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Sammanfattning 
 
Titel: Kalmar Upplevelser året runt! - En studie av möjligheterna för Kalmar att bli en 

åretrunt-destination 

 

Författare: Erika Lingersjö & Zara Vahlin 

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Kurs: Turismvetenskap III, 2TR41E 

 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter som finns för att Kalmar i 

framtiden ska bli en åretrunt-destination. 

 

Metod: För att få bästa möjliga utfall av vår studie har ansatsen i den här studien varit 

induktiv då vi valde att studera verkligheten, utan att styras av redan befintliga 

teorier. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa ostrukturerade intervjuer 

som analyserades och kompletterades med väsentliga teorier, diverse artiklar 

samt relevanta hemsidor.  

 

Slutsats: Vi anser att Kalmar har möjligheter till att förlänga säsongen om större 

satsningar görs på att utveckla vinterhalvåret, lägga större vikt vid samarbete 

mellan aktörer samt även att arbeta mer med marknadsföring. En utveckling av 

Kalmar under vinterhalvåret kan i det långa loppet bidra till att Kalmar blir en 

åretrunt-destination. 

 

Nyckelord: Destinationsutveckling, säsongsförlängning, samarbete, marknadsföring, Kalmar 
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1. Inledning 
 

För att få en introduktion till vår studie kommer vi inledningsvis kort diskutera Kalmars roll 

sommar och vinter. Vidare kommer vi att förklara anledningen till vårt val av studiens ämne, 

vilket är huruvida Kalmar har möjligheter till att bli en åretrunt-destination. 

 

1.1 Bakgrund 
Staden Kalmar har sedan lång tid tillbaka haft erfarenhet av turism, då Kalmar var en av de 

första städerna i landet som bedrev turistservice. Redan under medeltiden var Kalmar en 

attraktiv besöksdestination för handel och politik då flera viktiga möten ägde rum. Det mest 

kända är unionsmötet år 1397, då Kalmarunionen bildades (Kalmar.com). Kalmar har länge 

varit en destination som framför allt attraherar turister till att besöka staden under sommaren. 

Kalmar är förknippat med sol, bad, hamnen, närheten till Öland samt att det finns ett större 

utbud av andra aktiviteter för barn och vuxna. På grund av att Kalmar är en stad som främst 

attraherar turisten under sommaren, menar vi att destinationen är mycket säsongsberoende, 

det vill säga att man kan se en tydlig variation om man jämför sommar med vinter. Kalmars 

turismaktörer arbetar för att besökaren ska välja att resa till Kalmar före andra destinationer. 

Kalmar ska även ha ett kvalitativt utbud som lockar både privatpersonen och affärsresenären 

till helst flertalet besök. Genom en utveckling av Kalmar bidrar det till fler besökare på 

destinationen, större intäkter, fler arbetstillfällen, livligare handel samt fler evenemang och 

kulturella aktiviteter (Kalmar.com). 

 

Enligt Tillväxtverket (2011) stärks det globala resandet ständigt, vilket även har satt sin prägel 

på Sverige, då svenskar reser mer idag än någonsin. Bohlin & Elbe (2011) menar att 

anledningar för människors resande kan vara många och av olika slag. Bland annat ligger 

motiven för resandet av att resa för att vila upp sig, uppleva något nytt, hälsa på släkt och 

vänner samt för att utföra uppgifter som är relaterade till ens arbete. Oberoende av ändamål är 

människan turist då den förflyttar sig inom ett visst avstånd och då till en ny plats. För att en 

plats ska vara en destination måste platsen innefatta attraktioner, infrastruktur samt ett utbud 

av stödjande tjänster som gör det möjligt för turisten att besöka. 
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Enligt Region Skåne (2010) är destination- och produktutveckling fundamentalt för en 

framgångsrik besöksnäring. Det bör finnas bredd samt hög kvalité i det utbud som finns 

tillgängligt för turisten vid besök på en destination (Bohlin & Elbe, 2011). Müller (2005) 

menar att alla Sveriges kommuner är inblandade i någon form av destinationsutveckling. 

Utvecklingen av destinationen samt en förlängning av säsongen ses som en möjlighet och en 

chans att öppna upp nya försörjningsmöjligheter, behålla invånare samt även locka tills sig 

nya invånare till kommunen. För att förhindra att en destinationens turism ska ebba ut kan 

unika upplevelser motverka minskningen av turister (Kalmar.com). Genom en utveckling 

samt införandet av unika arrangemang på destinationen kan en åretrunt-destination 

introduceras (Destination Kalmar AB, (2009). 

1.2 Problemets betydelse och studiens forskningsfråga 
Att Kalmar som stad och destination varje sommar ökar sin attraktionskraft kan man bland 

annat se genom den ökande tillströmning av turister (Barometern 2012-07-02). Ständiga 

satsningar görs för att sommarhalvåret ska vara en attraktiv plats att vistas på samt ett 

förstahandsval för besökaren (Mynewsdesk.com). Lindström (2012-06-07) skriver i 

Barometern att Kalmar stad idag är en sommarstad att räkna med. Utbudet av aktiviteter slår 

alla rekord och växer allt mer för varje år. Åke Andersson, VD för Destination Kalmar AB, 

säger i Barometern (2012-06-07) att Kalmar stad sommartid idag ser helt annorlunda ut än 

vad den gjorde för tio år sedan. Besöksnäringen har skjutit i höjden vilket bidrar till ett 

positivt ekonomiskt läge, men också att det medför positiva aspekter att leva och verka i en 

stad med en ökad attraktionskraft samt en ökad uppåtgående trend, år för år.  

