar Hjalager (2002, s. 471). Samtidigt är det inte alla företagare som är 

tillräkligt bra på att ta emot och utnyttja den information och kunskap som ges. Vissa 

företagare är nyfikna och företagsamma, andra företagare kopierar information från kollegor 

och en tredje part är konservativa och accepterar endast ny information och kunskap om den 

är obligatorisk. (Hjalager, 2002, s. 468) 

3.2.4 Hinder för kunskapsöverföring 

När det gäller turistindustrin och att skydda sina framgångsrika idéer och innovationer från 

sina konkurrenter är detta tämligen svårt då turistindustrin är en relativt öppen marknad. 

Konkurrenter uppfattar snabbt framgångsrika koncept hos andra turistföretag och anammar 

dessa till sin egen verksamhet. Häri ligger ett av de typiska dragen för innovation inom 

turism, nämligen svårigheterna att skydda immateriella rättigheter. Även om företagarna 

känner till och vet om fördelarna med innovationer så känner de väl till den korta tid för 

utdelning och vinst hos de intiativtagare som genomförde den framgånsgrika innovationen 

först. (Hall & William, 2008, s. 87) 

Turistbranschen är en öppen marknad där det går snabbt att avbilda och ta efter framgånsgrika 

koncept. Detta gör att innovationer och förändringar som görs inom turistindustrin är svåra att 

hemlighålla på samma sätt som innovationer inom andra industrier, till exempel bil- och 

läkemedelsindustrin. Vetskapen om den här öppna marknaden där konkurrenter snabbt ser 

och anammar varandras framgångsrika tjänster blir ett hinder för kunskapsöverföringen och 
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utvecklingen inom turistindustrin. Innovativa turistföretag maximerar sin kompetens och sin 

kunskapsöverföring internt i företaget, samtidigt som de minimerar spridning av sin kunskap 

externt, till konkurrenterna. Detta är ett problem som förhindrar kunskapsöverföringen inom 

turistindustrin då turistföretagen är rädda att släppa på sina framgångsrika innovationer istället 

för att tillsammans bearbeta marknaden och samarbeta. (Hall & William, 2008, s. 87) 

3.2.5 Kunskapsöverföringens betydelse för turistföretag 

Pengar och arbetskraft är en av de två indikatorer som kan leda till lansering av nya produkter 

och processer. Den andra indikatorn är omfattningen av samarbete och nätverk mellan 

kommersiella företagare, universitet och forskningslaboratorier (Hjalager, 2010, s. 5). Enligt 

Hjalager (2010, s. 5) visar sig båda indikatorerna vara mindre betydelsefulla inom områdena 

service och turism, detta då turistföretagen sällan har några egna forskning- och 

utvecklingsavdelningar eller andra dedikerade resurser för innovation. Hjalager (2010, s. 6) 

hänvisar till Cooper (2006) granskningar om att det behövs nya synsätt kring 

kunskapsöverföring och ledarskap inom turism. Cooper (2006, s. 47) menar att 

kunskapshantering och dess värde inte är allmänt känt som en betydande disciplin inom 

turistbranschen och därav att situationen är bristfällig. Vidare antyder han att spridningen av 

kunskap från akademisk forskning till praktisk tillämpning inom turistindustrin står för 

mindre än vad akademikerna själva skulle vilja se att den gör. Det finns mycket kvar att 

utveckla för att nå en ökad kunskapsöverföring mellan universitet och kommersiellt 

företagande som kan leda till framgångsrik innovation inom turism anser Cooper (2006, 

refererad i Hjalager, 2010, s. 6). 

 

 

 

 

 

 

3.3 Innovation 

För att turistindustrin ska öka lönsamhet och bli mer konkurrenskraftig fodras 

innovationsprocesser. Genom kunskapsöverföring och samverkan mellan universitet och 

näringsliv, i detta fall turistindustrin kan innovation skapas (Scott et al., 2008, s. 57). 

Kokkonen & Tuohino, (2007, s. 44) menar att företagare och deras samarbete med universitet 

höjer innovationspotentialen och kreativiteten för innovationsprocesser. Vidare menar de att 

utan förmågan att vara innovativ, kommer företagare inte kunna bibehålla sin konkurrenskraft 

(Kokkonen & Tuohino, 2007, s. 44). Innovationer har varit och är ett väl diskuterat ämne 

inom forskningen. Trots detta finns det en rad olika tolkningar och det är svårt att ge en tydlig 

definition på begreppet. I litteraturen benämns begreppet uppfinning frekvent i samband med 

innovation, dock är dessa två begrepp mycket olika och ska inte på något sett ses som lika. 

Hjalager (2002, s. 465) förklarar skillnaden mellan uppfinning och innovation i sin rapport 

utifrån nationalekonomen Joseph Schumpeters forskning. Hjalager (2002, s. 465) klargör att 

begreppet uppfinning är förenat med vetenskapliga och teknologiska undersökningar och att 

termen används för att definiera genuina genombrott. Begreppet innovation däremot är en 
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fortsatt utveckling av en uppfinning eller enbart en smart idé som framställs till en användbar 

och kommersiell produkt. Innovationer kan också innebära en förändring eller en förnyelse på 

redan existerande produkter eller tjänster (Hjalager, 2002, s. 465). 

3.3.1 Vad består innovation av 

Hjalager ger en grundläggande kategorisering av innovationer, nära Schumpeters 

ursprungliga. De sex kategorierna är följande: produkt-, process-, management-, logistiska-, 

institutionella- och marknadsföringsinnovationer. (Hjalager, 2002, s. 465-466, 2010, s. 2-3) 

Produkt innovationer – består av förändrade eller helt nya produkter eller tjänster vilka är 

utvecklade till kommersialisering och vars lansering ska vara uppenbara för tillverkarna, 

konsumenterna eller konkurrenterna. 

Process innovationer – tenderar att höja prestandan på existerade processer med hjälp av ny 

eller förbättrad teknik, eller genom att formge produktionslinjen på nytt. Processinnovation 

kan förenas med resultat för hållbar produktinnovation. 

Management innovationer – består av nya arbetsprofiler, samarbetsstrukturer eller 

befogenhetssystem ofta i kombination med en introduktion av nya produkter, tjänster eller 

produktionstekniker. 

Logistiska innovationer – innehåller en återsammansättning av externa, kommersiella 

förbindelser. Detta kan påverka den enskilda företagarens position i värdekedjan. Flöden som 

hanteras kan vara material, information och kunder. 

Institutionella innovationer – går utöver den enskilda företagaren, företräder samarbete och 

reglerande strukturer i små och medelstora samhällen. En institutionell innovation är en ny 

allsidig och gemensam struktur som effektivt förbättrar verksamheten inom vissa områden, 

främst inom turistindustrin. 

Marknadsförings innovationer – består av olika kanaler och medier som presenterar produkter 

och tjänster. Det kan vara genom destinations- eller aktivitetsprogram, internet och sociala 

medier. Det kan också vara via samproduktion av olika varumärken vilket ofta förekommer 

inom gastronomin- och turistindustrin. Marknadsföring av vin, till exempel, kan ofta kopplas 

ihop med marknadsföring av en specifik destination eller ett speciellt resmål. 

Utifrån de turistföretag som undersökts i de tre utvalda studentuppsatser för den här studien så 

gav studenterna förslag på marknadsförings- och produktinnovationer, detta för att stärka 

konkurrenskraft och öka tillväxt i turistföretagen. Innovationer kan ske enskilt eller som i 

turistföretagens fall, i en kombination av varandra. Innovationer inom ett område kan också i 

sin tur leda till efterföljande innovationer inom andra områden. (Hjalager, 2010, s. 2-3) 

3.3.2 Drivkrafter för innovation 

För att ge en tydligare förståelse för innovation förklaras här tre drivkrafter som frambringar 

innovation. Som jag nämnt tidigare så är kunskapsöverföring och samspel mellan näringsliv, 

stat/myndighet och universitet viktiga faktorer för att skapa innovation i turistindustrin 

(Etzkowitz, 2005, s. 13). Men enligt Hjalager (2010, s. 4) finns det tre olika teoretiska skolor 

kring innovation, alla tre mycket starka drivkrafter för innovation inom turism, var och en i 

sin rätta miljö. Först, Schumpeters synsätt där det är entreprenörer som representerar det 

viktiga bidraget till innovativ och nyskapande dynamik. För det andra, den teknologiska-push 
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och den efterfrågan-pull paradigmet. Slutligen, den tredje faktorn, Marshallians 

innovationssystem eller innovationens synsätt inom cluster. (Hjalager, 2010, s. 4) 

Entreprenörskap och innovation 

Hjalager (2010, s. 2) förklarar med hänvisning till nationalekonomen Schumpeters teorier, att 

entreprenörer är kreativa destruktörer som med deras koncept, produkter och idéer sätter nya 

villkor och att entreprenörer genom deras innovativa förhållningssätt radikalt skiftar 

konsumenters preferenser. Entreprenörskap är en avgörande faktor för dels de evolutionära 

omdirigeringarna av turistprodukter samt för att öka konkurrenskraften (Hjalager, 2010, s. 4).  

Enligt Hall och Williams (2008, s. 207) formulerade Schumpeter två olika definitioner på 

rollen som entreprenör. Dels den definition jag angett tidigare genom Hjalager (2010) samt 

definitionen att en entreprenör är en mekanism i genomförandet av förändringar. Den senare 

definitionen av en entreprenörs roll som en mekanism kan komma sig av att Schumpeter 

verkade i början av 1900-talet då vi hade ett industrisamhälle. Då fanns inga väl utarbetade 

och strukturerade rutiner för forskning och utveckling inom existerande institutioner och 

byråer, vilket det kom att bli längre in på 1900-talet. (Hall & Williams, 2008, s. 207) 

Entreprenörernas roll är att störa den ekonomiska jämvikten, som i sig själv kan bli uppfattad 

som balansen mellan utbud och efterfråga för en viss produkt eller en viss tjänst inom till 

exempel turism. Entreprenörerna skapar en störning genom innovation och via förändringar i 

produktionsprocessen. Detta leder i sin tur till att redan existerande relationer och samarbeten 

kan bli ersatta av nya. (Hall & Williams, 2008, s. 202) 

Fastän entreprenörskap oftast förknippas med individuella entreprenörer kan också 

entreprenörer representeras av ett kollektivt beteende, som en entreprenöriell myndighet eller 

organisation. Enligt Hall och Williams (2008, s. 203) är det inte att förringa entreprenörskap 

som en grupp av aktörer eller institut. De hänvisar till Schumpeters synsätt kring 

entreprenörer i grupp och deras nyckelroll för innovation, där Schumpeter beskriver att 

entreprenörerna; 

 Bildar sociala nätverk runt innovationer som kopplar ihop de rätta personerna och de 

rätta tekniska och ekonomiska faktorerna. 

 Ökar produktiviteten i det sociala nätverket genom att skapa en skyddad nisch där 

entreprenörerna själva fungerar som en portvakt till världen utanför. 

 Tar själva ansvar för förändringen av den nisch som sker utifrån de störningseffekter 

som maximeras. 

Entreprenören kan uppfattas som en klarsynt och resursfylld koordinator som är en central 

aktör. Entreprenörens förtroende är skapat bland de olika aktörerna som bidrar till innovation. 

(Hall & Williams, 2008, s. 203) 

Technologi-push, efterfrågan-pull och innovation 

Forskning kring innovation drivs av två olika motivationsfaktorer, nämligen push och pull 

mekanismer. Dessa två faktorer driver igenom eller påskyndar förändringar på företagsnivå 

och är inte de drivkällor som används i den här studien. Men eftersom det är en betydande 

drivkälla för innovation så valde jag att ta med den och förklara dess innebörd. Push faktorer 

är nya teknologiska och passande metoder som erbjuder mer effektivare lösningar för 

produktionsprocessen eller gör produkten mer attraktiv för konsumenten. Pull faktorer 

däremot reflekterar efterfrågan från individuella konsumenter eller påtryckningar från större 
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grupper av konsumenter. Båda faktorerna verkar samtidigt och det är bra att noggrant kunna 

skilja mellan dem, speciellt i samband med politiska initiativ. (Hjalager 2002, s. 466) 

Innovations system 

Enligt Hjalager (2010, s. 5) framhäver Alfred Marshall att specifik infrastruktur, kompetens, 

skicklighet och ett handelssystem är tydliga komponenter till ett industriområde. Marshall 

betonar att på grund av sociala nätverk och deras geografiska närhet till varandra så sprids och 

genomförs innovationer snabbt (Hjalager, 2010, s. 5). Nordin, (2003, s. 86) redogör för vikten 

av samarbete mellan aktörer för att lyckas med innovationer inom områden som har flera 

aktörer i sin närhet. Hon förklarar att närheten mellan företag inom en begränsad geografisk 

yta skapar en miljö där konkurrens men också samarbete och samspel uppstår. Hon framhäver 

att närheten mellan företagen genererar ett flöde av kunskap och information som bidrar till 

innovation (Nordin, 2003, s. 86). Samspel mellan universitet och näringsliv, i detta fall 

turistindustrin är gynnsamt för att skapa innovation vilket vi också fått förklarats genom 

trippelhelix-teorin.  
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4. Praktisk metod 

I syfte att underlätta läsarens kritiska granskande av studien redogör jag i detta kapitel det 

tillvägagångssätt som brukats för de genomförda intervjuer som gjorts. Vidare förklaras för 

läsaren de argument för de val som gjorts när jag samlat in det empiriska materialet. Val av 

respondenter beskrivs för respektive intervju, samt redogörs utformningen av frågemallen. 

Avslutningsvis redovisas bearbetningen av insamlat material och källkritik på primärdata. 

   

4.1 Insamling av primärdata 

En primärkälla är en källa som utvecklas under arbetets gång, det vill säga där data samlas in 

för första gången (Dahmström, 2005, s. 75).  För att erhålla grundläggande data, så kallad 

primärdata, kan författare samla in dessa data på varierande sätt (Eriksson & Finn, 2001, s. 

83). De kan använda sig av semistrukturerade intervjuer eller enkätundersökningar. Jag valde 

i min studie att använda mig av semistrukturerade intervjuer då jag fann det mest relevant för 

den här undersökningen, detta för att jag ville följa en frågemall och ha möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor under intervjun. De tre respondenterna jag valde att intervjua var antingen 

uppdragsgivare till någon av de tre studentuppsatserna alternativt ägare till det turistföretaget 

som behandlades i den aktuella studentuppsatsen. Samtliga uppsatser utfördes och 

redovisades våren 2007 och ligger till grund för den här studien. Dessutom representerade alla 

tre respondenterna tre olika destinationer i landet, vilket enligt mig var fördelaktig för studien. 

Detta för att det gav mig en bredare spridning på erhållen data och en bra empirisk grund då 

de tre respondenterna representerade olika områden för min undersökning, dock alla inom 

turistindustrin. Dessa tre respondenter gav mig en vag känsla av teoretisk mättnad, men jag 

bedömde att inte kontakta fler respondenter för undersökningen då jag såg likheter i alla tre 

respondenternas svar under intervjuerna. 