 

Destination Kalmar AB är ett bolag i Kalmar som arbetar med att utveckla, profilera och 

marknadsföra Kalmar som besöksmål. De arbetar även med att Kalmar ska vara ett självklart 

val framför andra destinationer (Mynewsdesk.com). Målet för Destination Kalmar AB är att 

göra destinationen till en stad som lockar både turisten, attraherar lokalbefolkningen samt 

eventuella inflyttare. Vidare frambringar Kalmar.com att de i samverkan med Kalmars 

näringsliv ska genomföra ständigt nya satsningar för att göra Kalmar till en allt mer 

attraktivare stad. 

 

Vi anser att mest fokus idag läggs på Kalmar som sommarstad från Kalmars näringsidkare. Vi 

påstår att Kalmar endast är en självklar sommardestination och att en utveckling av 

destinationen bör ske, för att inte Kalmar i framtiden ska gå i Ölands fotspår. Med att ta efter 



7	  
	  

Öland menar vi att då Öland bara har varit, liksom Kalmar är idag, en sommardestination har 

Öland på senare tid tappat sin attraktions- samt konkurrenskraft gentemot andra destinationer, 

då ingen egentlig utveckling har skett (Magnus Lagerlöf). Vad säger att Kalmar inte kommer 

gå samma öde till mötes? Vi menar att det kan vara positivt med en utveckling av Kalmar 

samt med en förlängning av säsongen för att destinationen ska behålla dess konkurrenskraft. 

Att införliva en vintersäsong tror vi skulle kunna medföra fler jobb, fler besökare, en 

attraktivare plats för studenter samt ett ekonomiskt uppsving för Kalmar.  

 

Vi kan tydligt se att Kalmar årligen ökar sin attraktionskraft under sommarhalvåret eftersom 

staden då vaknar till liv och blommar ut. Att staden vaknar till liv varje sommar anser vi vara 

något som är mycket positivt för destinationen då det medför att många turister väljer att 

spendera sin lediga tid i Kalmar. Dock skapar sommarhalvåret jämfört med vinterhalvåret i 

Kalmar stora variationer vad gäller bland annat besöksantal. Med dessa variationer vill vi se 

vilka möjligheter Kalmar har för en potentiell tillströmning av turister, besökare, 

affärsresenärer och handelsmän, även under vinterhalvåret då det råder off-säsong. Väljer man 

som beslutsfattare att sprida Kalmars arrangemang över hela året, samt se nydanande 

arrangemang som kan introduceras under vinterhalvåret, skulle det kunna bidra till att 

Kalmars turismsäsong utvecklas och förlängs. Vårt intresset för introducerandet av en 

vintersäsong i Kalmar ligger till grund för anledningen till att vi valde att studera Kalmars 

potentiella möjligheter för vinterturism, som vi tror kan mynna ut till en åretrunt-destination.  

 

Vi ser gärna att Kalmar som stad och destination ska blomstra, inte enbart under 

sommarmånaderna, utan året runt och att turisten alltid har en vilja att besöka staden. Studiens 

forskningsfråga blir därmed: Vad krävs för Kalmar att bli en åretrunt-destination?   

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter som finns för att Kalmar i framtiden ska 

bli en åretrunt-destination. 

 
Vi vill i vår studie se vilka möjligheter som finns för att Kalmar ska kunna bli en attraktiv 

åretrunt-destination då Kalmar idag endast är en sommardestination. 
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2. Metod 

 
Vi berättar i i det här kapitel om de metoder och tillva ̈gagångssätt vi har valt att använda oss 

av i studien där vi kartlägger vilka möjligheter Kalmar har till att bli en åretrunt-destination. 

Vi använde en induktiv forskningsansats med en kvalitativ forskningsmetod där datainsamling 

har skett genom kvalitativa ostrukturerade intervjuer. 

 

2.1 Induktiv ansats 
Eftersom vi ska studera Kalmar i studien valde vi att tillämpa en induktiv ansats, alltså först 

studera och analysera verkligheten angående vilka möjligheter Kalmar har att bli en åretrunt-

destination. Enligt Smith (2010) studeras en induktiv ansats först utifrån forskningsobjektet i 

verkligheten och därefter formuleras en teori. Metoden kallas även för ”upptäckandets väg”, 

då fokus ligger på empirin, alltså det som författaren i verkligheten upptäcker. Genom att 

intervjua våra informanter i ett tidigt skede, kunde vi lättare skapa en förståelse för hur 

Kalmar ser ut idag och vilka möjligheter samt framtidsplaner som fanns. Vi valde alltså att 

från början arbeta utifrån fältet och på så sätt såg vi hur våra informanter uppfattade ämnet 

utifrån deras perspektiv. Därpå valde vi relevanta teorier till den erhållna empirin för att 

kunna tolka det som händer i verkligheten samt svara på vår frågeställning och dra slutsatser.  

2.2 Kvalitativ metod  
Vi valde i studien om Kalmar att använda oss utav en kvalitativ metod då vi ansåg att en 

kvalitativ metod samt induktiv ansats lämpade sig bäst med utgångspunkt från vår 

forskningsfråga. Åsberg (2001) förklarar kvalitativ metod genom ett citat från Larsson (1994) 