4.2 Utformning av intervjumallar 

Efter insamlingen av de sekundärdata jag betraktade vara nödvändig för studien utformades 

en intervjuguide i form av en frågemall (se bilaga 1-3), detta för att få intervjuerna enhetliga 

och för att underlätta för mig som intervjuare. Frågemallen innehöll frågor om respondenten 

och hans/hennes bakgrund, om den aktuella verksamheten, om utbildning och kompetens hos 

respondent och hans/hennes personal samt om frågor inom områdena nätverk, samarbete, 

innovation och kunskapsöverföring. För min del var frågemallen ett viktigt verktyg under 

intervjutillfället, detta för att kunna hålla en röd tråd igenom samtalet och inte tappa någon 

frågeställning. Utifrån frågeunderlaget bedömer jag att jag fått relevanta och utförliga svar av 

respondenterna som alla tre förstod samtliga frågor utan svårigheter. Att alla tre intervjuerna 

utgick från samma frågemall, med endast några enstaka, små förändringar, medför att 

respondenternas svar lättare kan jämföras med varandra än om frågemallen skiljt sig åt för 

respektive respondent. Att arbeta med olika frågemallar vid varje intervjutillfälle var inte 

aktuellt i detta fall då jag önskade att ställa samma frågor till alla respondenterna för att kunna 

jämföra de svar jag erhöll. 

Inledning 
Utgångs-
punkter 

Teori 
Praktisk 
metod 

Tidigare 
studier 

Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
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Jag valde att presentera mitt utkast på den agenda jag planerat för intervjuerna samt att 

diskutera mina frågor jag utformat för min frågemall med min handledare innan intervjuerna 

skulle genomföras. Detta för att minimera eventuella missförstånd och misstolkningar av 

agendan och frågorna. Jag anser att detta var fördelaktigt och gynnsamt då det gav mig styrka 

och säkerhet under intervjun. Det var dessutom praktiskt att rådfråga min handledare kring 

mina frågor då testintervjuer med andra personer inte hade främjat eventuella 

omformuleringar på grund av låg eller saknad kompetens hos dessa inom det aktuella området 

jag undersökte.  

4.3 Val av respondenter 

Det är enligt Backman (2009, s. 41) viktigt att specifika och relevanta individer förekommer 

vid studier. Därför har jag granskat ett flertal studentuppsatser slutförda under de senaste fem 

åren. Jag fann tre relevanta uppsatsarbeten där de påträffas tre tydliga individer, högt 

relevanta respondenter till min studie. Respondenterna var uppdragsgivare till 

studentuppsatsen alternativt ägare till ett av turistföretagen som ingått i någon av de tre 

studentuppsatserna och samtliga starkt involverade i uppsatsernas ämnesområde. Dessa tre 

respondenter valde jag att kontakta då jag ansåg att dessa kunde tillföra kunskap och fakta till 

min studie. Jag ringde upp respondenterna för att presentera mig själv, varför jag kontaktade 

dem och syftet med min studentuppsats. Jag anser att respondenterna i min studie har hög 

relevans då det enligt mig är dessa tre personer som bäst kan svara på de frågor jag har. 

Endast dessa personer innehar den information, den vetskap och den kunskap som jag söker 

för att få svar på min problemfrågeställning. Utifrån de tre valda studentuppsatserna från 2007 

blev följande individer som presenteras nedan, de tre respondenterna som intervjuades för min 

studie: 

Delägare och föreståndare för Tärnaby Fjällhotell, Birgitta Corin var självklar respondent för 

den här studien, detta för att hon var uppdragsgivare till en av de tre studentuppsatserna 2007. 

Birgitta satt då och sitter idag med i PR-gruppen i Hemavan/Tärnaby samt driver tillsammans 

med sin man Tärnaby Fjällhotell. Hon är idag, fyra år senare starkt involverad dels genom 

egen hotellverksamhet men också som ordförande i PR-föreningen för destinationsarbetet 

Hemavan/Tärnaby. Jag hoppades att hon skulle kunna bidra med information om den erhållna 

kunskap hon mottagit från universitetet genom den utförda studentuppsatsen. Vidare berätta 

för mig om den erhållna kunskapen lett till innovation i verksamheten. Dessutom redogöra för 

mig om de rekommendationer och förslag som redovisats i studentuppsatsen implementerats 

och skapat innovationskraft som lett till ökad tillväxt och konkurrenskraft?  Birgitta tackade 

vid förfrågan ja att genomföra intervjun och erbjöd mig samtidigt att komma upp till Tärnabys 

Fjällhotell och stanna över en natt. 

Delägare till Welw AB, Olle Karlsson var också han uppdragsgivare till en av de tre 

studentuppsatserna som utfördes 2007 och en högt relevant respondent för min undersökning. 

Olle skulle kunna bidra med information om studentuppsatsen som skrivits på Welw AB. Han 

skulle kunna berätta om uppsatsen bidragit med rekommendationer som lett till innovation 

och ökad tillväxt för hans verksamhet nu fyra år senare, eller förklara att uppsatsen inte tillfört 

hans verksamhet någonting. Vidare skulle Olle kunna klargöra om han och hans kollegor 

kunde ta emot, förstå och implementera den nya kunskapen som överförts från universitetet 

och om det i sin tur skapat innovation som gett konkurrenskraft för Welw AB.  Olle tackade 

ja till att genomföra intervjun men förklarade att företaget Welw AB är nerlagt sedan tre år 

tillbaka. Han menar ändå att han besitter intressant information för min studie och svarar 

gärna på mina frågor kring ämnesområdet. Han bjöd upp mig till Skelleftehamn där han idag 

bedriver en liknande verksamhet som Welw AB. 
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Ägare för turistföretaget Västgård i byn Kall, Olle Alexandersson var inte uppdragsgivare för 

den studentuppsats som skrevs om Västgård, 2007. Det var Olles bror, Ulf Alexandersson 

som lade ut uppdraget till Mittuniversitetet i Östersund, men det var Olle som intervjuades 

och stod som kontaktperson i studentuppsatsen. Olle var då 2007, liksom idag, ägare och den 

person som driver Västgård, vilket gör Olle högt relevant som respondent för min studie. Olle 

kan bidra med information om hur kunskap som överförts från universitetet genom utförd 

studentuppsats har mottagits på Västgård. Vidare kan han förklara om rekommendationerna 

från uppsatsen har implementerats och skapat innovationer som lett till ökad tillväxt och 

konkurrenskraft för Västgård. Hur ser verksamheten ut idag mot för fyra år sedan, kan 

studentuppsatsen ha påverkat utvecklingen? Detta är frågor som Olle är bäst man att svara på 

och därför en högt relevant respondent för min studie. Jag kontaktade Olle via telefon och han 

tackade ja till intervjun och bjöd ner mig till Västgård som ligger i byn Kall, i Jämtland. 

4.4 Sammanställning av intervjuer 

Uppställningen i nedanstående sammanställning är angett i datumordning och i den ordning 

som de semistrukturerade intervjuerna utfördes. Den här uppställningen hålls igenom hela 

studien för att underlätta för läsaren. 

Position Namn Företag Datum Tid Plats    Access 

Delägare och Birgitta Corin Tärnaby 2011-12-12 20.00-22.10 Vid reception       Stökig och  

föreståndare  Fjällhotell       rörig miljö 

Delägare Olle Karlsson Welw AB 2011-12-15 10.00-11.25 I ett mötesrum    Lugn miljö 

Ägare och Olle Alex- Västgård 2011-12-20 08.35-10.45 I ett kök    Lugn miljö 

föreståndare andersson     

Figur 10. Sammanställning av intervjuer. (egen modell) 

4.5 Access 

Access till data innebär forskarens tillträde till data och information vid informationstillfället 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 135). För att respondenterna skulle känna sig trygga och 

avslappnade inför intervjutillfället bad jag dem att välja plats, datum och tid för intervjun som 

passade dem. 

Eftersom det var fyra år sedan som de tre studentuppsatserna jag undersöker för min studie 

utfördes, anade jag att det kunde bli svårt att få tag på de tre aktuella personerna som jag ville 

träffa. Detta visade sig inte vara några problem alls, jag fann nämligen Birgitta Corin och Olle 

Alexanderssons kontaktuppgifter via deras respektive verksamhets hemsida. Olle Karlsson 

arbetade på annan ort och i annan verksamhet idag, men hans kontaktuppgifter fanns att få via 

bolaget Inpipe AB som han var VD på samtidigt som han jobbade med Welw AB under 2007, 

Denna information om Olle Karlsson framgick i studentuppsatsen för Welw AB. 

Det var inga problem för någon respondent att ställa upp i en intervju med hänvisning till den 

studentuppsats som utförts för fyra år sedan. Alla tre hälsade mig varmt välkommen till sig 

och hoppades att de kunde tillföra något för min studie. 

Tillgången till de primära källorna anser jag varit trovärdiga och givande. Samtliga 

intervjurespondenter har varit öppna, tillmötesgående och gett uttömmande svar vid de 

semistrukturerade intervjuerna. Jag har inte uppfattat att någon av respondenterna undanhållit 

relevant information och under sammanställningen av min studie har jag utan problem kunnat 

hålla kontakt med respondenterna för eventuella frågor och kompletterande uppgifter. 
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Accessen till de sekundära källorna till min teoretiska referensram anser jag varit god då det 

funnits ett brett urval av kurs- och studentlitteratur inom ämnesområdet att tillgå. Jag har även 

funnit ett flertal relevanta och aktuella vetenskapliga artiklar som berört ämnesområdet. 

4.6 Risk för tolkningsfel vid intervjuer 

Vid intervjuer kan en så kallad intervjuareffekt uppstå vilket betyder att den som intervjuar 

kan påverka respondentens svar. Detta kan förekomma genom att intervjuaren dels styr 

respondentens svar via exempelvis kroppsspråk och minspel eller genom att intervjuaren 

tolkar respondentens svar fel. (Svenning, 2000, s. 113) 

För att undvika intervjuareffekten har jag ställt öppna frågor utifrån en frågemall och försökt 

undvika att ställa ledande frågor till respondenten. Jag har också försökt vara flexibel under 

samtalet och gett respondenten eget spelrum till att vara spontan och avslappnad, detta för att 

kunna svara på frågorna på bästa sätt. Jag har dock hela tiden varit aktiv i samtalet och haft 

fokus på min frågemall för att hålla oss till ämnesområdet. 

Att skicka ut en frågemall till respondenten i förväg kan leda till både för- och nackdel för 

intervjutillfället. Fördelen är att respondenten kan förbereda sig och se vilket ämnesområde 

intervjuaren kommer att behandla. Nackdelen kan vara att respondenten tillrättalägger sina 

svar innan intervjutillfället så att de ska framstå som de korrekta svaren för intervjuaren 

(Bryman, 2011, s. 211-213). Jag tog beslutet att inte skicka ut min frågemall till 

respondenterna innan intervjutillfället. Jag ansåg att respondenterna till min studie fått den 

information kring ämnesområdet som de behövde vid vår telefonkontakt. Likaså bedömde jag 

att intervjun skulle bli bättre om frågorna kom till respondenten direkt vid intervjutillfället. 

Min önskan under intervjutillfällena var också att få se och iaktta respondenternas uttryck 

direkt när frågan gavs, detta för att skapa mig en bättre förståelse och insikt i svaren och för 

vårt samtal. 

4.7 Intervjutillfället 

Efter första kontakten med respektive respondent utfördes intervjuerna på bestämd tid och 

plats i enlighet med tidigare överenskommelse vi haft på telefon. Jag lät respondenterna själva 

välja tid och plats för mötet, detta för att de skulle känna sig trygga och bekväma med miljön 

och därmed vara avslappnade. För att underlätta den sammanställning som ska göras efter 

varje intervju valde jag att spela in intervjuerna med en diktafon. För att inte framkalla oro 

bland respondenterna och få dem att känna sig obekväma över det faktum att de blev 

inspelade valde jag att innan mötet fråga respektive respondent om tillåtelse att spela in 

samtalet, vilket godtogs av alla respondenter (Bryman, 2011, s. 212-214). Jag valde också att 

föra egna anteckningar under intervjun, detta för att jag känner mig mer fokuserad och 

närvarande i samtalet när jag antecknar det som sägs. Detta var inga problem för 

respondenterna. 

Det finns dock en nackdel vid inspelning av en intervju och användandet av en diktafon. Det 

är ifall respondenten känner sig hämmad och utesluter vissa delar under samtalet (Ejvegård, 

2003, s. 50). Jag bedömer dock att fördelarna med att använda en diktafon och spela in 

samtalet överväger nackdelarna, speciellt i mitt fall då jag menar att huvuddelen av mina 

frågor inte kan upplevas känsliga, vilket leder till att respondentens kommentarer således inte 

bör bli påverkade. Då jag under intervjutillfällena upplevde respondenterna mycket lugna och 

avslappnade, antar jag att beslutet att låta respondenterna själva välja plats och tid för intervju 

samt att jag frågade dem om tillåtelse för inspelning av samtalen var en lyckad strategi. 
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Intervjuernas längd varierade mellan en och en halv timme upp till två timmar, som framgår 

av sammanställningen i tidigare avsnitt. Intervjun med Birgitta Corin drog ut på tiden då vi 

emellanåt blev avbrutna under intervjun av gäster som kom förbi receptionen för att ställa 

frågor. Detta var ingen optimal plats att hålla intervjun på, men nödvändig då Birgitta blev 

tvungen att schemalägga sig själv i receptionen denna kväll på grund av sjukdom hos 

receptionspersonalen. Intervjun med Olle Karlsson höll på i en och en halv timme och 

innefattade inga oförutsedda händelser. Mötesrummet var väl avskilt från den dagliga 

verksamheten och vi kunde föra ett öppet, oavbrutet och intressant samtal. Intervjun med Olle 

Alexandersson varade i över två timmar, men då innefattade den också en rundvandring och 

guidning av Västgård. Den intervjun var också lugn och innehöll inga avbrott. 

Under intervjuerna hölls en flexibilitet igenom hela samtalet från intervjuarens sida, detta för 

att flexibilitet är av stor betydelse under kvalitativa intervjuer. Flexibilitet skapar möjligheter 

till att hantera oförutsedda händelser som kan ske under intervjun. Vidare ger det möjlighet 

till att inte hålla intervjun för strukturerad med öppna frågor vilket inte är önskvärt under en 

semistrukturerad intervju. Flexibiliteten skapar möjligheter för spontana eller oombedda svar 

från respondenten som kan vara relevanta för studien. (Bryman, 2011, s. 430) 

För att få intervjuerna enhetliga och för att underlätta för mig som intervjuare utformades en 

frågemall (se bilaga 1-3). Frågemallen skulle hjälpa mig som intervjuare att hålla en röd tråd 

genom samtalet och inte tappa bort någon viktig frågeställning. Det visade sig under första 

intervjun att frågemallen innehöll enstaka frågor som kom att vara mindre betydelsefulla för 

den här studien, vilket gjorde att dessa frågor bortsågs ifrån inför de återstående två 

intervjuerna. De frågor som uteblev behandlade frågor kring ekonomi och marknadsföring 

inom företaget och jag ansåg att dessa områden inte tillförde min studie relevant material. 

Däremot lades mer tid på frågorna kring respondentens bakgrund, verksamheten, 

respondentens kommentarer och synpunkter på studentuppsatsen som erhållits 2007. Vidare 

var det stort fokus på respondentens åsikter och tankar kring samverkan mellan universitet 

och turistföretag samt om och hur kunskapsöverföring och innovationsprocesser kan leda till 

konkurrenskraft och ökad tillväxt för turistindustrin. Slutligen avslutades intervjun med frågor 

om framtiden och om möjligheten till framtida samarbeten med universitet var tänkbara. 