”Kvalitativ metod handlar om hur man ska karaktärisera något; gestalta något. Ordet 

härstammar från latinets qualitas som betyder »beskaffenhet, egenskap, sort». Kvalitativ 

metod är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta 

beskaffenhet hos något.” Vi ville med studien skapa en djupare förståelse för vad Kalmar kan 

göra för att förlänga säsongen och hur den förlängningen kunde gynna Kalmars turism. Då vår 

utgångspunkt fanns i Kalmar var den kvalitativa metoden ett självklart val för oss då vi menar 

att genom ostrukturerade intervjuer var möjligheten till diskussioner större och en mer 

nyanserad bild av verkligheten kunde erhållas. Eftersom den kvalitativa strategin tillät ett mer 

tolkande synsätt och större möjlighet att anpassa intervjun efter situationen, kunde vi plocka 

ut och ta tillvara på det unika från varje intervju. 
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2.2.2 Intervjumetod  
Vi ansåg att den ostrukturerade intervjumetoden var mest läglig för vår studie. Fo ̈rdelarna 

med den ostrukturerade intervjumetoden tyckte vi var att man inte har någon bestämd eller 

fast grund att utga ̊ från under intervjun, utan vi ville istället uppmuntrar till breda och djupa 

diskussioner med våra informanter. Smith (2010) hävdar att vid användandet av en 

ostrukturerad intervjuteknik använder författaren sig utav minnesanteckningar som stöd och 

intervjun blir mer likt ett vardagligt samtal där stora diskussioner samt underfrågor är mycket 

vanliga.  

2.3 Primär- och sekundärdata 
I den här studien har vi använt oss utav en kombination av primär- och sekundärdata. Enligt 

Bryman & Bell (2005) är primärdata data som samlas in för den aktuella studiens syfte och 

alltså inte finns sedan tidigare publicerad i något verk. Sekundärdata är data som vanligen är 

lättillgänglig samt tids- och kostnadsbesparande och har till skillnad från primärdata, samlats 

in av någon annan. Vår empiristudie var grundad i primärdata i form av intervjuer med 

informanter från Kalmars turismaktörer. Den sekundärdata som vi tillhandahöll kom från 

olika artiklar samt tidigare forskning. Även flertalet teoretiska källor användes för att 

analysera och styrka den erhållna empirin. 

 

2.4 Innehållsanays  
För att samla in väsentlig empirisk data valde vi att utgå ifrån de fyra byggstenarna inom 

turismen vilka är bo, äta, göra, resa (Bohlin & Elbe, 2011). Därefter valde vi att finna 

informanter från de fyra byggstenarna som har en god inblick i det aktuella ämnet samt kan ge 

oss information av högsta kvalité. Under intervjuernas gång valde vi att utgå från 

ostrukturerade intervjuer där en större diskussion löpte igenom hela mötet. Informationen vi 

tillhandahöll gav oss en bra och stark grund att stå på. Empirin vi tillhandahöll valde vi att 

analysera samt dela in i olika kategorier som tillslut blev “Bärande tjänster och utveckling av 

en destination”,  “Förlängning av Kalmars peak-säsong”, “Samarbete och kommunikation” 

samt “Marknadsföring”. Vi kom fram till de fyra kategorierna då det var de ämnena som 

diskuterades mest under intervjuerna. Anledningen till att dessa kategorier framhölls och som 

informanterna diskuterade mest anser vi vara att de är de faktorer som är viktigast att ha i 

beaktning för att en destination ska ha stark konkurrenskraft samt vara framgångsrik. Den 

nästkommande insamlingen var av väsentliga teorier som vi ansåg lämpade sig till den 

insamlade empirin.  



10	  
	  

2.5 Urvalsmetoder 
För att få en bredare bild av Kalmar som destination valde vi som tidigare nämnt att röra vid 

de fyra byggstenarna som finns inom turismen. De fyra byggstenarna är bo, äta, resa, göra 

(Bohlin & Elbe, 2011). Veal (2006) menar att forskaren i en studie måste göra urval angående 

vad som är väsentligt att använda i sin studie. Urval gör författaren för att sålla ut information 

som är mindre viktigt och endast lägga fokus på det mest väsentliga som är användbart för 

den aktuella studien. För att få studien att bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att 

analysera ut de mest väsentliga från insamlingen av data.  

 

Vi valde att i vår studie använda icke-sannolikhetsurval, då vi ansåg att möten med endast 

Kalmars turismaktörer kunde bemöta de frågor vi hade. Enligt Bryman & Bell (2005) betyder 

icke-sannolikhetsurval att alla individer inom samma population inte har chans att bli utvalda, 

vilket skulle kunna leda till förvrängda och felaktiga resultat. Bryman & Bell (2005) menar att 

det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval vid kvalitativa studier, vilket även Veal (2006) 

styrker. Icke-sannolikhetsurvalen vi har valt är; bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Att 

använda sig av bekvämlighetsurval, vilket vi har gjort, innebär att forskaren använder sig av 

personer som är tillgängliga för tillfället. En inflikning av snöbollsurval har även varit en del 

av vårt arbete, då vi genom att ha tagit kontakt med ett antal personer, blivit tipsade om att ta 

kontakt med fler då detta skulle gynna vår studie. Bryman & Bell (2005) menar på att 

snöbollsurval innebär att forskaren först tar kontakt med ett mindre antal personer som denne 

anser vara relevanta för studien. Därefter använder forskaren dessa utvalda personer för att få 

kontakt med fler informanter inom samma krets.  

 

I vår studie valde vi, som tidigare nämnt, att använda oss utav bekvämlighetsurval eftersom 

studien var tidsbegränsad och vi snabbt och enkelt ville komma i kontakt med tillgängliga 

personer som var relevanta för studiens syfte. Informanterna vi intervjuade fick dela med sig 

av erfarenheter, framtidsplaner samt deras uppfattningar i ämnet. Nedan berättar vi 

vilka  informanter vi har valt att intervjua: 

 

* Wiola Hägglöf - Wiola Hägglöf är turistchef för Destination Kalmar AB. Intervjun 

ägde rum 14/11-2012 kl 10.00 
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* Jenny Roloff - Jenny Roloff är marknadsföringsansvarig på Destination Kalmar 

AB. Intervjun med Jenny Roloff ägde rum tillsammans med Wiola Hägglöf, 14/11-

2012 kl 10.00 

 

* Ulrika Franzén - Ulrika Franzén är platschef på Kalmarsund Hotel. Intervjun med 

Ulrika Franzén ägde rum den 14/11-2012 kl. 12.30 

 

* Andreas Juhl - Marknadschef/ Verksamhetschef på Kalmar läns museum. Intervjun 

skedde den 15/11- 2012 kl. 13.00 

 

* Gustav Andersson - Receptionschef /Revenue Manager First Hotel Witt Kalmar. 

Gustav Andersson mötte vi upp för en intervju den 19/11- 2012 kl. 10.00.  

 

* Per Palmqvist - Kökschef Kalmarkrogar. Kalmarkrogar innefattar flera restauranger 

och cafeér i staden. Intervjun med Per Palmqvist och Torgil Ekman ägde rum den 

19/11-2012 kl. 14.30. 

 

* Torgil Ekman - Driftschef på Kalmarkrogar. Intervjun ägde rum tillsammans med 

Per Palmqvist 19/11 -2012 kl. 14.30 

 

* Mimmi Mannheimer - Slottschef på Kalmar slott. Mimmi Mannheimer intervjuade 

vi den 21/11-2012 kl. 17.00.  

 

* Willhelm Bodell - Delägare Kalmars Resebutik. Mötet med Willhelm Bodell ägde 

rum den 22/11-2012 kl 10.00.  

 

2.6 Studiens trovärdighet 
Vi försökte i vår studie nå trovärdighet genom att: 

• Intervjua informanterna genom ostrukturerade intervjuer, vilket ledde till större 

diskussioner där informanterna talade fritt om vad de tyckte vara mest relevant. Vi 

började de första intervjuerna med den metoden, och ansåg att det fungerade mycket 

bra. Tack vare att det fungerade bra valde vi att intervjua resterande personer på 

samma sätt. 
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• Kontaktat informanterna via telefon och e-post, vilket vi ansåg bidrog till en 

lättsammare inställning till att träffa oss. Vi förklarade syftet med studien samt visade 

på hög flexibilitet då informanterna själva fick bestämma tid och plats för mötet. 

• Spelat in intervjuerna, vilket gjorde att vi lättare i efterhand kunde sitta och analysera 

informanternas svar och tolka dess åsikter, uttryck etcetera. 

• Under studiens gång har vi ständigt hållit oss uppdaterade med vad som sägs på 

nyheterna samt i dagstidningar för att, om det behövdes, komplettera med nya 

uppgifter.  

 

Trots att varje studie är unik i sig, anser vi att liknande studier hade kunnat göras och få 

ungefär samma utfall. Vi tror att det finns liknande fall som vårt, som möter samma 

problematik. Vi hoppas att vår studie kan skapa ett intresse till att göra Kalmar till en åretrunt-

destination. Enligt Bryman & Bell (2005) kan en studie komma att bli ifrågasatt, främst 

beroende på studiens resultat och hur representativt det är. Reliabilitet handlar om hur pass 

tillförlitlig forskningen är i studien. Om reliabiliteten är god, bör studien nå samma resultat 

eller utfall om den skulle genomföras på nytt kort därefter. En anledning till att författaren 

väljer att använda reliabilitet i studien kan vara att utfallet av studien inte blir densamma som 

andra genomförda studier. Validitet innebär att det som studeras är det som är avsett att 

undersökas. Författaren studerar alltså inget annat än det som är av absolut väsentlighet för 

studien (Bryman & Bell, 2005).  

2.7 Metod- och källkritik 
Vi var väl medvetna om de begränsningar som finns vid ett specifikt val av en teoretisk ram 

att arbeta efter. Vi har sedan tidigare förförståelse för ämnet samt en del egna uppfattningar 

och värderingar om Kalmar. På grund av vår förförståelse var det mycket viktigt för oss att 

med omsorg välja rätt information för studiens syfte, och inte välja information som bekräftar 

våra egna teorier. Enligt Patel & Davidsson (2003) bör en författare vara kritisk till den 

datainsamling och de källor som används i studien. Under intervjuernas gång bör vi alltså vara 

kritiska till den information vi tillhandahåller, då informanterna möjligtvis endast frambringar 

Kalmar ur ett positivt förhållningssätt.  

 

Med bakgrund för vårt forskningsområde, det vill säga vilka möjligheter Kalmar har till att bli 

en åretrunt-destination, är vi medvetna om den mängd av information som handlar om just 

förlängning av säsong samt utveckling av en destination. Att detta är ett aktuellt ämne samt att 
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det finns mycket tidigare forskning och information om det, medförde att vi i vår studie var 

kritiska till den mängd information som fanns kring ämnet sedan tidigare samt var vi tvungna 

sålla bort det som inte var väsentligt för vår studie. Patel & Davidson (2003) menar att en 

undersökare bör ha ett kritiskt förhållningssätt till all teoretiskt material som tillhandahålls för 

studien. Under studiens gång bör man beakta när dokumentet framställdes samt författarens 

syfte med studien.     

 

Slutligen tror vi att våra slutsatser kan komma att färgas av våra tidigare erfarenheter av 

Kalmar samt även påverkas av den kunskap vi erhållit från vår utbildning. Vi har i åtanke att 

Kalmars turismaktörer redan kan vara väl medvetna om de slutsatser vi kommer komma fram 

till, men vi vill ändå med hjälp av denna studie kartlägga möjligheterna för Kalmar att bli en 

attraktiv åretrunt-destination.  