Efter varje avslutad intervju förklarade jag tydligt för respondenterna att de kommer få ett 

utskick av materialet att kommentera och godkänna innan det går till tryck, detta för att skapa 

intersubjektivitet för studien. Inom vetenskapsteorin är intersubjektivitet grundläggande för 

vetenskapligt arbete och betyder att ett resonemang eller ett antagande bedöms lika oavsett 

vem som undersöker dess riktighet. Likaså växlades e-postadresser från båda parter för 

möjlighet att ställa frågor vid senare tillfälle. (Bryman, 2011, s. 212) 

4.8 Databearbetning och tolkning 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 146) är det av största vikt att de empiriska iakttagelserna 

omvandlas till en tolkningsbar form. Jag valde därför att spela in alla intervjuerna med hjälp 

av en diktafon vilket underlättade arbetet med att få med all viktig information. På det viset 

kunde jag i efterhand lyssna på inspelningen och säkerställa vad som sagts, samt fånga upp 

viktiga stämningar, känslor och reaktioner. Att arbeta på detta sätt är tidskrävande men gör 

det möjligt att inte förlora viktig information. Att först lyssna på intervjuerna en, två eller flera 

gånger för att sedan transkribera de delar som man anser är relevanta är ett bra sätt att arbeta 

på enligt Bryman (2011, s. 432). Vid enstaka tillfällen, då jag var osäker på ett svar från en 

respondent, gick jag tillbaka och lyssnade på inspelningen som gjorts för att försäkra mig om 

att inte missuppfatta något som sagts under samtalet. I empirikapitlet finns 
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sammanställningarna av dessa avlyssningar samt material från mina egna anteckningar att 

läsa.  

4.9 Källkritik av primärdata 

Eftersom studentuppsatserna genomfördes för fyra år sedan anade jag att det kunde bli svårt 

att få tag på de personer jag sökte till intervjuerna. Det visade sig dock inte vara några 

problem. Två av de tre aktuella personerna var fortfarande verksamma i det aktuella 

turistföretaget. Den tredje personen hade avslutat det aktuella turistföretaget några år efter 

uppsatsarbetet slutförts men kunde svara på mina frågor då han fortfarande besatt 

betydelsefull information för min undersökning. Jag bedömde att han utifrån hans erfarenhet 

och delaktighet under och efter uppsatsarbetet var relevant för min undersökning och fick ingå 

i studien. 

Intervjutillfällena genomfördes på bestämd plats, vald av respondenterna själva, detta för att 

respondenterna skulle få intervjuas i en trygg miljö för dem. Dessutom för att intervjun skulle 

vara möjlig att genomföra då intervjutillfällena utfördes under arbetstid. Två av intervjuerna 

utfördes i lugn och ostörd miljö. Den tredje intervjun, med Birgitta Corin genomfördes vid en 

receptionsdisk, vilket inte var planerat från början. Tyvärr hade receptionisten som hade 

receptionspasset den kvällen som var bokad för intervju blivit sjuk, vilket ledde till att 

respondenten själv var tvungen att ta detta kvällspass i receptionen. Konsekvensen blev att 

respondenten kunde bli avbruten av frågor och samtal från gäster eller annan personal under 

intervjun, vilket blev ett störande moment. Dock genomfördes intervjun en måndagskväll, det 

var få gäster på hotellet, intervjun började kl. 20.00 och receptionen stängde 22.00. Under 

intervjun avbröts vi sju gånger, men jag ansåg att respondenten och jag däremellan hade ett 

bra samtal. Det framkom mycket relevant information för min studie och jag erhöll ett 

innehållsrikt material. Respondenten erbjöd sig att svara via mejl och telefon om jag behövde 

support och hjälp under efterarbetet med sammanställningen av materialet. Jag bedömde att 

supporten och materialet jag fick tillgång till för den här intervjun var brukbar och tillförde 

undersökningen viktig information, vilket gjorde att intervjun inte behövdes göras om. 
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5. Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras de utvalda studentuppsatserna från 2007 som ligger till grund för 

den här studiens undersökning. Detta för att ge läsaren en informativ och ökad förståelse om 

varje studentuppsats och dess innehåll, samt för att förtydliga uppsatsernas relevans och 

samband till studiens problemfrågeställning. 

 

För den här studien har tre studentuppsatser från 2007 granskats, där alla tre uppsatserna 

gjorts på en kvalitativ metod. Samtliga uppsatser har en koppling till ett samarbete mellan 

universitet och turistindustrin. Uppsatserna bidrar med kunskapsöverföring från ett universitet 

till ett turistföretag, där ny, erhållen kunskap för turistföretaget kan skapa innovation som 

leder till konkurrenskraft och ökad tillväxt för turistföretaget. 

5.1 Studentuppsats 1: Vad heter destinationen egentligen? – att förstå sin egen identitet i 

ett gemensamt varumärke. 

Studien handlar om en destination belägen i den svenska fjällvärlden. Destinationen består av 

två närbelägna orter, nämligen Hemavan och Tärnaby. De två orterna är väldigt olika i 

karaktären. Medan den ena orten utvecklas starkt, gör den andra orten inte det i lika stor 

utsträckning enligt författarna till studien. Vidare förklarar författarna att orterna tillsammans 

sänder ut en rad olika budskap genom otydliga marknadsföringsaktiviteter som sammantaget 

inger en diffus och oklar bild av hela destinationen. (Karlsson & Krog, 2007, s. 1-54) 

Aktörerna inom destinationen är flera och av olika storlekar, destinationsmarknadsföringen 

har därför ett flertal utmaningar att hantera då värderingar och intressen skiljs åt mellan 

aktörerna. Uppdragsgivaren till studien var Birgitta Corin på Tärnaby Fjällhotell som lade 

fram den ursprungliga problemformuleringen på uppdraget, vilket var: ”Hur locka fler 

entreprenörer till Tärnaby-Hemavan området?”. Den ursprungliga problemformuleringen var 

inte låst i sin form vilket gav författarna till studentuppsatsen frihet att utforma en egen 

frågeställning. Problemformuleringen för studien växte fram och blev efter noga 

överväganden följande: 

”Vad heter destinationen egentligen? – att förstå sin egen identitet i ett gemensamt 

varumärke”. (Ibid) 

På Birgitta Corins begäran för uppdraget undersöktes främst Tärnaby som separat ort i den 

gemensamma destinationen Tärnaby-Hemavan. Hemavan utvecklas och lyckas attrahera ett 

ökande antal besökare och aktörer, vilket inte Tärnaby gör i samma omfattning. Författarna 

avser därför att undersöka: 

 Vad Tärnabys identitet bestod av 

 Vem som ansvarade för att skapa en tydlig och enhetlig marknadsföring av Tärnaby 

Syftet med studien var att förstå den problematik det innebar för Tärnaby att vara en del av 

destinationsvarumärket Tärnaby-Hemavan samt att återkoppla med förslag och 
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rekommendationer på åtgärder som kunde bidra till utveckling för Tärnaby men också för 

hela destinationen i sig. Resultatet redovisades i en studentuppsats, våren 2007. (Karlsson & 

Krog, 2007, s. 1-54) 

5.2 Studentuppsats 2: Kärnten; ett turistområde att lära av? – En benchmarking inom 

segmentering och marknadsföringskanaler i syfte att locka mer turister 

Welw AB är ett turistföretag som marknadsför naturturism i Vilhelmina kommun och som 

med ett stöd från kommunen vill ändra den negativa turistutvecklingen i regionen. Welw AB 

står för West Europe´s Last Wilderness. Welw AB målsättning var att öka turismen till 

regionen genom att lära och se hur andra liknande turistföretag arbetar med sin försäljning 

och marknadsföring. Genom att studera liknande turistföretag, på den internationella 

marknaden kan Welw AB lära sig ny kunskap och anamma deras tillvägagångssätt, anser Olle 

Karlsson, delägare på Welw AB. (Forsberg & Kreppenhofer, 2007, s. 1-57) 

Utifrån den utgångspunkten valde författarna till studentuppsatsen i samråd med ansvariga på 

Welw AB och i Vilhelmina kommun att göra en benchmarking. Genom en benchmarking 

skulle författarna jämföra Welw AB med ett liknande turistföretag i Kärnten, Österrike, där 

det enligt författarna fanns liknande natur och möjligheter till aktiviteter som i Vilhelmina 

kommun. Problemformuleringen för uppsatsen var: 

”Kan Vilhelmina kommun i samverkan med Welw AB ta lärdom av hur turistföretag i Kärnten 

arbetar, för att locka mer turister till kommunen?”. (Ibid) 

Den benchmarking som gjordes fokuserade på områdena segmentering och 

marknadsföringskanaler. Syftet med studentuppsatsen var att via benchmarking utreda 

möjligheter för Vilhelmina kommun, genom Welw AB, så att de kunde anamma och utveckla 

olika segment och marknadsföringskanaler för att öka turismen till regionen. Resultatet 

redovisades i en studentuppsats, våren 2007. (Ibid) 

5.3 Studentuppsats 3: Västgård – en upplevelse värd att minnas 

Det blir vanligare att svenska lantbrukare kompletterar sin traditionella sysselsättning med 

ytterligare verksamheter. Flertalet lantbruk väljer att satsa på turism, detta valde också 

Västgård i byn Kall, i Jämtland. Författaren till den här studentuppsatsen har valt att 

undersöka hur ett specifikt lantbruksföretag som Västgård kan utveckla sin satsning på turism 

som sidoverksamhet. Med hjälp av teorier som kopplas till ämnesområdet har författaren 

undersökt hur Västgård kan förbättra sitt erbjudande till turister genom att identifiera och 

utveckla de värden som redan fanns på gården idag, samt att göra ansvariga på Västgård 

medvetna om vilka kunderna är och vad de efterfrågar. (Alexandersson, 2007, s. 1-23) 

Problemformuleringen för uppsatsen var: 

”Hur kan ett företag på landsbygden skapa ett erbjudande som är av värde för turister?” 

Författarens mål med uppdraget var att införskaffa kunskaper inom turismmarknadsföring för 

att därefter kunna bidra med ett antal förslag och rekommendationer som skulle ligga till 

grund för Västgårds val av marknadsföringsstrategier. Genom intervju med en specialist på 

affärsutveckling för lantbruksföretag på Lantbrukarnas Riksförbund, samt en intervju med 

ägaren Olle Alexandersson på Västgård, skapade författaren sig underlag och förutsättningar 

för att tillämpa de valda teorierna och därefter kunna redovisa förslag och rekommendationer 

till Olle Alexandersson, Västgårds ägare. Resultatet redovisades i en studentuppsats, våren 

2007. (Ibid)  
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6. Empiri  

I detta kapitel sammanfattas de intervjuer som utförts utifrån den frågemall som utformats 

och som legat till grund vid intervjutillfällena. Sammanställningen i detta empiriavsnitt följer 

frågemallens ordning för att skapa en tydlig översikt och underlätta för läsaren att jämföra 

svaren. Inledningsvis redogörs för respondentens bakgrund och verksamhet. Därefter följs 

den information som gavs för studentuppsats 2007 som inkluderar begreppen nätverk, 

samarbete, innovation och kunskapsöverföring för att sedan avsluta med framtid. 

 

Flertalet av de frågor jag ställde under intervjuerna var öppna för att ge utrymme åt egna 

känslor, upplevelser och tolkningar såväl under intervjuerna som i analysavsnittet i den här 

studien. Frågorna bestämdes utifrån mina teorier kring samverkan, kunskapsöverföring och 

innovationsprocesser. Inför varje samtal hade jag noggrant studerat och läst den aktuella 

studentuppsatsen samt läst på om det aktuella turistföretaget för att vara väl förberedd och 

påläst när jag träffade min respondent. 

Den första delen av intervjun bestod av frågor som berörde respondentens bakgrund. Därefter 

ställdes frågor kring verksamheten och frågor som behandlade studentuppsatsen som utfördes 

2007. Intervjun följdes av frågor som berörde samverkan, kunskapsöverföring och 

innovationsprocesser för att avslutningsvis gå in på verksamhetens framtid och möjligheter till 

framtida samarbeten med universitet. 

6.1 Birgitta Corin, Tärnaby Fjällhotell 

Detta är en redogörelse och analys av vad Birgitta Corin, delägare till Tärnaby Fjällhotell 

har för uppfattning och kommentarer kring studentuppsatsen som skrevs 2007 på hennes 

uppdrag. Här förklaras hur hon ser på studentuppsatsens betydelse kring den 

kunskapsöverföring som delgetts henne samt om uppsatsen påverkat eller frambringat 

innovationsprocesser som lett till konkurrenskraft och ökad tillväxt för Tärnaby och 

destinationen Hemavan-Tärnaby. (I texten har endast förnamnet Birgitta brukats, detta för att 

få en följsammare läsning för läsaren). 

6.1.1 Bakgrund 

Birgitta är utbildad civilekonom med inriktning mot ekonomi för småföretagare på Göteborgs 

universitet, därtill har hon läst ett halvår på IHM i Göteborg där hon studerade Brand 

Management. Birgitta har flera års erfarenhet inom hotellbranschen då hon varit med i 

uppbyggnadsfasen av Hotell 11 i Göteborg som invigdes 14 april 1993. Birgitta blev kvar på 

Hotell 11 i olika chefsroller, bland annat som, reception- konferens- och marknadschef fram 

till hösten 2000. 

Mellan studierna och hotellkarriären på Hotell 11 i Göteborg arbetade Birgitta på STS 

Alpresor. Första tiden var hon konferens- och reseledare på olika platser runt om i Alperna 

och därefter tog hon tjänsten som stationerad platschef i Vald Isere i Frankrike. 
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Efter sju år på Hotell 11 sökte sig Birgitta norrut, hon ville uppleva och utforska fjällvärlden. 

Hösten 2001 flyttade Birgitta och hennes familj upp till Hemavan/Tärnaby. Birgitta hade fått 

en helårstjänst som hotellchef på Hemavans högfjällshotell där Strömma AB stod som ägare. 

Birgitta började arbeta på Tärnaby Fjällhotell som platschef hösten 2004. Tärnaby Fjällhotell 

ägdes då också av Strömma. Hon och hennes man startade driftsbolaget Tärnaby Fjällhotell 

AB som blev ”operatörer” i Strömmas fastighet. Det innebar att Strömma stod för försäljning 

och marknadsföring och hennes bolag ansvarade för driften. Hösten 2007 köpte Birgitta och 

hennes sambo hotellet och idag äger och driver de Tärnaby fjällhotell i egen regi. 

6.1.2 Verksamhet 

Tärnaby Fjällhotell ligger i centrala Tärnaby nära till liftsystem och nerfarter. Fjällhotellet har 

egen butik, uthyrning och en fin restaurang med utsikt över sjön som ligger precis framför 

hotellet. Birgitta och hennes man driver hotellet och har ett flertal säsongsanställda, som trivs 

utmärkt och gärna återkommer till hoteller för att arbeta fler säsonger. 

Till Tärnaby kommer privatgäster för att åka skidor, gå på tur och njuta av den unika och 

härliga fjällmiljö som byn erbjuder. En annan målgrupp som är intressant för Tärnaby 

Fjällhotell är grupp- och konferensgäster som kan boka allt från konferens- och gruppmöten 

på hotellet till egna aktiviteter och guidade upplevelser ute i fjällvärlden. Tärnaby är en by i 

världsmästarklass, enligt Birgitta. Detta eftersom flertalet kända idrottsprofiler som Ingemar 

Stenmark, Stig Strand, Anja Pärson och Jens Byggmark är födda och uppväxta i byn. Det 

finns både liftar och nerfarter i Tärnaby som är uppkallade efter dessa världskända 

idrottsprofiler. 

Tärnaby Fjällhotell är en aktör av flera inom den nuvarande destinationen Hemavan-Tärnaby. 

Det råder diffusa och oklara riktlinjer kring destinationens marknadsföring och detta drabbar 

tyvärr de företag som verkar inom destinationen. Problemet har varit ett faktum under ett 

flertal år och oenigheter mellan olika aktörer inom destinationen gör det tyvärr omöjligt att 

lösa problemet just nu.  

6.1.3 Studentuppsats 2007 

Samtidigt som Birgitta och hennes man köpte Tärnaby Fjällhotell 2007 lade Birgitta ut ett 

uppdrag till en uppsats för studenter på Umeå universitet. Ett uppdrag som behandlade 

ämnesområdet entreprenörskap och att marknadsföra en destination som var tämligen 

splittrad, nämligen Hemavan-Tärnaby. Frågeställningen som Birgitta presenterade och som 

gick att förändra och utveckla var: ”Hur locka fler entreprenörer till Tärnaby-Hemavan 

området?”. Två tjejer intresserade sig för uppdraget och tillsammans med Birgitta så 

diskuterade de fram en problemfrågeställning. Ämnesområdet var relativt fritt och efter en 

diskussion mellan studenterna och uppdragsgivaren Birgitta så kom de fram till ett 

ämnesområde som kom att beröra marknadsföringen för destinationen Hemavan-Tärnaby, 

”Vad heter destinationen egentligen? – att förstå sin egen identitet i ett gemensamt 

varumärke”. 

Tanken med uppdraget från Birgitta var att hon behövde ny kunskap och oprövade idéer från 

externt håll. Detta för att erhålla förslag på åtgärder att implementera för att utveckla 

destinationen Hemavan-Tärnaby och nå en ökad tillväxt. Utifrån egen erfarenhet genom sina 

studier på högskola och IHM så kontaktade Birgitta Umeå universitet och lade ut ett uppdrag 

på en uppsats till dem. Birgitta visste att en långsiktig och strategisk planering som byggs upp 

genom ett gott samarbete är en viktig faktor för att en verksamhet eller en destination ska 
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utvecklas, bli konkurrenskraftig och nå ökad tillväxt. Detta kräver mod, risktagande och 

styrka när man är etablerad inom turistindustrin som vi är, förklarar Birgitta. Nu sökte Birgitta 

extern kunskap via universitetet för att få vetskap om vad som kan göras för att bli 

konkurrenskraftiga och nå en ökad tillväxt i destinationen Hemavan-Tärnaby. 

Studentuppsatsen färdigställdes och redovisades våren 2007 av studenterna. Ett flertal 

rekommendationer och förslag på utveckling och innovation överlämnades. För Birgitta gav 

uppsatsen en bekräftelse på de tankar och reflektioner hon själv haft när hon lämnade ut 

uppdraget. Birgitta kände att hon erhöll ett stöd och en styrka genom uppsatsens resultat då 

resultatet klart bekräftade det hon själv redan förutsagt och trott. Uppsatsen gav Birgitta 

inspiration, men den medförde inte att någon konkret handling utfördes eller implementerades 

inom destinationen. Det skapades dock några frön enligt Birgitta som kan ha kommit att 

utvecklats utifrån uppsatsens existens. Vidare menar Birgitta att personer inom hennes 

nätverk som hade en högskoleutbildning kunde lättare ta till sig och förstå uppsatsen som 

delgavs dem än de som inte hade någon högskoleutbildning. Personerna med 

högskoleutbildning var också mer positiva för framtida samarbeten med ett universitet samt 

välkomnade gärna en kunskaspöverföring dem emellan. För de personer som inte hade 

högskoleutbildning var det svårare att se fördelarna och förstå möjligheterna av en 

kunskapsöverföring från ett universitet. 

Hösten 2007 påbörjades en gruppering av en destinationsmarknadsföringsorganisation som 

tyvärr inte slutfördes utan avslogs året därpå. 2008/2009 påbörjades en process för att skapa 

en destination med ett eget bolag och egen logga, men tyvärr lyckades inte processen. Då 

startade projektet: Hemavan Tärnaby, en världskänd destination i utveckling. Hemavan 

Tärnaby PR-förening genomförde ett varumärkesarbete och namnändrade företagarföreningen 

från Tärnafjällens pr-förening till Hemavan Tärnaby Pr förening. Arbetet ledde till att namnge 

destinationen till Hemavan Tärnaby och de tog också fram en ny logga för destinationen. I 

samband med detta bytte också flygplatsen namn från Hemavans Flygplats till Hemavan 

Tärnaby Airport. Under de senaste två åren har föreningen fortsatt arbeta med att utveckla 

destinationen i samverkan med kommun, region, länsstyrelse. De har gjort detta under 

projektet Hemavan Tärnaby 2020, där de bland annat tagit fram en strategisk plan och 

målsättning för turistnäringen till 2020. De har nu beslutat att starta ett Destinationsbolag med 

så bred ägarstruktur och förankring som möjligt i området. Bolagets syfte är att uppnå målen 

med fördubblad turistomsättning till 2020 och en ökad marknadsandel vintertid till 3 %.  

6.1.4 Framtid 

Birgitta kan tänka sig att lägga ut nya uppdrag för studentuppsatser i framtiden. Hon anser att 

kunskapen från den akademiska världen är värdefull och att den på ett eller annat sätt kan 

bidra till något positivt för turistindustrin. I hennes fall fick hon bekräftat att de tankar och 

idéer hon själv hade kring ämnesområdet var relevanta och väsentliga. Tyvärr faller ofta 

genomförandet av de rekommendationer och förslag som erhålls från studenterna på grund av 

studenternas låga ålder och deras oerfarenhet av verkligheten, förklarar Birgitta. Det behövs 

mer underlag än en studentuppsats som styrker att rekommendationerna är framgångsrika, i 

alla fall om det handlar om större innovationer som ska implementeras. En framgångsfaktor 

för att kunna genomföra förändringar som bygger på samverkan, är också att flera tongivande 

personer har samma upplevelse och erfarenhet, tror Birgitta. I ett sådant läge räcker inte en 

studentuppsats för att övertyga de osäkra, men det kan ge stöd och styrka för dem som tror på 

det.  
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Nu fyra år efter redovisad studentuppsats finns det en destinationsgrupp.  Dock har inte den 

här destinationsgruppen bildats enbart utifrån studentuppsatsens resultat, menar Birgitta, den 

hade bildats och utvecklats oavsett. Studentuppsatsens rekommendationer framhåller 

visserligen samma argument och stödjer till samverkan liksom destinationsgruppens syfte och 

mål gör, så uppsatsen kan kanske ha haft en viss inverkan, menar hon. 

Under intervjun kom Birgitta på att det hade varit fördelaktigt om gruppen involverat Umeå 

universitetet i destinationsgruppen och på det viset fått en representant från det institutet med 

sig. Dock var detta tyvärr för sent nu ansåg Birgitta då grundprocessen var klar och att man nu 

går in i genomförande fas, men finns det studenter som vill vara med i processen i denna fas, 

kan det säkert dock vara intressant och givande för båda parter, avslutar hon. 

6.2 Olle Karlsson, Welw AB 

Detta är en redogörelse av vad Olle Karlsson, delägare av Welw AB har för uppfattning och 

kommentarer kring studentuppsatsen som skrevs 2007 på hans uppdrag. Här förklaras hur 

han ser på studentuppsatsens betydelse kring den kunskapsöverföring som han fick ta del av 

och om uppsatsen påverkat och skapat innovationskraft i Vilhelmina kommun och för Welw 

AB som lett till konkurrenskraft och ökad tillväxt. (I texten har endast förnamnet Olle brukats, 

detta för att få en följsammare läsning för läsaren). 

6.2.1 Bakgrund 

Olle är utbildad ekonom och har verkat inom kemi-, teknik-, ekonomi- och turistindustrin 

under 30 år. Han har arbetat både på den nationella och internationella marknaden och rest 

runt i världen i olika arbetsprojekt som han deltagit i eller ansvarat för. 

I början av 2000-talet gick Olle in som VD för ett mindre industriföretag, Inpipe AB i 

Vilhelmina kommun. Företaget utvecklar och tillverkar fiberarmerade rör samt bedriver 

marknadsföring, försäljning, utbildning och entreprenadverksamhet med rör av plast 

(www.foretagsinfo.se). Från att tidigare jobbat i större företag med ansvar för över 1000 

anställda gick Olle nu ner till ett mindre företag, etablerat i en inlandskommun som hade 35-

40 anställda. Anledningen till att han tackade ja till posten som VD, var inte för pengar eller 

en titel, han såg arbetet och tjänsten inspirerande och kul. Dessutom är han starkt intresserad 

av jakt och är en aktiv jägare som har vistas i Vilhelmina kommuns skog och natur sedan 

1970-talet. Tjänsten på Inpipe AB skulle ge möjligheter till mer tid för hans stora intresse, 

nämligen jakt och natur. 

6.2.2 Verksamhet 

Under tiden på Inpipe AB började idéer och tankar hos Olle att utvecklas för jakt- och 

naturturism i Vilhelmina kommun. Olle hade sedan 1978 bjudit in privata gäster och bekanta 

från utlandet till sina jaktdagar som anordnades i Vilhelmina kommun. De utbytte 

jakterfarenheter och Olle lärde sig mycket från gästerna och de många besöken. Olle insåg att 

efterfrågan växte för vart år och att man kunde göra något kommersiellt av detta. 2004 

startade Olle tillsammans med hans partner, Stefan Berggren, företaget Welw AB som är en 

förkortning av West Europe´s Last Wilderness. Welw AB var ett företag som paketerade resor 

inom naturturism i Vilhelmina kommun, med inriktning främst mot den tyska marknaden. 

Paketen inkluderade allt från guidning, aktiviteter och logi till gemensam matlagning som 

tillagades av lokala råvaror. Enligt Olle finns det inga ramar för att bedriva turistverksamhet 

inom jakt och naturturism. Han menar att det huvudsakliga är att förstå vad kunden vill ha, 

och det är just det som är konsten och det svåra inom hela turistbranschen. 



Kapitel 6 - Empiri 
 

40 
 

Vilhelmina kommun är en liten kommun i inlandet som behandlar många olika 

kommunfrågor. Kommunalrådet i Vilhelmina mötte upp Olle under 2006 och förklarade att 

han tyckte att deras koncept och upplägg av Welw AB såg intressant och bra ut. Han tyckte 

att de skulle kunna marknadsföra konceptet också mot allmän turism. Kommunalrådet hade 

kontaktat näringslivet och länsstyrelsen där det fanns ett kompetensbidrag på 1,5 miljoner 

svenska kronor för att utveckla konceptet och lägga fram en affärside. 

I Vilhelmina kommun var det ont om tysktalande invånare, därtill har en kommun som är 

etablerad i inlandet en speciell kultur, enligt Olle. Invånarna anser att offentliga myndigheter 

ska stå för flertalet kostnader som uppstår i kommunen. Vidare är jantelagen ett hinder då det 

ofta förekommer tankar från företagare inom kommunen att de helst avstår från samarbete och 

samverkan. Företagarna vill: ”göra sitt eget, på sitt eget sätt och kom inte och rör mig”, säger 

Olle. Detta kan försvåra nyetableringar i en kommun som Vilhelmina kommun. 

För att utveckla Vilhelmina kommun, lyfta fram naturturismen samt skapa tillväxt och 

konkurrenskraft för Welw AB tänkte Olle att han ville undersöka och jämföra ett liknande 

område i ett annat land som lyckats inom segmentet naturturism. Han ville genomföra en 

benchmarking, se och anamma strategier och metoder som lyckats på annan ort för att kopiera 

dem till Vilhelmina kommun. Produkterna som skulle undersökas var jakt, fiske, fototurism, 

och mountainbike. 

Olle involverade fem-sex förslagna delägare där de gemensamt och på lång sikt skulle bygga 

upp ett nytt turistbolag i Vilhelmina kommun där varje delägare skulle få ett eget 

affärsområde att ansvara för. 

6.2.3 Studentuppsats 2007 

Olle hade tidigare arbetat ihop med Luleå Tekniska universitet och Umeå universitet vid 

framtagning av olika lösningar inom teknik, kemi och industridesign. Han hade egna idéer 

och tankar för att utveckla konceptet med Welw AB men för att bli mer trovärdig inför 

ansvariga på Vilhelmina kommun och hos länsstyrelsen samt få en oberoende syn på 

rekommendationer och förslag för utvecklingsstrategier kontaktade han Umeå universitet och 

lade ut ett uppdrag för en studentuppsats. Det var två tjejer som fick intresse för uppdraget, 

båda från Sverige. En av tjejerna hade sin pappa boende i en by som låg söder om Wien i 

Österrike, namngett Kärnten. I slutet av 1990-talet hade borgmästaren i byn gett de lokala 

företagarna en sista chans att skapa tillväxt i byn genom ett absolut sista offentligt bidrag. 

Kravet var att de måste börja samarbeta istället för att konkurrera med varandra därtill jobba 

strategiskt med den unika produkt de besatt i Kärnten, nämligen naturen. Företagarna gick 

ihop, anlitade en reklambyrå och under en treårsperiod med ett starkare samarbete dem 

emellan och ett nytänkande för utveckling av naturturism hade de skapat konkurrenskraft och 

ökat tillväxten. När tjejerna presenterade för Olle vad som skett i Kärnten mellan åren 1997-

2000 passade händelsen och området väl in för en benchmarking. 

Efter slutfört arbete med studentuppsatsen redogjorde tjejerna för de rekommendationer och 

förslag som de ansåg krävdes och kunde implementeras för att skapa konkurrenskraft och 

ökad tillväxt i Vilhelmina kommun. Olle tog med sig studentuppsatsen och satte ihop en 

presentation till ett möte med kommunalråd, länsstyrelsen och övriga politiker i Vilhelmina 

kommun. Utifrån studentuppsatsens resultat och Olles egna tankar och reflektioner 

presenterade Olle en vision och affärsidé för Vilhelmina kommun där omsättningen kunde 

öka från 160 miljoner till 1 miljard på tio år. Detta förutsatte att de kunde lägga upp liknande 

strategier och metoder som gjorts i Kärnten. 



Kapitel 6 - Empiri 
 

41 
 

Olle menade att studentuppsatsen ökade trovärdigheten för hans presentation då den utförts 

och sammanställts av externa, oberoende personer, i detta fall två studenter från Umeå 

universitet. Under mötet delade han ut en komprimerad version av studentuppsatsen till 

lyssnarna. Nu var en affärsidé presenterad och nu återstod kompetensbidraget på 1,5 miljoner 

från kommunen för att starta projektet. 

Några dagar senare blev Olle inbjuden till ett möte med länsstyrelsen och kommunen där de 

informerade om att ett kompetensbidrag på 1,5 miljoner kronor inte fanns. Däremot erbjöd de 

fem miljoner svenska kronor om 51 % av aktierna gick till Vilhelmina kommun. Olle tog med 

sig detta till de fem-sex förslagna delägarna för projektet och alla avslog erbjudandet, tyckte 

det var oerhört lågt och oetiskt vilket ledde till att allt avslutades. Olle stod nu själv med 

Welw AB och bestämde sig för att sälja företaget. 

På hösten 2008 besökte Olle Vilhelmina kommun igen och i samband med det besöket mötte 

Olle kommunalrådet som då personligen bad om ursäkt för senast. Kommunen, länsstyrelsen 

och övriga politiker i Vilhelmina kommun hade nu i efterhand förstått lite mer vad konceptet 

och presentationen som Olle höll för dem för ett år sedan handlade om. Men då, sommaren 

2007 var de inte mogna att förstå och ta emot den kunskap som gavs dem, de kunde inte se så 

stort förklarade kommunalrådet, enligt Olle. 

6.2.4 Framtid 

Olle är idag verksam i Skelleftehamn där han driver en ny verksamhet med liknande 

inriktning som Welw AB hade. Målsättningen är att öka turismen till Skelleftehamn och 

skapa ett turistcenter där. Olle tycker att studentuppsatsen som skrevs för Welw AB våren 

2007 var mycket bra. Uppsatsens resultat bekräftade de tankar och idéer han själv hade och 

lyfte fram samma faktorer som han ansåg vara relevanta för utveckling av naturturism i 

Wilhelmina kommun. Det som var av största värde för Olle med uppsatsen var att det var 

externa, oberoende personer som genomförde undersökningen, vilket skapade en starkare 

trovärdighet och tyngd för projektet. 