 
Efter att ha tagit ställning till hur vi kommer framarbeta vår studie valde vi att börja med att 

arbeta utifrån fältet och därefter tillämpa relevanta teorier 
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3. Bärande tjänster och utveckling av en 
destination 

 
Nedan följer en beskrivning av faktorer som utgör grunden för att en plats ska kunna 

benämnas som en destination. Vi kommer att beröra ämnen såsom destination och utveckling 

av en destination. Tolkning av informanternas uttalanden samt utvalda teorier kommer också 

att genomföras. 

 

3.1 Faktorer som gör Kalmar till en destination 
Enligt våra informanter är Kalmar en stad som de senaste åren har vuxit, utvecklats och blivit 

en stad som man idag kan känna stor stolthet över. Kalmar som stad har utvecklats och har 

idag den potential som informanterna anser kvävs för att Kalmar ska vara en destination som 

är attraktiv och konkurrenskraftig. Informanterna vi har intervjuat anser dock att det hade 

varit positivt för Kalmar att ha fler tydliga spetsattraktioner, det vill säga ett litet “Liseberg” 

eller ett “Astrid Lindgrens värld”, eftersom sådana spetsattraktioner kan utgöra ett mycket 

stort stöd för kommunen. Exempelvis säger Wiola Hägglöf att Böda sand är en spetsattraktion 

för Borgholms kommun samt “Astrid Lindgrens värld” för Vimmerby kommun. Då Wiola 

Hägglöf pratar om attraktioner av olika slag på en destination, menar vi att det stämmer väl 

överens med Bohlin & Elbe (2011), punkt -, plats - och områdesdestinationer. 

Punktdestinationer innebär en plats som kan vara en attraktion i sig, exempelvis Kalmar slott. 

Platsdestinationer är en geografisk enhet, vilket kan handla om en stad, exempelvis Kalmar 

stad. Områdesdestination är en ännu vidare geografisk enhet och innefattar både punkt- och 

platsdestinationer. Området sträcker sig då längre, vilket exempelvis kan vara Kalmar län som 

en turistdestination (Bohlin & Elbe 2011). Mimmi Mannheimer och Andreas Juhl menar att 

Kalmar är en destination som bland annat har två starka attraktioner som lockar mycket 

turister, framför allt under sommaren, vilka är Kalmar slott samt Kalmar läns museum. Bohlin 

& Elbe (2011) hävdar att attraktionerna är kärnan i vad turisten efterfrågar, alltså den faktor 

som utgör dragningskraften hos besökaren till att besöka just den destinationen. Vi anser att 

Kalmar har faktorer som lägger grunden för att staden kan vara en destination. Destination 

definieras som en plats eller ett område med attraktioner, infrastruktur samt stödjande 

verksamheter för turismmottagande (Bohlin & Elbe, 2011).  
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Mimmi Mannheimer och Andreas Juhl menar att Kalmar slott och Kalmar läns museum är 

båda attraktioner som går att utveckla mer för att bidra till att förlänga Kalmars säsong. 

Kalmars utbud av aktiviteter anser vi skiljer sig åt ganska stort vad gäller sommar och vinter. 

Bohlin & Elbe (2011) menar att attraktioner kan vara av olika karaktärer, bestå av en eller 

flera delar samt uppfattas olika från person till person. Exempel på attraktioner kan vara natur, 

byggnader eller kulturupplevelser. Per Palmqvist och Torgil Ekman säger att det under 

sommarhalvåren finns konserter, idrottsarrangemang samt att klimatet och Kalmars 

geografiska läge drar mycket folk i sig. En av Kalmars största attraktionskrafter är enligt våra 

informanter Kalmar slott, vilket vi även samtycker med. Kalmar slott har mycket potential till 

att bidra med en säsongsförlängning och våra informanter menar att det finns planer från 

Kalmars turistaktörer att utveckla Kalmar slotts utbud i framtiden. Även Kalmar läns museum 

har potential till att i framtiden utvecklas och bidra till att förlänga säsongen. Då Bohlin & 

Elbe (2011) skriver om vikten av attraktioner på en destination, vill vi också inflika att ett bra 

utbud av aktiviteter i Kalmar medför en stabil och starka grund att stå på för framtida 

utveckling. Vi vill dock lägga vikt vid att vad gäller utbudet av attraktioner, alltså 

arrangemang av olika slag, kan destinationens turismaktörer aldrig nöja sig utan bör ständigt 

uppdatera utbudet då samhället oupphörligt har ett flyttande fokus. 

 

Informanterna berättar under intervjuerna att infrastrukturen i Kalmar är bra, men att den går 

att förbättra. Vi anser att Kalmar idag har en god infrastruktur som det värnas om, både för 

lokalbefolkningen och för turistens bästa. För att kunna ha besökare till en destination skriver 

Bohlin & Elbe (2011) om att en god infrastruktur krävs. Infrastruktur utgörs av 

grundläggande resurser som behövs för att ett samhälle ska fungera, som till exempel vägar, 

vatten- och energiförsörjning (Bohlin & Elbe, 2011). Vi anser att infrastrukturen är en av de 

viktigaste delar en plats ansvarar för samt att infrastruktur måste finnas för att en destination 

ska fungera. För att koppla det till Kalmar menar vi att infrastrukturen generellt är väl 

fungerande, men då Kalmar är en cykelstad bör mer tyngd läggas vid att vara noga med att 

ploga och röja upp vägarna under vintern. För att en destination ska fungera räcker det dock 

inte med attraktioner och infrastruktur. Tjänstemannakulturen är enligt Gustav Andersson en 

stark bidragande faktor som stödjer “runtomkring” tjänster i Kalmar. Andreas Juhl och Gustav 