Olle har tagit med sig studentuppsatsen till sin nuvarande verksamhet, men har bytt ut 

begreppen fjäll och skog mot vatten och hav. Olle tror att uppsatsen kan vara betydelsefull för 

utvecklingen av det turistcentra som planeras i Skelleftehamn. Han säger att han med stor 

sannolikhet kommer lägga ut fler uppdrag till universitet i framtiden, men han lyfter ändå 

service och ett bra beteende högst. Ett bra beteende värderas högre än kunskap och kompetens 

när det gäller personliga styrkor inom turistbranschen, anser Olle. 

6.3 Olle Alexandersson, Västgård 

Detta är en redogörelse av vad Olle Alexandersson, ägare av Västgård har för uppfattning 

och kommentarer kring studentuppsatsen som skrevs 2007 om hans företag Västgård. Här 

förklaras hur han ser på studentuppsatsens betydelse kring den kunskapsöverföring som han 

fick ta del av och om den kunskapen implementerats och lett till innovation och ökad tillväxt 

för Västgård. (I texten har endast förnamnet Olle brukats, detta för att få en följsammare 

läsning för läsaren). 

6.3.1 Bakgrund 

Olle är femte generationen på Västgård och besitter lång erfarenhet och kunskap av Västgårds 

historia. Olle är en av tre syskon i syskonskaran Alexandersson på Västgård. Olle tog 

realexamen, läste sedan två år på Hållands folkhögskola. Därefter studerade han på Värmdö 

folkhögskola som han hoppade av efter ett år och flyttade hem till Västgård 1979 för att börja 
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arbeta där. Olle har nu på senare år kompletterat sin tidigare utbildning med bland annat en 

veckokurs via ETOUR i Östersund där han fördjupade sina kunskaper för att driva en enskild 

firma med inriktning mot turism. Västgård besöks ofta av internationella gäster vilket kräver 

språkkunnighet. Olle gick en språkkurs i Österrike och han behärskar engelska och klarar sig 

bra på sin tyska vilket räcker långt, enligt Olle. Under åren på Västgård har Olle haft stor 

hjälp av sin äldre bror Ulf Alexandersson som är utbildad arkitekt och som arbetat inom 

turistindustrin i Härjedalens kommun, både mot den nationella och internationella marknaden. 

Ulf har bistått Olle med kunskap och kompetens inom marknadsföring, ekonomi, försäljning 

och att sätta upp lönsamma strategier. Tillsammans har de diskuterat fram Västgårds affärsidé 

och målsättning för att få verksamheten hållbar och lönsam. 

Det var Olles mamma som startade upp turistverksamheten på Västgård 1952 genom olika 

arrangemang under sport- och påsklovsveckorna. Hon arrangerade också en ferieskola under 

somrarna på Västgård vilket innebar att de som ej klarat av sina studier under vårterminen 

fick läsa vidare på sommaren. En elev som gick på Västgårds ferieskola var Antonia Ax:son 

Johnson, styrelseordförande i Axel Johnson AB. Vidare så arrangerades också 

konfirmationsveckor för scouter, tre till fyra veckor varje sommar. Här kom scouter från hela 

landet för att konfirmera sig. Olles mamma drev turistverksamheten på Västgård fram till 

1979 och därefter tog Olle över. I 30 år drev Olle lantbruket på gården och sedan 2009 delar 

Olle och hans son Erik på verksamheten. Turistverksamheten med aktiviteter som jakt- och 

fiskeguidningar, skotersafari och att ”Bo på lantgård” har växt starkt på Västgård och är idag 

huvudprodukterna för hela verksamheten. 

6.3.2 Verksamhet 

Västgård är idag en enskild firma som ägs och drivs av Olle Alexandersson. Gästerna kommer 

till Västgård för att uppleva natur, jakt och tystnaden. Västgård erbjuder ett unikt 

helhetskoncept där gästen köper hela paketet som består av upplevelser, aktiviteter, guidning, 

måltider och logi. Olle äger all mark och alla byggnader som brukas inom verksamheten och 

tar själv hand om jakt- och fiskeguidningarna, tillagning av måltiderna och berättar historierna 

om Västgård framför lägerelden på kvällarna. Skotersafarin hjälper hans son Erik 

Alexandersson till med och Erik bistår även jakt- och fiskeguidningarna om de blir för många. 

Olle har idag ett nära samarbete med Kall Auto Lodge som också är etablerat i byn Kall och 

ligger endast en kilometer från Västgård. Västgård arrangerar några av de exklusiva 

aktiviteter som Kall Auto Lodge erbjuder sina gäster. Kall Auto Lodge bildades 2005 och 

erbjuder äventyr i en utmanande och unik miljö, detta i kombination med ett exklusivt 

boende, god mat och dryck. Som gäst på Kall Auto Lodge kan man få uppleva extraordinära 

aktiviteter som Ice driving experience, vildmarksmiddag, jaktstuga och fjällvandring. Kall 

Auto Lodges målgrupp är mycket köpstark, ofta personer i ledningspositioner och från både 

nationella och internationella företag (www.kallautolodge.se). Jaktstuga, fjällvandring och 

skotersafari är några aktiviteter som Västgård arrangerar åt Kall Auto Lodge och detta 

samarbete ger Västgård fina möjligheter till nya nätverk, exponering av sina egna unika 

produkter samt nå en mycket lämplig målgrupp på ett effektivt och prisvärt sätt. Gästerna blir 

ambassadörer när de kommer hem och samtalar med vänner och bekanta. Flertalet av tidigare 

gäster eller bekanta till dem återvänder till Västgård berättar Olle. Den marknadsföringen som 

sker mun till mun är helt klart den bästa, menar han. Genom ett gott samarbete med Kall Auto 

Lodge behöver inte Olle marknadsföra Västgård nämnvärt då samarbetet idag ger tillräckligt 

med arbete för Olle. 

Olle arrangerar också jakt- och fiskeguidningar direkt mot allmänheten, dock är detta inget 

som han aktivt marknadsför då verksamheten har en bra lönsamhet som det är idag genom 
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samarbetet med Kall Auto Lodge. En jaktguidning på Västgård kan kosta mellan 2000-3000 

kr per dag och person. Djur som jagas är älg, ripa och hare, fisk som fiskas är öring och 

röding. Det blir i stort sett alltid napp under fiskeguidningarna berättar Olle, det finns rikligt 

med öring och röding i de 19 småsjöar som är belägna på Olles marker. 

6.3.3 Studentuppsats 2007 

Olle har haft och har mycket god hjälp av sin bror Ulf när det gäller utveckling, 

marknadsföring, strategier och målsättning för Västgård. Ulf är utbildad arkitekt och har 

också jobbat länge inom turistindustrin i Härjedalens kommun. Han är väl insatt i 

turistbranschen och medverkade vid implementering och utveckling av olika projekt för 

destinationen i Härjedalens kommun både mot den nationella och internationella marknaden 

under ett flertal år. Idag är Ulf pensionär och bistår Olle med kunskap och idéer som de 

tillsammans utvecklar vidare för Västgård. 

Det var Ulf som hösten 2006 kom på idén med att lägga ut ett uppdrag på en studentuppsats 

för Västgård. Detta för att erhålla ny kunskap och nya idéer för verksamheten då Olle ville 

utveckla turistsegmentet, förtydliga nuvarande produkter och definiera målgruppen för 

Västgård. Ulfs dotter, Moa Alexandersson läste på Uppsala universitet och gick där sin sista 

termin och sökte ett ämnesområde för sin studentuppsats. Ulf presenterade uppdraget för Moa 

som tog emot idén och beslutade sig för att skriva en uppsats på Västgård. Moa visste att hon 

av personliga skäl kunde påverka studien, men menar att hon varit medveten om risken och 

att hon under hela arbetet försökt undvika ett alltför subjektivt förhållningssätt som kunnat 

påverka studiens kvalitet negativt. 

Uppsatsen skrevs våren 2007 och då stod Olle i ett vägval. Olle och Ulf diskuterade och 

tittade gemensamt på lösningar att genomföra för att utveckla turistsegmentet i verksamheten. 

De gav Moa uppdraget att definiera den målgrupp som är relevant för Västgård och vilka 

produkter som Västgård ska erbjuda sina gäster. Målsättningen var att Moa efter slutförd 

studentuppsats skulle överlämna rekommendationer på åtgärder att genomföra för att utveckla 

Västgårds koncept för turistverksamheten. 

Efter slutfört uppsatsarbete av Moa tilldelades Olle studentuppsatsen och fick ta del av de 

förslag och rekommendationer som Moa kommit fram till genom sina teorier och 

undersökningar. Olle tyckte att studentuppsatsen var intressant och att det var ett väl utfört 

arbete att läsa. De rekommendationer som gavs i studentuppsatsen påminde om de idéer och 

tankar som Olle och hans bror Ulf diskuterat tidigare, nämligen att inte erbjuda mängdturism 

utan hålla en hög kvalité mot små grupper. Olle menade att studentuppsatsen bekräftade att 

deras tankar och idéer var rätt, det var inga revolutionerande idéer som redovisades i 

uppsatsen. 

6.3.4 Framtid 

Olle är öppen för att samarbeta med ett universitet igen och att lägga ut nya uppdrag för 

studentuppsatser. Han ser ett värde i detta och menar att det ger reklam för Västgård och 

tillgång till inspiration och intressanta uppslag för verksamhet. Han vet dock inte om andra 

företagare inom hans nätverk har använt sig av samarbete med ett universitet. Han tror att 

Kall Auto Lodge kan ha samarbetat med Mittuniversitetet i Östersund i något sammanhang, 

men är osäker på exakt vad det samarbetet innehöll och vad det gav företaget. 
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7. Analys  

I detta kapitel analyserar jag respondenternas svar utifrån de teorier jag valt.  Detta kapitel 

är fördelat efter samma struktur som teorikapitlet. Först analyseras kopplingen till Triple 

Helix, som följs av kopplingar till teorier om kunskapsöverföring för att därefter avslutas med 

kopplingen till innovationsteorierna. Varje avsnitt i detta kapitel inleds med attribut-modellen 

från kapitel tre (Teorikapitlet). I modellen grönmarkeras den teori som analyseras, detta för 

att skapa en bättre översikt och förståelse för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Triple Helix 

Enligt Etzkowitz (2005, s. 13) innebär trippelhelix-teorin en samverkan mellan instituten 

näringsliv, stat/myndighet och universitet och att denna samverkan är nyckeln till förbättrade 

villkor för att innovation ska skapas i ett kunskapsbaserat samhälle (Etzkowitz, 2005, s. 13).  I 

den här studien undersöks samverkan mellan universitet och näringsliv, där näringslivet 

representeras av turistindustrin. I Hemavan-Tärnabys fall menar Birgitta Corin att det krävs 

ett bra och väl fungerande samarbete mellan samtliga aktörer inom destinationen för att bli 

konkurrenskraftiga och nå en ökad tillväxt. Vidare välkomnar Birgitta Corin ett externt 

samarbete med ett universitet då hon anser att ny kunskap utifrån är nödvändig för att en 

destination ska fortsätta utvecklas och bli lönsam. Här finns en tydlig koppling till teorierna 

och Novelli, et al., (2006, s. 1150) forskning som påvisar samarbetets betydelse för 

innovationsprocesser i turistindustrin och att samverkan mellan aktörer bidrar till regional 

utveckling genom exempelvis så enkla metoder som att genomföra gemensamma aktiviteter 

(Novelli, et, al., 2006, s. 1150). Under intervjun med Birgitta Corin berättade hon att det hade 

varit fördelaktigt om hon involverat Umeå universitetet i destinationsgrupps-projektet för 

Hemavan-Tärnaby som startade 2010 och pågår fram till 2013. På det viset hade ett samarbete 

påbörjats mellan Umeå universitet och Hemavan-Tärnaby, vilket lett till att 

destinationsgruppen hade fått en representant med kunskap från universitetsvärlden med sig in 

i projektet. Detta var dock för sent att arrangera nu ansåg Birgitta Corin då halva projekttiden 

redan fortlöpt, men hon tar med sig idén inför kommande utvecklings-projekt. 

Syftet med Trippelhelix är att ge en större avkastning på insatta resurser i förhållande till vad 

som skulle bli fallet om var och en av de aktuella aktörerna agerade separat, på egen hand och 
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efter egen agenda (Etzkowitz, 2005, s. 192). I destinationen Hemavan-Tärnaby agerar enstaka 

aktörer på egen hand och efter egen linje för att nå ökad tillväxt. Dock öppnar Birgitta Corin 

och övriga aktörer inom destinationen upp för ett externt samarbete med exempelvis ett 

universitet, detta för att bruka optimala resurser och på så vis erhålla större avkastning för 

destinationen. Teorin säger att ett samspel mellan universitet och näringsliv, exempelvis 

turistindustrin, där de gemensamt utvecklar de resurser som finns inom regionen för att skapa 

innovationskraft och ökad tillväxt kan vara gynnsamt och fördelaktigt för turistindustrin 

(Etzkowitz, 2005, s. 192). Dessutom framgår det i teorierna att kunskapshantering är en social 

utmaning där det sociala utspelas i att utveckla grupper och samhällen där kunskapsöverföring 

uppmuntras. (Widén-Wulff & Ginman, 2004, s. 448). Detta innebär att ett samarbete mellan 

samtliga aktörer inom destination Hemavan-Tärnaby är att föredra för att uppmuntra till 

framtida kunskapsöverföringar från universitet till destinationen som kan leda till innovation 

och ökad tillväxt. 

Enligt teorin är kärnan i universitetens uppdrag att sammanföra universitet med 

kunskapsanvändarna (Etzkowitz, 2005, s. 37). Detta för att sprida den kunskap som finns och 

utvecklas inom den akademiska världen. Teorierna förklarar att kunskapens värde stiger i och 

med att den delas mellan aktörer (Cabrera & Cabrera, 2002, s. 691). I Olle Karlssons fall med 

Welw AB så var samarbetet med universitetet under studentuppsatsen högt relevant för 

turistföretaget och för projektet att lansera naturturism i Vilhelmina kommun. Olle Karlssons 

målsättning var att få ta del av den kunskap som erhölls från universitetet och få använda 

kunskapen för att nå bästa resultat. Han menade att ett samarbete med ett universitet och en 

studentuppsats utförd av externa, oberoende studenter skulle dels ge värdefull kunskap till 

projektet men också ett pålitligt och professionellt intryck hos Vilhelmina kommun.   

I Olle Alexanderssons fall med turistföretaget Västgård så förklarade han att samverkan med 

ett universitet var en positiv faktor för hans verksamhet. Olle Alexandersson ansåg att 

studentuppsatsen gav Västgård reklam och öppnade upp för nya möjligheter. Vidare 

förklarade Olle Alexandersson att han inspirerades av studenter och deras entusiasm, vilket är 

en drivkraft i sig som ger motivation. Detta kan kopplas till teorierna som bekräftar att 

studenter kan vara inspirerande och skapa en positiv drivkraft då de har en förmåga och 

möjlighet att ta riskfyllda initiativ. Professorn Henry Etzkowitz, New York State University 

och en av trippelhelix-modellens skapare framhåller studenterna och deras entusiasm i sin 

forskning. Han menar att studenterna är en källa till potentiella uppfinnare som vågar ta 

utmaningar och undersöka alternativa vägar (Etzkowitz, 2005, s. 15). 

Enligt teorierna är det nya uppdraget för universiteten i framtiden att sammanföra ett 

universitet med kunskapsanvändare och att sprida ny teknik. Vidare förklarar teorierna att 

kärnan i uppdraget är ”kapitalisering av kunskap” (Etzkowitz, 2005, s. 15). Alla tre 

respondenterna är enligt undersökningen öppna för framtida samarbeten med universitetet. De 

är alla överrens om att ny kunskap fordras för att turistindustrin ska utvecklas och bli 

konkurrenskraftig. Dock finns det enligt respondenterna mycket att arbeta med då den 

kunskap som erhålls från universiteten är omfattande och svår att ta till sig. Likväl menar 

forskare och vetenskapsmän att kunskap skapas inom den akademiska världen och därefter 

överförs till företag för fortsatt utveckling och innovation. (Hjalager, 2002, s. 468) 

 

 

 



Kapitel 7 - Analys 
 

46 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Kunskapsöverföring 

Ny kunskap ser Birgitta Corin på Tärnaby Fjällhotell mycket positivt på och hon värderar 

kunskap högt för att nå utveckling och framgång i turistföretag. Ett sätt att erhålla ny kunskap 

för henne var genom det uppdrag hon lade ut till Umeå universitet, 2007. Här finns en tydlig 

koppling till teorierna som säger att kunskap är avgörande för innovation, produktivitet och 

konkurrenskraft för ett turistföretag (Hall & Williams, 2008, s. 3-5). Birgitta Corin ser många 

fördelar med att arbeta tillsammans med ett universitet och få ta del av den kunskap de 

besitter. Vidare förklarar teorierna att ett samarbete mellan forskare och företagare är en 

möjlighet för att spridning och överföring av kunskap ska fungera (Hjalager, 2002, s. 468). 

Kunskapsöverföringen från Umeå universitet till Birgitta Corin ledde i första hand till 

inspiration, styrka och bekräftelse för Birgitta själv, inte några tydliga innovationsprocesser. 

Eventuellt var studentuppsatsens rekommendationer och förslag delaktiga till små frön för ett 

fåtal innovationsprocesser, men sannolikt hade dessa innovationsprocesser genomförts ändå 

utan studentuppsatsen. Dock anser jag att eftersom studentuppsatsen bekräftade hennes egna 

idéer som ledde till att vissa innovationsprocesser påbörjades i liten skala, kan kunskapen som 

motagits genom studentuppsatsen haft en liten inverkan för processen. 

Olle Karlsson på Welw AB framhåller vikten av att erhålla och dela med sig kunskap inom 

turistindustrin för att utvecklas och bli innovativ. I hans fall önskade han få mer kunskap om 

verksamheter som driver naturturism på den internationella marknaden, detta genom att utföra 

en benchmarking och på så vis ta del av en annan aktörs kunskap. Detta kan man tydligt 

koppla till studiens teorier som framhåller att kunskapens typiska karaktärsdrag är att 

kunskapens värde stiger med att den delas och överförs mellan aktörer. Att dela med sig av 

kunskap är även en bidragande faktor till att kunskap är benämnt som ett positivt begrepp 

(Cabrera & Cabrera, 2002, s. 691). Vidare visar teorierna att kunskapsöverföringens betydelse 

i turistindustrin är högt relevant för att turistindustrin ska bli konkurrenskraftig, innovationsrik 

och nå framgång (Shaw & Williams, 2009, s. 325).  

Olle Karlsson lade ut uppdraget att göra en benchmarking till ett universitet för en 

uppsatsskrivning. Här påbörjades ett samarbete mellan universitetet och Olle Karlssons 

turistföretag, Welw AB för att införskaffa mer kunskap inom ett ämnesområde som var 

relevant för Welw AB. I detta fall skulle två studenter genomföra en benchmarking och 

sammanställa sitt material i en uppsats och därefter redogöra för och dela med sig av de 

rekommendationer och förslag på åtgärder som de kommit fram till. Detta kan kopplas ihop 

med Trippelhelix-teorin som lyfter fram vikten av att samverkan mellan universitet och 

näringsliv är nyckeln till förbättrade villkor för att innovation ska skapas som leder till ökad 

tillväxt (Etzkowitz, 2005, s. 13).   

Olle Alexandersson och hans bror, Ulf Alexandersson önskade också erhålla mer kunskap 

kring sin verksamhet, främst inom segmenten produktutveckling och marknadsföring. De lade 
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ut ett uppdrag till Uppsala universitet på en uppsatsskrivning som behandlade de aktuella 

områdena. Det skrevs en studentuppsats där verksamhetens marknadsföringsstrategier och 

nuvarande aktivitetsprodukter undersöktes. Därefter presenterades rekommendationer och 

förslag på åtgärder för Olle Alexandersson att ta del av. Enligt teorierna förklaras att ett 

samarbete mellan universitet och turistindustrin skapar kapaciteter för att överföra kunskap 

som kan leda till innovation och konkurrenskraft (Hjalager, 2002, s. 468).   

Som jag berättat tidigare är kunskap avgörande för innovation, produktivitet och 

konkurrenskraft för ett turistföretag. Det som kan vara svårt och en stor utmaning för många 

turistföretag är att förstå och implementera mottagen kunskap som är överförd från annan 

aktör, till exempel från ett universitet. Teorierna redogör för att, trots att forskare, konsulter 

och myndigheter ständigt överför ny kunskap till turistindustrin är destinationerna och 

turistföretagen långsamma på att utnyttja kunskapen. Det är viktigt för turistföretag att förstå 

att kunskap är en resurs som ska värderas och implementeras och som leder till 

konkurrenskraft, och inte bara se kunskap som ren information (Scott et al., s. 40). Vidare 

förklarar teorierna kring svårigheterna att förstå och implementera ny kunskap, att vissa 

individer räds kunskap, detta för att kunskap många gånger handlar om prestation. Detta gör 

att individer inte intresserar sig för att lära sig nya saker av rädsla för att misslyckas 

(Alvesson, 2004, s. 160-167). Dessutom belyser teorierna att kunskapshantering och dess 

värde inte är allmänt känt som en betydande disciplin inom turistbranschen vilket leder till att 

det finns mycket kvar att utveckla för att nå en ökad och utvecklande kunskapsöverföring 

mellan universitet och kommersiellt företagande (Cooper, 2006, refererad i Hjalager, 2010, s. 

6).  

I alla tre fallen uttalas det inte om några direkta implementeringar av innovationer som skett 

utifrån studentuppsatsernas rekommendationer. Birgitta Corin menar att studentuppsatserna 

och studenterna själva blir en kanal mellan turistindustrin och den stora kunskapen. De kan ge 

frön åt förändringar men det behövs mer material och underlag för att genomföra större 

innovationer, anser hon. 

Enligt teorierna är den grundläggande egenskapen hos begreppet kunskap att den är personlig. 

Det krävs god kommunikationsförmåga för att uttrycka sin kunskap i ord och skrift. När 

kunskap ska delas och överföras till en annan individ, verksamhet eller institution är 

kommunikation och samverkan mellan aktörer av stor vikt (Alvesson, 2004, s. 160-167). I 

Birgitta Corins fall så framgick det att personer inom hennes nätverk hade svårt för att 

samarbeta och att förstå uppsatsarbetet. Arbetet var för abstrakt, svårbegripligt och svårt att 

läsa. Detta gjorde att somliga personer inte kunde ta emot de rekommendationer som 

uppsatsen redogjorde för. Detta antagande kan kopplas till Alvessons (2004, s. 160-167) teori 

att kunskap många gånger handlar om prestation, vilket gör att individer inte intresserar sig 

för att lära sig nya saker av rädsla för att misslyckas. Alternativt beror det på teorin om att det 

behövs nya synsätt kring kunskapsöverföringens relevans för turistindustrin och att 

kunskapshantering och dess värde inte är allmänt känt som en betydande disciplin inom 

turistbranschen (Cooper, 2006, s. 48). 

Teorierna ovan kan även kopplas till Olle Karlssons fall där kommunalrådet i Vilhelmina 

kommun, ett år senare förklarade att den presentation och den studentuppsats som 

kommunicerades och presenterades för dem var för omfattande och för svår att ta emot. Olle 

Karlsson berättar att han tycker att det är alldeles för mycket irrelevant text i 

studentuppsatserna. Det optimala skulle vara att endast det som är relevant för uppdraget 

överlämnas till uppdragsgivaren, då kan detta material fördelas ut inom nätverket och flertalet 

personer orkar och kan ta del av det.  Olle Karlssons påstående stödjer teorierna som visar att 
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det behövs nya synsätt för kommunicering och hantering av den kunskap som överförs 

(Cooper, 2006, s. 48). Dagens studentuppsatser är omfattande och för tunga att läsa för 

majoriteten av anställda inom turistindustrin, menar Olle Karlsson. Olle Alexandersson på 

turistföretaget Västgård tyckte att studentuppsatsen han mottog var innehållsrik, detaljerad 

och noggrant gjord, men erkände att han har aldrig läst igenom hela arbetet, detta för att han 

ansåg att det var mycket text som inte var relevant för hans intresse.   

7.2.1 Utbildning och kommunikation 

En annan viktig faktor som framgick under intervjuerna och som kan vara avgörande för att 

kunna ta emot den kunskap som överförs från ett universitet är mottagarens egen kompetens, 

kunskap och utbildning. Birgitta Corin delgav studentuppsatsens rekommendationer till 

personer i hennes nätverk där det tydligt framgick att det fanns olika åsikter kring det erhållna 

materialet. Hon förklarade att de personer inom nätverket som besatt en högskoleutbildning 

kunde ta emot teorierna och förstå dem på ett lättare och intellektuellare sätt än de som 

saknade högskoleutbildning. Vidare berättade hon att de personer som hade 

högskoleutbildning trodde mer på ett framtida samarbete med ett universitet och öppnade upp 

för kunskapsöverföring. Däremot var det svårare för de personer utan högskoleutbildning att 

se fördelarna och möjligheterna av kunskapsöverföring från ett universitet. Detta kan kopplas 

till de teorier jag presenterat tidigare i den här studien där forskare och vetenskapsmän påstår 

att anställda inom turistindustrin generellt saknar relevant kompetens, kunskap och utbildning 

vilket leder till att berörda personer hellre avvisar en kunskap de har svårt att förstå än 

mottager den. (Hjalager, 2002, s. 470) 

Det finns enligt Hjalager (2002, s. 470-471) tre huvudteorier förklarat kring varför relevant 

kunskap och kompetens saknas hos anställda inom turistindustrin. För det första är det få 

högskolor som examinerar akademiker inom turistutbildningar varje år, vilket leder till att få 

anställda inom turistnäringen har nått en högskoleutbildning. För det andra, så överstiger 

personalomsättningen inom turistsektorn de flesta andra sektorerna i ekonomin och för det 

tredje så är karriärmöjligheterna traditionellt sett inte enormt många eller stora inom 

turistföretagen. Birgitta berättade att hon har personer i sitt nätverk som besitter flera års 

erfarenhet inom turistbranschen, är mycket duktiga inom sitt affärsområde, men saknar 

högskoleutbildning och är inte intresserade av att lära sig nya teorier. Hon förklarar att dessa 

personer anser att det inte räcker med enbart teori när man arbetar inom turism och service, de 

anser att teori är intressant och kan vara relevant i vissa situationer men huvudpoängen inom 

turistindustrin är att vara serviceinriktad, se ett bra värdskap samt kunna bemöta kunden eller 

gästen professionellt. 

Olle Karlsson på Welw AB och Olle Alexandersson på Västgård framhåller båda betydelsen 

av social kompetens och ett bra beteende när de lyfter fram människans personliga styrkor 

inom turistindustrin. Olle Karlsson menar att ett ärligt och professionellt beteende värderas 

mycket högre än en högskoleutbildning för honom, när han anställer sin personal. Olle 

Alexandersson har ingen högskoleutbildning själv men menar att utbildning är viktigt liksom 

service och social kompetens.   

Utifrån respondenterna så framgår det att en persons utbildning har betydelse för att se 

fördelarna med kunskapsöverföringen från universitet till turistföretag. Likaså för att kunna 

förstå och ta till sig den kunskap som delges genom en studentuppsats. Att turistindustrin inte 

är fullt mottaglig för den nya kunskapen som överförs från universitet till turistföretag 

framgår klart i den här undersökningen, enligt mig. Detta antagande kan kopplas till teorierna 

i den här studien som bekräftar att det finns en del kvar att arbeta med när det gäller 

mottagandet av den kunskap som överförs från universiteten till anställda inom turistföretag. 
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Teorierna visar att kunskapshantering och dess värde inte är allmänt känt som en betydande 

disciplin inom turistbranschen och därav att situationen är bristfällig. Vidare finns det mycket 

kvar att utveckla för att nå en ökad kunskapsöverföring mellan universitet och kommersiellt 

företagande som kan leda till framgångsrik innovation inom turism. (Copper, 2006, refererad i 

Hjalager, 2010, s. 6) 

 

 

 

 

 

 

7.3 Innovation 

Enligt teorierna är innovation nödvändig för att turistindustrin ska bli framgångsrik och 

konkurrenskraftig. Utan förmågan att vara innovativ, kommer turistföretagare inte kunna 

behålla sin konkurrenskraft (Kokkonen & Tuohino, 2007, s. 44). Under intervjun påvisade 

Birgitta Corin vikten av entreprenörskap och hur entreprenörskap kan skapa nytänkande och 

innovationskraft för destinationen Hemavan-Tärnaby. Teorierna förklarar att det finns tre 

mycket starka drivkrafter för innovation inom turism, varav entreprenörskap är en av dessa tre 

drivkrafter. Entreprenörskap är en avgörande faktor för dels de evolutionära omdirigeringarna 

av turistprodukter samt för att öka konkurrenskraften (Hjalager, 2010, s. 4). Birgitta Corin 

menar att ett gott entreprenörskap är en viktig och betydelsefull faktor för att bli innovativ och 

konkurrenskraftig. Detta kan kopplas till teorierna som menar att entreprenörskap tillför nya 

idéer och ny kunskap till en destination som i sin tur leder till innovation och utveckling 

Hjalager (2010, s. 4). Destinationen Hemavan-Tärnaby skulle behöva locka till sig fler 

entreprenörer för att bli innovativa och öka konkurrenskraften inom destinationen, dock är 

detta inget som är i process just nu, enligt Birgitta Corin. De övriga drivkrafterna för 

innovation inom turism är den teknologiska-push och den efterfrågan-pull paradigmet samt 

Marshallians innovationssystem. Dessa drivkrafter förklaras kort i teorikapitlet för att ge 

läsaren dess betydelse, dock har inte dessa drivkrafter behandlats under intervjuerna eller i 

studiens empiri- och analysavsnitt då de inte ansetts relevanta för den här undersökningen. 

Samtliga tre respondenter är entreprenörer och drivna i sitt företagande. De innehar flertalet 

idéer för förändringar och innovationer i sitt företag. De är en central aktör i sitt nätverk samt 

en resursfylld koordinator med lämpade egenskaper, detta framgår tydligt under intervjuerna. 

Dessa kvaliteter kan tydligt kopplas till teorierna som förklarar att entreprenörer bildar sociala 

nätverk och uppfattas som klarsynta och sakkunniga samordnare (Hall & Williams, 2008, s. 

203). Dessutom visar teorierna att entreprenörskap är en avgörande faktor för dels de 

evolutionära omdirigeringarna av turistprodukter samt för att öka konkurrenskraften 

(Hjalager, 2010, s. 4).   
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8. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsaster jag kommit fram till genom analysen, samt repeteras 

problemformuleringen för att underlätta och erinra läsaren om det problem som studien 

undersöker. Vidare redogörs egna kommentarer och rekommendationer för att därefter 

avsluta med förslag till framtida forskning. 