Andersson förklarar att stödjande tjänster till en destination, såsom till exempel shopping, är 

en viktig del på destinationen. Bohlin & Elbe (2011) förklarar att utan stödjande tjänster, 

såsom “runtomkring” tjänster, är det svårt för turisten att besöka destinationen. Exempel på 

“runtomkring” tjänster kan vara; boende, mat, bensinstationer samt livsmedelsaffärer. 
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Stödjande tjänster, såsom alla tjänster som krävs för att en turist ska kunna befinna sig på en 

destination, menar vi att en destination bör ha ett bra utbud av då det styrker platsen som 

destination. Att ha ett brett utbud av “runtomkringtjänster” gör att turister och lokalbefolkning 

kan anse det vara lättsamt och smidigt att befinna sig på destinationen. Vi tycker att aktörerna 

ständigt måste förnya och förbättra, för att behålla destinationens konkurrenskraft samt 

behålla en stark position på marknaden, så att turisten väljer att spendera sin lediga tid där. Vi 

anser att, precis som Wiola Hägglöf och Bohlin & Elbe (2011) menar, bör en destination 

innefatta infrastruktur, stödjande tjänster samt ett utbud av aktiviteter för att ens kunna 

benämnas som en destination. Vi menar att utan de ovan nämnda faktorerna, alltså 

attraktioner, infrastruktur samt stödjande tjänster, finns det ingen direkt möjlighet eller 

anledning för turisten att besöka platsen, och då en destination utgörs av turistens besöksmål, 

behövs det attraktiva aktiviteter samt ett fungerande samhällssystem. 

 

Mimmi Mannheimer talar om att för att en destination i längden ska vara konkurrenskraftig 

krävs ständig utveckling av platsen, det vill säga, det krävs att destinationens beslutsfattare 

förnyar och förändrar destinationens attraktioner, infrastruktur samt stödjande tjänster, för att 

bevara dess konkurrenskraft. Samtliga av våra informanter menar att destinationsutveckling 

kräver att man ser en helhet utav en destination. “Varje del inom en destination, det vill säga 

kommunikation, besöksnäring, shopping, boende och att staden är trivsam, är alla faktorer 

som måste tas med hänsyn om det ska vara möjligt med utveckling av en destination” säger 

Wiola Hägglöf. Vid utvecklandet av en destination förklarar Davidson & Maitland (1997) att 

alla faktorer och aspekter på destination måste tas med hänsyn samt att samverkan mellan 

aktörer är nödvändigt för att utvecklingen ens ska kunna genomföras. Vidare talar Davidson 

& Maitland (1997) om att en turistdestination är en avgränsad geografisk enhet där flera olika 

aspekter måste ses över för destinationens utveckling. Aspekterna ur en turistdestinations 

synvinkel rör sig om nyttjandet av resurser, vilket innebär bestående av tjänster, handfasta 

produkter samt infrastruktur. Vidare menar Davidson & Maitland (1997), vilket vi även tolkar 

det som att Jenny Roloff och Wiola Hägglöf menar, för att lyckas möjliggöra en 

destinationsutveckling är faktorerna såsom infrastruktur, shopping, restauranger med mera, 

fundamentala för en utveckling av en destination. Davidson & Maitland (1997) menar att för 

att lyckas med destinationsutveckling är det en förutsättning att offentliga och privata aktörer 

agerar tillsammans och samverkar för destinationens turism samt för destinationens bästa. 

Rosenberg & Wahlberg (2004) styrker det som Davidsson & Maitland (1997) skriver om 

samverkan och menar att för att lyckas att bli en vinterdestination krävs en organiserad 
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destinationsutveckling. Det vill säga, att man på lättast sätt uppnår en organiserad 

destinationsutveckling genom integration och organisering inom den lokala turismindustrin. 

 

3.2 Utveckling av Kalmar som stad och destination 
Våra informanter anser att ett behov av destinationsutveckling samt att förlänga Kalmars 

säsong finns, för att Kalmar ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv destination 

att besöka. Enligt Bohlin & Elbe (2011) innebär destinationutveckling att öka sysselsättning 

och omsättning på lokal nivå. Destinationutveckling syftar även till att öka en destinations 

livskvalité samt att utveckla besöksnäringen. Vi tror att på grund av de förutsättningar Kalmar 

har samt dess utbud, är staden mer förknippat med sommar än med vintern. Att stärka 

Kalmars utbud samt att få säsongen att förlängas menar vi är en svår utmaning. Trots att det är 

mycket som krävs och en mycket lång väg att gå för att bli en åretrunt-destination, tolkar vi 

det som att det är något Destination Kalmar AB aldrig slutar att jobba för. Genom 

arrangemanget Ironman som genomfördes i slutet av augusti 2012, berättar Wiola Hägglöf att 

Destination Kalmar AB förlängde säsongen, eftersom säsongen egentligen bara sträcker sig 

från och med midsommar till mitten av augusti. Informanternas uttalanden angående 

utveckling av Kalmar samt säsongsförlängning, tolkar vi som att det är en lång genomgående 

process som kan vara svår att genomarbeta. Det är ett flertal aspekter som måste tas med 

hänsyn för att kunna genomföra processen, vilket vi samtycker.  