 

8.1 Kunskapsöverföring - källan till innovation för ökad tillväxt i turistföretag 

Problemformuleringen för den här studien är; 

”Hur kan kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin bidra till 

innovationsprocesser som leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt?” 

Jag har i min undersökning kommit fram till att kunskapsöverföring från universitet till 

turistindustrin är fördelaktig när den mottas på optimalt sätt. Jag har genom arbetets gång 

upptäckt en del tydliga faktorer som hämmar kunskapsöverföringen från universiteten till 

turistindustrin. Enligt teorierna ska kunskapsöverföring skapa innovation som i sin tur kan 

leda till ökad tillväxt (Hall & Williams, 2008, s. 56). Utifrån den undersökning jag gjort 

framkom det genom intervjuerna att studentuppsatserna i huvudsak endast bekräftat det 

uppdragsgivarna redan tänkt och förutspått, inte skapat direkta innovationer som 

implementerats. Detta leder till både för- och nackdelar i processen, enligt mig. Fördelen är, 

som i Birgitta Corins fall att studentuppsatsen stärkte hennes självförtroende när uppsatsen 

resulterade i liknande idéer som hon själv tänkt. Hon menade att hon blev säkrare inför 

framtida innovativa beslut som skulle tas.  

Nackdelen av att studentuppsatserna i huvudsak endast bekräftade uppdragsgivarnas egna 

tankar och idéer är att den erhållna kunskapen genom studentuppsatserna inte genererat några 

innovationsprocesser som lett till ökad tillväxt och konkurrenskraft i turistföretagen. Ingen 

respondent kunde beskriva en klar innovationsprocess som härstammat från de 

rekommendationer och förslag som följt av studentuppsatserna. Dock vill jag betona att 

idéerna som framkom genom studentuppsatserna var likartade med uppdragsgivarnas egna 

tankar och idéer, vilket kan tolkas som att idéerna ändå var relevanta för turistföretaget. Detta 

då både uppdragsgivarna och externa, oberoende parter kommit fram till likartade idéer. 

Respondenterna menade vidare att studentuppsatsen kan ha funnits med i bakgrunden under 

enstaka innovationsprocesser som genomförts, som ett frö för processen. Jag vill påstå att det 

är andra faktorer än den överförda kunskapen som är bristfällig när det gäller implementering 

av nyerhållen kunskap för att skapa innovation. Under intervjuerna framkom det att faktorer 

som utbildning, kommunikation, samverkan och resurser hämmade implementeringen och 

mottagandet av den nya kunskapen. När så är fallet, så hindrar detta att kunskapsöverföringen 

från universitetet till turistföretaget bidrar till innovationsprocesser som leder till ökad tillväxt, 

enligt mig. 
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8.1.1 Utbildning och kommunikation 

Undersökningen visar att det i samtliga fall har varit svårt för vissa personer i respondenternas 

nätverk att ta del av kunskapen som överförts genom studentuppsatsen. Personer utan 

utbildning, men med flera års erfarenhet inom turistindustrin tycker att uppsatsarbetet är 

omfattande, svårt att läsa och innefattar irrelevant material. Personer som innehar en 

högskoleutbildning förstår texten i uppsatsarbetet och kan ta till sig den överförda kunskapen 

genom studentuppsatsen. Dessa personer är också mer öppna för framtida samarbeten med 

universitet. Enligt teorierna när det gäller anställda inom turistindustrin så påstår forskare och 

vetenskapsmän att anställda inom turistindustrin generellt saknar relevant kompetens, 

kunskap och utbildning (Hjalager, 2002, s. 470). Detta stämmer överrens med det materialet 

jag erhållit från min undersökning med mina respondenter. Samtliga respondenter menar att 

de personer inom deras nätverk som besitter en lägre eller ingen utbildning hade svårare att ta 

till sig texten och förstå materialet, vilket fick följden att de lade uppsatsarbetet vid sidan. 

Teorierna beskriver att det behövs nya synsätt kring kunskapsöverföring och ledarskap inom 

turism. I Hjalager (2010, s. 6) förklarar Cooper (2006) att kunskapshantering och dess värde 

inte är allmänt känt som en betydande disciplin inom turistbranschen och därav att situationen 

är bristfällig. Det finns mycket kvar att utveckla för att nå en ökad kunskapsöverföring mellan 

universitet och kommersiellt företagande som kan leda till framgångsrik innovation inom 

turism anser Cooper (2006, refererad i Hjalager, 2010, s. 6). För att besvara 

problemformuleringen i den här studien och få kunskapsöverföring från universitet till 

turistindustrin att bidra till innovationsprocesser som leder till högre konkurrenskraft och ökad 

tillväxt bör kommunikationen vid kunskapsöverföringen kvalitetssäkras och vara förstålig och 

mottaglig för uppdragsgivaren enligt mig. 

8.1.2 Samverkan och resurser 

För att den överförda kunskapen från universitet ska implementeras krävs det att alla 

involverade parter förstår den erhållna kunskapen, samarbetar och är överens i processen. När 

det gäller destination Hemavan-Tärnaby pågår ett långvarigt problem som hämmar 

utvecklingen i destinationen. Problemet är att samarbetet mellan företagarna inom 

destinationen är låg och att riktlinjerna för destinationen är diffusa vilket leder till 

missförstånd och splittring mellan företagarna som är involverade. Det finns också företagare 

inom destinationen som är så stora att de kan arbeta utifrån egna riktlinjer och gör detta, vilket 

inte gynnar destinationens målsättning om att implementera nya innovationer tillsammans. 

Detta kan jämföras mot turistföretaget Västgård i byn Kall i Jämtland och deras samarbete 

med Kall Auto Lodge som är mycket gynnsam. Där har parterna insett att när de samarbetar 

blir resultatet och lönsamheten bättre för båda parter. Enligt teorierna är samverkan mellan 

institut, verksamheter och organisationer mycket relevant för att skapa konkurrenskraft och 

ökad tillväxt i turistindustrin (Scott et al., 2008, s. 57). För att besvara problemformuleringen i 

den här studien och för att få kunskapsöverföring från universitet till turistindustrin att bidra 

till innovationsprocesser som leder till högre konkurrenskraft och ökad tillväxt bör kunskapen 

överföras tydligt och strukturerat till alla involverade parter samtidigt, detta för att stärka ett 

samarbete dem emellan. 

När det gäller planering och implementering av nya idéer så krävs det tid och resurser enligt 

respondenterna. Samtliga respondenter betonade under intervjuerna att tiden är knapphändig 

för dem. För turistindustrin, som är väldigt säsongsbetonad är det svårt att hinna planera 

långsiktigt och implementera nya innovationer under pågående säsong. Detta är mest 

fördelaktigt om det sker i mellansäsong, men då ska mycket avslutas, uppdateras och därefter 

nyintroduceras innan nästa säsong är i gång. Dock ser alla respondenterna mycket positivt på 
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kunskap som erhålls från universitet och de är fullt övertygade om att kunskapsöverföring 

från universitet är högt relevant för att skapa innovation och ökad tillväxt i turistindustrin. 

Likväl är min slutsats att det är svårt för respondenterna att genomföra och implementera alla 

idéer som de erhållit för att bli konkurrenskraftiga då tid och kostnader för implementering 

och planering hämmar dem. För att motstå detta och få kunskapsöverföringen att bidra till 

innovationsprocesser som leder till ökad tillväxt bör turistföretag prioritera erhållen kunskap 

från universitet och avsätta tid och resurser för den.  

8.2 Egna kommentarer och rekommendationer 

Som undersökningen för den här studien visar så har inga tydliga innovationsprocesser 

implementerats utifrån den kunskap som överförts från universitetet till turistföretaget. Som 

författare till den här studien ställer jag mig då frågan, är detta relevant? Är uppsatserna så 

dåliga och kunskapen som överförts till turistföretagen av så låg dignitet? Jag vill påstå att det 

inte är så. För att besvara problemformuleringen i den här studien, om hur kunskapsöverföring 

från universitet till turistindustrin kan bidra till innovationsprocesser som leder till högre 

konkurrenskraft och ökad tillväxt finns det enligt mig alternativa felkällor för detta än den 

kunskap som överförts. 

Respondenterna som jag träffat förklarar att de rekommendationer och förslag på idéer som 

presenterats för dem bekräftar deras egna, tidigare idéer. Samtliga är också positiva till 

samarbeten med universitetsvärlden och möjligheten att få erhålla universitetets kunskap. 

Dock förklarar de att studentuppsatsen som erhölls var omfattande och svår att läsa för vissa 

mottagare, vilket fick följden att kunskapen som överförts inte kunde erhållas och brukas på 

bästa sätt. 

Mina reflektioner kring detta är att respondenterna mycket väl kan ha innehaft och tänkt 

samma idéer som studenterna rekommenderade. Likaså kan den erhållna studentuppsatsen 

varit tung och svår att läsa och förstå för mottagaren. Men jag påstår att det finns alternativa 

faktorer här som kan ha hindrat implementeringen av den överförda kunskapen. Enlig mig är 

inte kunskapen från universiteten dålig och obrukbar, utan jag anser istället utifrån den 

undersökning jag gjort att kommunikationen, mottagandet och situationen vid överföringen av 

kunskapen kan varit bristfällig. 

Faktorer som enligt mig kunnat vara ofullständiga är att presentationen av studentuppsatsen 

skett på fel plats och vid fel tillfälle. Att involverade parter varit stressade och ofokuserade 

vid mottagandet av uppsatsarbetet. Vidare att informationsöverföringen för presentationen av 

studentuppsatsen varit otydlig och ostrukturerad, vilket gjort den svår att erhålla för lyssnarna 

samt att den varit för omfattande och svår att läsa och förstå. 

Rekommendationer för att åtgärda dessa alternativa faktorer är att ta fram ett tydligt och 

strukturerat kunskapsöverföringsprogam och kvalitetssäkra överföringen. Vidare anser jag att 

det vore optimalt om det fanns speciella normer och rutiner fastställda för att hålla en 

presentation över en studentuppsats som är skriven på ett uppdrag. Detta för att det är relevant 

att mottagaren förstår, har tid och kan ta till sig och förstå den kunskap som överförs. Ett 

förslag är att studenterna presenterar endast relevant information för uppdragsgivaren, i ett 

kortfattat kompendium i kombination med att en kort och tydlig PowerPoint-presentation 

görs. Då kan alla involverade lyssnare ta del av undersökningen och det uppsatsarbet som 

utförts på ett lättöverskådligt och förmodligen mer informativt och inspirerande sätt. 

Jag rekommenderar dessutom att det är relevant att presentationer av detta slag sker på 

universitetet och inte hos det aktuella turistföretaget, detta för att arbetsmiljön hos 
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turistföretag kan erhålla störningsmoment som exempelvis telefonsamtal, mejlkorrespondent 

eller andra avbrott. 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Min studie utgår ifrån problemformuleringen, hur kunskapsöverföring från universitet till 

turistindustrin kan bidra till innovationsprocesser som leder till konkurrenskraft och ökad 

tillväxt. Jag anser att det skulle vara intressant att komplettera min studie med fler 

turistföretag från andra destinationer som också erhållit ny kunskap från ett universitet genom 

studentuppsatser. Mitt förslag är att undersöka om de turistföretagen lyckats implementera 

innovationsprocesser och blivit konkurrenskraftiga samt nått en högre tillväxt med hjälp av 

den kunskap de erhållit från universitetet. 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att undersöka alternativa lösningar för att 

förbättra kommunikationen som sker från universitet till turistföretag vid kunskapsöverföring. 

Jag anser att kommunikationen idag mellan dessa parter är bristfällig och blir ett problem som 

hindrar implementering och fortsatt utveckling av den kunskap som överförts.  
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9. Sanningskriterier 

Detta avslutande kapitel berör de sanningskriterier som värderar hur bra en undersökning 

är. Då min studie är en kvalitativ studie kommer jag att använda mig av sanningskriterierna 

trovärdighet och äkthet. (Bryman, 2011, s. 345-357) 

9.1 Trovärdighet 

Forskningens trovärdighet består av fyra kategorier som kommer att utvärderas nedan. De 

fyra kategorierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. En kort 

beskrivning av varje kategori redogörs i början av texten för att därefter följas av utvärdering. 

9.1.1 Tillförlitlighet 

Enlig Bryman (2011, s. 354) motsvaras tillförlitlighet i en studie av intern validitet. När jag 

använt annan författares material i studien har dessa refererats i såväl text som i 

källförteckning. För att skapa en tillförlitlighet och trovärdighet i studiens text och resultat har 

jag kontaktat de respondenter som deltagit i undersökningen och bett dem att läsa och 

kommentera det som skrivits i samband med deras intervju. Detta för att säkerställa att jag 

som författare har uppfattat det som sagts under intervjuerna på rätt sätt och inte missuppfattat 

något. Jag fick svar från samtliga respondenter genom mejlkorrespondens och de bekräftade 

att textens innehåll var korrekt. Att kontakta personer som varit involverade i uppsatsarbetet 

och fått dem att bekräfta att författarens uppfattningar om verkligheten är korrekta och 

stämmer kallas för respondentvalidering och styrker trovärdigheten i studien. (Bryman, 2011, 

s. 355) 

9.1.2 Överförbarhet 

Att en studie är överförbar betyder att studiens resultat går att använda i andra kontext 

(Bryman, 2011, s. 52). Jag vill understryka att de teorier jag valt har visat sig stämma väl när 

turistföretag önskar bli konkurrenskraftiga och nå ökad tillväxt. Jag menar därpå att den här 

studien är överförbar. De som önskar analysera hur turistföretag kan nå ökad tillväxt och bli 

konkurrenskraftiga kan använda den här studien för att se hur de valda teorierna påverkat de 

undersökta och studerade turistföretagen och på så vis är studien överförbar. Det är däremot 

upp till läsaren själv att bedöma utifrån den detaljerade empirin som redogjorts i arbetet om 

denna studie kan brukas i andra sammanhang.  

9.1.3 Pålitlighet 

Enligt Bryman (2011, s. 52) syftar pålitlighet till att studien vid ett annat tillfälle skulle få 

samma resultat. Jag menar utifrån den access jag erhållit när det gäller respondenterna i den 

här studien, att det kan vara svårt att genomföra samma studie vid ett annat tillfälle och då 

erhålla samma resultat. Jag tror inte heller att en framtida studie med samma access skulle 

leda till samma resultat, detta för att jag valt ett konstruktionistiskt synsätt, vilket betyder att 
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metod 
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verkligheten skapas hos respondenterna och att denna verklighet kan förändras med tiden 

(Bryman, 2011, s. 37). Jag intervjuade tre respondenter som ständigt söker nya idéer för att nå 

ökad tillväxt i sitt turistföretag. Eftersom jag studerade verkligheten som var vid just den 

tidpunkten, vid intervjutillfället, så kan verkligheten ha förändrats hos respondenten nu några 

veckor senare. Detta innebär att en studie som görs vid en annan tidpunkt förmodligen inte 

kommer ge samma resultat. 

9.1.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren har agerat i god tro, vilket betyder att det är uppenbart att 

forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverkat utförandet av undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 355). Då jag under intervjuerna tolkat och lyssnat på mina respondenter, 

samt antecknat och spelat in samtalen har jag erhållit inryck som kan ha påverkat mitt arbete.  

9.2 Äkthet 

Denna del speglar forskningens äkthet och delas in i fem kategorier som väcker mer generella 

frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet (Bryman, 2011, s. 356). 

Kategorierna är: rättvis bild, onotologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Kategorierna redogörs nedan i samband med en kort 

beskrivning.  

9.2.1 Rättvis bild 

Den här kategorin förklarar om undersökningen ger en rättvis bild av respondenternas åsikter 

(Bryman, 2011, s. 357).  Som jag tidigare nämnt så spelades intervjuerna in med hjälp av en 

diktafon för att ge mig som intervjuare möjlighet att tolka uttryck, svar och röstläge i 

efterhand, detta för att ge en så rättvis bild som möjligt av respondentens åsikter. Vidare gavs 

respondenterna möjlighet att granska materialet i studien för att se om de höll med och 

bekräftade det som skrivits och den bild jag uppfattat. Detta menar jag stärker den rättvisa 

bilden av respondenternas åsikter ytterligare i studien.  

9.2.2 Onotologisk autenticitet 

Med onotologisk autenticitet menas om undersökningen hjälper respondenterna och de 

personer som medverkat i undersökningen att komma fram till en bättre förståelse av sin 

sociala situation och av den sociala miljö som de lever i (Bryman, 2011, s. 357). Jag menar att 

alla tre respondenterna har hjälp av denna studie för att förstå hur kunskapsöverföringen från 

universitet erhålls på andra håll inom turistindustrin. Studien visar att kunskapsöverföringen i 

form av ett uppsatsarbete uppfattas tungt och svårt att ta emot hos flertalet personer i 

respondenternas nätverk. Jag hoppas därför att respondenterna vid liknande uppsatsuppdrag i 

framtiden påvisar vikten av ett annat sätt att redovisa studentuppsatserna på, detta för att 

förståelsen för uppsatsen ska bli möjlig för flertalet läsare.  

9.2.3 Pedagogisk autenticitet 

Med pedagogisk autenticitet visar undersökningen om deltagarna har fått en bättre bild av hur 

andra personer i miljön upplever saker och ting (Bryman, 2011, s. 357). Eftersom inte 

respondenterna fått möjlighet till att ta del av de övriga respondenternas svar från 

intervjutillfället så har undersökningen inte visat hur andra personer i miljön upplever saker 

och ting. Detta beror på att tiden inte räckte till för att delge respondenterna de övriga 

respondenternas uppfattningar innan studien skulle gå i tryck.   
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9.2.4 Katalytisk autenticitet 

För att uppnå den katalytiska autenticiteten i en studie ska följande fråga besvaras: ”Har 

undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin situation?” (Bryman, 2011, 

s. 357). Jag anser med denna studie att respondenterna kan förändra sin situation genom att 

kommunicera med universitetet hur de vill erhålla kunskapsöverföringen till turistföretaget 

framöver. Genom att förklara att nuvarande överföring av uppsatsarbete inte leder till 

implementering på grund av faktorer som att materialet är för omfattande, tungt och svårt att 

läsa kan åtgärder vidtas och förbättringar ske.  

9.2.5 Taktisk autenticitet  

Taktisk autenticitet innebär att undersökningen lett till att respondenterna fått bättre 

möjligheter till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011, s. 357). Jag menar att den här 

studien har lett till möjligheter för respondenter att vidta åtgärder som behövs då studien 

tydligt visar anledningar till varför kunskap från universitet kan vara svår att ta emot för 

berörda inom turistindustrin. Forskare och vetenskapsmän påvisar att kunskapsöverföring 

skapar innovationsprocesser som leder till ökad tillväxt. Men i alla tre fallen i den här 

undersökningen har inte den överförda kunskapen bidragit till innovationsprocesser eller ökad 

tillväxt i turistföretagen. Jag menar att den här undersökningen förtydligar problemet kring 

kunskapsöverföringen vilket gör det möjligt för respondenterna att vidta de åtgärder som 

krävs för att förbättra detta.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Birgitta Corin, Tärnaby Fjällhotell 

(personlig kommunikation, 2011-12-12). 

Titel: Vad heter destinationen egentligen?  

- att förstå sin egen identitet i ett gemensamt varumärke 

1. Introduktion  

Presenterar mig själv. 

Syftet med intervjun. 

Konfidentialitet. 

Användning av bandspelare. 

Finns frågor innan intervjun startar? 

 

2. Intervju 

Dag, datum, klockslag, plats och namn på personer som närvarar. 

 

3. Frågor 

 

1. Bakgrund 

- Arbete 

- Erfarenhet 

- Utbildning 

- Fritidsintressen 
 

2. Verksamhet 

- Ägarstruktur? 

- Vad innebär ditt arbete, din position? 

- Vad är drivkraften för dig i ditt arbete? 
 

3. Tärnaby Fjällhotell 

- Vilka är Tärnaby Fjällhotells kärnvärden? 
 

4. Utbildning och kompetens 

- Hur sker utbildning av personal i verksamheten? 

- Internt/Externt 

- Hur vill du ange kunskapsnivån generellt hos personalen i form av grundskola, 

högskola och universitetsutbildning? 
 

5. Ekonomi 

- Hur mycket var omsättningen 2010 för Tärnaby Fjällhotell? 

- Hur har omsättningen sett ut de senaste fyra åren? 

- Hur kommer det sig/varför? 

- Vilka investeringar har gjorts under de senaste fyra åren och vilka planeras framöver? 
 

6. Marknadsföring 

- Vilka marknadsföringskanaler använder ni för att nå ut till turisterna?  



  
 

 
 

- Vilka kanaler är mest framgångsrika? 
 

7. Studentuppsats 2007 

- Du var uppdragsgivare för uppsatsen ”Vad heter destinationen egentligen”? 

- Hur kom det sig att det skrevs en studentuppsats kring Tärnaby Fjällhotell? 

- Vad är din uppfattning av resultatet från uppsatsen? 

- Hur ser verksamheten ut idag, fyra år efter uppsatsarbetet? 

- Har uppsatsen lett till konkreta handlingar i verksamheten? 

- För- och nackdelar du tog med dig från samarbetet med universitetet? 

- Kan du tänka dig att lägga ett uppdrag till universitetet igen? 

- Om ja, kring vad då? 
 

8. Nätverk, samarbete, innovation och kunskapsöverföring 

- Hur ser du på nätverk och samarbete mellan universitet och turistföretag inom din 

region? 

- Är turistföretag enligt dig positiva och öppna för att erhålla kunskapsöverföring från 

universitet som bidrar till innovation för företaget? 

- Är turistföretag enligt dig mottagliga för kunskapsöverföring från universitet? 

- Besitter turistföretag enligt dig kompetens för att implementera kunskapsöverföringen 

som erhålls från universitet för att bli innovativa? 
 

- Har ditt nätverk/samarbete mot universitet förändrats efter uppdraget med 

studentuppsatsen? 

- Har fler turistföretag inom ditt nätverk brukat samarbete med universitet för att bli 

innovativa och nå ökad tillväxt och konkurrenskraft? 
 

- Vet du om det finns samarbete mellan universitet och turistföretag idag i ditt nätverk? 

- Har du konkreta händelser som du vill delge från samarbeten mellan universitet och 

turistföretag i ditt nätverk som bidragit till innovation och i sin tur till ökad tillväxt för 

turistföretaget? 

- Har du konkreta händelser på kunskapsöverföring från universitet till turistföretag i 

ditt nätverk som lett till innovation och ökad tillväxt? 
 

- Har du påverkat start till samarbete mellan andra turistföretag och universitet i ditt 

nätverk efter den studentuppsatsen 2007 som gjordes för er? 

- Något du vill framföra när det gäller samarbete och kunskapsöverföring mellan 

universitet och turistföretag generellt i framtiden, dina åsikter och kommentarer kring 

det? 
 

9. Framtid 

- Hur ser du på Tärnaby Fjällhotells framtid? 

4. Avrundning  

Är det något du vill tillägga? 

Om du skulle sammanfatta den här intervjun vad skulle du vilja säga var viktigast? 

  



  
 

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor Olle Karlsson, Welw AB 

(personlig kommunikation, 2011-12-15). 

Titel: Kärnten; ett turistområde att lära av? 

1. Introduktion  

Presenterar mig själv. 

Syftet med intervjun. 

Konfidentialitet. 

Användning av bandspelare. 

Finns frågor innan intervjun startar? 

 

2. Intervju 

Dag, datum, klockslag, plats och namn på personer som närvarar. 

 

3. Frågor 

 

1. Bakgrund 

- Arbete 

- Erfarenhet 

- Utbildning 

- Fritidsintressen 
 

2. Verksamhet 

- När och varför blev du delägare till Welw AB? 

- Vad innebär ditt arbete, din position? 

- Vad är drivkraften för dig i ditt arbete? 
 

3. Welw AB 

- Hur uppstod turismen på Welw AB? 

- Hur ser den nuvarande verksamheten ut? 

- Vilken typ av verksamheter/aktiviteter erbjuder ni turister? 
 

4. Utbildning och kompetens 

- Hur sker utbildning av personal i verksamheten? 

- Internt/Externt 
 

5. Ekonomi 

- Hur mycket var omsättningen 2010 för Welw AB? 

- Hur har omsättningen sett ut de senaste fem åren? 

- Hur kommer det sig/varför? 

- Vilka investeringar har gjorts under de senaste fem åren och vilka planeras framöver? 
 

6. Marknadsföring 

- Vilka marknadsföringskanaler använder ni för att nå ut till turisterna?  

- Vilka kanaler är mest framgångsrika? 



  
 

 
 

 

7. Studentuppsats 2007 

- Hur kom det sig att det skrevs en studentuppsats kring Welw AB? 

- Kontaktade du universitet eller kontaktade studenterna dig? 

- Vad är din uppfattning av resultatet från uppsatsen? 

- Har uppsatsen lett till konkreta handlingar i verksamheten? 

- För- och nackdelar du tog med dig från samarbetet med universitetet? 

- Kan du tänka dig att kontakta universitet igen för att få ett samarbete och en uppsats 

gjord på din verksamhet? 

- Om ja, kring vad då? 
 

8. Nätverk, samarbete, innovation och kunskapsöverföring 

- Hur ser du på nätverk och samarbete mellan universitet och turistföretag inom din 

region? 

- Är turistföretag enligt dig positiva och öppna för att erhålla kunskapsöverföring från 

universitet som bidrar till innovation för företaget? 

- Är turistföretag enligt dig mottagliga för kunskapsöverföring från universitet? 

- Besitter turistföretag enligt dig kompetens för att implementera kunskapsöverföringen 

som erhålls från universitet för att bli innovativa? 
 

- Har ditt nätverk/samarbete mot universitet förändrats efter uppdraget med 

studentuppsatsen? 

- Har fler turistföretag inom ditt nätverk brukat samarbete med universitet för att bli 

innovativa och nå ökad tillväxt och konkurrenskraft? 
 

- Vet du om det finns samarbete mellan universitet och turistföretag idag i ditt nätverk? 

- Har du konkreta händelser som du vill delge från samarbeten mellan universitet och 

turistföretag i ditt nätverk som bidragit till innovation och i sin tur till ökad tillväxt för 

turistföretaget? 

- Har du konkreta händelser på kunskapsöverföring från universitet till turistföretag i 

ditt nätverk som lett till innovation och ökad tillväxt? 
 

- Har du påverkat start till samarbete mellan andra turistföretag och universitet i ditt 

nätverk efter den studentuppsatsen 2007 som gjordes för er? 

- Något du vill framföra när det gäller samarbete och kunskapsöverföring mellan 

universitet och turistföretag generellt i framtiden, dina åsikter och kommentarer kring 

det? 
 

9. Framtid 

- Hur ser du på Welw ABs framtid? 

4. Avrundning  

Är det något du vill tillägga? 

Om du skulle sammanfatta den här intervjun vad skulle du vilja säga var viktigast? 

 

  



  
 

 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor Olle Alexandersson, Västgård 
(personlig kommunikation, 2011-12-20). 

Titel: Västgård – en upplevelse värd att minnas? 

 

1. Introduktion  

Presenterar mig själv. 

Syftet med intervjun. 

Konfidentialitet. 

Användning av bandspelare. 

Finns frågor innan intervjun startar? 

 

2. Intervju 

Dag, datum, klockslag, plats och namn på personer som närvarar. 

 

3. Frågor 

 

1. Bakgrund 

- Arbete 

- Erfarenhet 

- Utbildning 

- Fritidsintressen 
 

2. Verksamhet 

- När och varför blev du ägare till Västgård? 

- Vad innebär ditt arbete, din position? 

- Vad är drivkraften för dig i ditt arbete? 
 

3. Västgård 

- Hur uppstod turismen på Västgård? 

- Hur ser den nuvarande verksamheten på gården ut? 

- Vilken typ av verksamheter/aktiviteter erbjuder ni turister? 

- Hur stor del av verksamheten utgörs av lantbruket respektive turismen och andra 

bisysslor idag? 

4. Utbildning och kompetens 

- Hur sker utbildning av personal i verksamheten? 

- Internt/Externt 
 

5. Ekonomi 

- Hur mycket var omsättningen 2010 för Västgård? 

- Hur har omsättningen sett ut de senaste fem åren? 

- Hur kommer det sig/varför? 

- Vilka investeringar har gjorts under de senaste fem åren och vilka planeras framöver? 
 

 



  
 

 
 

6. Marknadsföring 

- Vilka marknadsföringskanaler använder ni för att nå ut till turisterna?  

- Vilka kanaler är mest framgångsrika? 
 

7. Studentuppsats 2007 

- Hur kom det sig att det skrevs en studentuppsats kring Västgård? 

- Kontaktade du universitet eller kontaktade studenterna dig? 

- Vad är din uppfattning av resultatet från uppsatsen? 

- Har uppsatsen lett till konkreta handlingar i verksamheten? 

- För- och nackdelar du tog med dig från samarbetet med universitetet? 

- Kan du tänka dig att kontakta universitet igen för att få ett samarbete och en uppsats 

gjord utifrån din verksamhet? 

- Om ja, kring vad då? 
 

8. Nätverk, samarbete, innovation och kunskapsöverföring 

- Hur ser du på nätverk och samarbete mellan universitet och turistföretag inom din 

region? 

- Är turistföretag enligt dig positiva och öppna för att erhålla kunskapsöverföring från 

universitet som bidrar till innovation för företaget? 

- Är turistföretag enligt dig mottagliga för kunskapsöverföring från universitet? 

- Besitter turistföretag enligt dig kompetens för att implementera kunskapsöverföringen 

som erhålls från universitet för att bli innovativa? 
 

- Har ditt nätverk/samarbete mot universitet förändrats efter uppdraget med 

studentuppsatsen? 

- Har fler turistföretag inom ditt nätverk brukat samarbete med universitet för att bli 

innovativa och nå ökad tillväxt och konkurrenskraft? 
 

- Vet du om det finns samarbete mellan universitet och turistföretag idag i ditt nätverk? 

- Har du konkreta händelser som du vill delge från samarbeten mellan universitet och 

turistföretag i ditt nätverk som bidragit till innovation och i sin tur till ökad tillväxt för 

turistföretaget? 

- Har du konkreta händelser på kunskapsöverföring från universitet till turistföretag i 

ditt nätverk som lett till innovation och ökad tillväxt? 
 

- Har du påverkat start till samarbete mellan andra turistföretag och universitet i ditt 

nätverk efter den studentuppsatsen 2007 som gjordes för er? 

- Något du vill framföra när det gäller samarbete och kunskapsöverföring mellan 

universitet och turistföretag generellt i framtiden, dina åsikter och kommentarer kring 

det? 
 

9. Framtid 

- Hur ser du på Västgårds framtid? 

4. Avrundning  

Är det något du vill tillägga? 

Om du skulle sammanfatta den här intervjun vad skulle du vilja säga var viktigast? 
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