 

Wilhelm Bodell trycker på hur viktigt det är för en destination att utvecklas för att vara 

konkurrenskraftig samt för att locka till sig turister. Butlers (2006) destinationslivscykel 

handlar om vilka faser som en destination genomgår vid antingen utvecklandet av en ny 

turistdestination eller utvecklandet av en redan befintlig turistdestination. En destination 

börjar generellt sätt som en relativt okänd plats, dit få turister väljer att åka till på grund av 

bristen på tillgänglighet, faciliteter och den lokala kunskapen. Denna del inom livscykeln 

benämns som exploration, det vill säga utforskningsstadiet. Då allt fler människor väljer att 

besöka destinationen sprids efterfrågan om platsens sevärdheter, vilket bidrar till att 

destinationens bekvämligheter blir förbättrat och utvecklat. Stadiet kallas för development, 

alltså utvecklingsstadiet. Tack vare utvecklingen av destinationen medför det att turistantalet 

växer relativt snabbt, vilket leder till begreppet stagnation. Stagnation innebär sociala och 

miljömässiga begränsningar för platsen. Den snabba utvecklingen från exploration till 

stagnation leder till att de ledande aktörerna för en destination måste ta ett beslut och se över 
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vilka möjligheter som finns för vidareutveckling av destinationen. Butlers (2006) 

förtydligande om vilka faser en destination genomgår under utveckling, menar vi stämmer väl 

in på Kalmar och att Kalmar enligt vår mening idag befinner sig i utvecklingsfasen. Vi vill 

dock jämföra Kalmar med Öland, då Öland för ett antal år sedan var i den position som 

Kalmar är i idag, det vill säga lockar mycket turister och var allmänt en attraktiv destination 

för besökaren. Då det började gå nedåt för Öland, ökade istället attraktionskraften för Kalmar. 

Det vi menar med jämförelsen mellan granndestinationerna Kalmar och Öland är att, vi tycker 

att ingen vidare utveckling har skett på Öland de senaste tio åren, vilket har lett Öland till 

stagnationsfasen. Sker ingen vidare utveckling av Kalmar som destination heller, kan de 

möjligen gå samma väg till mötes och tappa sin glans. Därför vill vi trycka på vikten av att 

säsongsförlänga destination för att bibehålla turisten året om, vilket kan ske genom 

destinationsutveckling. Jenny Roloff och Mimmi Mannheimer anser precis som Willhelm 

Bodell att det är av stor betydelse för en destination att destinationsutvecklas för att undgå att 

hamna i en stagnation och istället hela tiden finnas i utvecklingsfasen. Destinationsutveckling 

handlar enligt våra informanter mycket om att fortsätta att vara konkurrenskraftig gentemot 

andra destinationer. Vi tolkar det som att informanterna menar att för att vara 

konkurrenskraftig, måste destinationens ledande aktörer vara uppdaterade med situationen på 

marknaden samt med vad turistens efterfrågan är. Eftersom att samhället hela tiden har ett 

flyttande fokus, är det viktigt för turismaktörerna i Kalmar att veta vad fokuset är, för att 

kunna bemöta detta.  

 

Gustav Andersson menar att för att lyckas utveckla Kalmar och förlänga stadens säsong bör 

Kalmar satsa allt mer på Kalmar som shoppingstad samt lägga större fokus på 

idrottsarrangemang. Vidare menar han att numera kan man se att idrottsarrangemang är något 

som lockar många turister till att besöka Kalmar. Som situationen är idag tolkar vi det som att 

idrottsturismen i Kalmar befinner sig inom utvecklingsfasen i Butlers destinationscykel 

(2006). Wiola Hägglöf och Torgil Ekman talar båda om att införa fler arrangemang som är 

relaterade till idrott och som lockar fler turister till Kalmar är under en pågående process då 

sport är en stor dragningskraft i dagens samhälle. “För att stärka Kalmars attraktionskraft 

måste man jobba på att utveckla månaderna från september-maj vilket idrottsarrangemang kan 

bidra med. Utvecklingen går åt rätt håll då det idag finns arrangemang såsom Nattloppet, 

Ironman samt Kalmar Grand prix vilka det går bra för i Kalmar”, säger Gustav Andersson. 

Torgil Ekman tror på vintersport och menar att vintersport skulle vara bra för Kalmar, då 

sport generellt sätt drar mycket folk. Han menar att Kalmar skulle kunna ha ett mål om att 
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sträva mot att bli “bäst i Småland” på idrottsarrangemang. I framtiden hoppas Gustav 

Andersson på att dessa idrottsarrangemang ska bidra till fler turister utanför peak-säsongen, 

vilket gynnar turismen i stort. Wiola Hägglöf säger att peak-säsong kan förklaras som den tid 

under året då destinationen har högsäsong, det vill säga, då destinationen har det största utbud 

av arrangemang samt högst besöksantal av turister. Att göra idrott till en större attraktion i 

Kalmar, kan bidra till införandet av vintersäsong, talar alla informanter om att det är en fin 

möjlighet för Kalmar. Som Alaskatia.org (2010) skriver om, kan det vara bra för en 

destinations aktörer att se till andra destinationer med liknande förutsättningar, för att få ny 

idéer samt skapa nya möjligheter till att förändra destinationen. Vi anser att Växjö är en stad 

som har likheter med Kalmar. Växjö är bra på att hitta möjligheterna till hur man kan göra för 

att utveckla vinterhalvåret till att attrahera turister. Dock kan Växjö tacka hockeyn mycket för 

besökare under vintern, men deras nyinförda satsning på konståkning, tror vi kommer locka 

ännu fler besökare då den formen av idrott inte är alltför vanlig. Om Kalmar kan se sina 

möjligheter till att satsa på något liknande, som inte är så vanligt kan även det locka fler och 

nya besökare, tror vi. Något som Kalmars turismaktörer dock måste ha i åtanke vid 

utvecklandet av destinationen är enligt oss att ge projekten tid samt ha tålamod för att se om 

det lyckas.  

 

3.3 Kalmar som julstad 
Jenny Roloff talar om att det har funnits planer på att förlänga säsongen genom att införa 

konceptet ”Kalmar som julstad”. I år (2012) är första året som man satsar extra mycket på 

Kalmar som julstad, och det finns planer på att fram till julsäsong 2013 vidareutveckla 

destinationen till att locka ännu fler besökare till Kalmar, berättar Jenny Roloff. Andreas Juhl 

talar om att det idag finns mycket att utveckla för att turisten ska välja att resa till Kalmar 

under vinterhalvåret. Det kan då vara lönsamt att frambringa Kalmar som julstad, då Kalmar 

idag har de resurser som skulle kunna möjliggöra den säsongsförlängningen. Resurserna 

menar han bland annat rör sig om Kalmar slott, Kalmar läns museum samt stadens fina läge 

längs med kusten. Han trycker även på att det är av stor vikt att frambringa det unika med 

Kalmar, då det kan skapa attraktionskraft hos turisten (Andreas Juhl). Gustav Andersson 

menar också på att en faktor till att göra Kalmar till en åretrunt-destination är att förstärka 

Kalmar som julstad. För att möjliggöra en säsongsförlängning av Kalmar är det viktigt att 

frambringa det unika med destinationen. Att Kalmar har valt att utveckla julstaden anser vi är 

ett lyft för Kalmar, samt att de har avgränsat sig till just julen menar vi är bra då de lättare kan 
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lägga fokus och resurser på just den perioden. För att Kalmar ska lyckas, fram till vintern 

2013, att utveckla destinationen till en allt mer attraktiv julstad, anser vi att det krävs att man 

plockar fram det unika med Kalmar och sätter en prägel på Kalmar stad som har med julen att 

göra.  

 

Torgil Ekman anser att Kalmar inte har något speciellt att visa upp i dagsläget under 

vinterhalvåret. Han menar på att Kalmar inte besitter de resurser och har det utbud som skulle 

kunna locka hit turister från större städer under vintern. Per Palmqvist samtycker med Torgil 

Ekman och säger att Kalmar saknar den speciella dragningskraften som kan locka hit den 

stora massan under vinterhalvåret, “Ska man åka på julmarknad, ringer det ju ingen klocka att 

man ska åka till just Kalmar”. Enligt Alaskatia.org (2010) är det vid utvecklandet av 

säsongsförlängning inte nödvändigt att utveckla en hel vintersäsong, utan att istället avgränsa 

sig och lägga fokus på den tid under vintersäsongen som destinationen har bäst förutsättningar 

för att utveckla. För att Kalmar ska lyckas med att utveckla destinationen, menar vi att det är 

nödvändigt att avgränsa sig och rikta in sig på en viss tid eller ett visst arrangemang. Precis 

som Alaskatia.org (2010) beskriver är det viktigt att koncentrera och lägga fokus på en viss 

period för att få största möjliga utfall. Att se och analysera vad och hur andra liknande 

destinationer arbetar med säsongsförlängning eller vinterturism kan vara en klok sak att göra 

då detta kan skapa nya idéer för hur destinationen i fråga kan utvecklas. Generellt är 

informanterna eniga om att destinationsutveckling är fundamentalt för en destinations välfärd. 

Vidare menar informanterna att det är viktigt att lägga vikt vid utveckling av staden för att 

turismen ska gynnas samt för att lyckas frambringa en hållbar destination.  

 
Vi har ovan förklarat hur viktigt det är för informanterna att Kalmar som destination 

utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Arrangemang som idrott och Kalmar som julstad är 

något som ligger aktörerna varmt om hjärtat och är under utveckling för Kalmar som 

destination. 
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4.  Förlängning av Kalmars peak-säsong 

 
I följande kapitel kommer vi ta upp Kalmars möjligheter till att förlänga säsongen samt även 

resonera kring den tydliga säsongsvariation som råder idag. 

 

4.1 Möjligheter till att förlänga Kalmars säsong 
Wiola Hägglöf anser att Kalmar främst är en sommardestination med tanke på vilka resurser 

staden besitter. “Sverige är ett land som är mycket säsongsberoende över lag”, menar hon. Per 

Palmqvist menar att på grund av att Sverige är så säsongsberoende åker turisten till de södra 

delarna på sommaren och till Fjällen på vintern. Utöver peak-säsongerna på de nämnda 

destinationerna hamnar destinationen i ett “dödläge”. Trots att en större grupp av turister 

väljer att åka till exempelvis Fjällen eller andra destinationer under vinterhalvåret, har 

informanterna sett ett ökat turistantal i Kalmar av vinterhalvåret och då främst runt jul. “Det 

var den ökningen som skapade tankar hos Destination Kalmar AB om att göra Kalmar till en 

julstad”, säger både Wiola Högglöf och Jenny Roloff. Getz (1999) talar om att "turistnäringen 

är på många håll helt upptagen med att övervinna traditionella säsongsvariationsproblem ... 

Efterfrågan är koncentrerad till en eller flera "högsäsonger" istället för att spridas jämnt över 

året". Vi tror att Kalmar, som så många andra destinationer, har problem med att göra 

vinterhalvåret attraktivt just för att som Getz (1999) säger är det svårt att få en efterfrågan på 

destinationen utanför peak-säsongen.  

 

Jenny Roloff talar om att tankar länge har funnits om att utöka säsongen och med den 

utökningen göra vintern mer attraktiv. Dock krävs det en enorm satsning för att den 

utökningen ska kunna genomföras (Jenny Roloff). Det är i nuläget för tidigt att säga hur pass 

lyckad julsatsningen i Kalmar har blivit och att man måste ha tålamod samt ha en stark vilja 

att fortsätta satsa på Kalmar som julstad. “Uthållighet och ihärdighet är viktig om man ska 

lyckas de första åren”, anser Ulrika Franzén. World Tourism Organization (WTO, 1999) 

menar att en destination bör se över och inventera sin befintliga turismattraktioner för att se 

vad som kan utvecklas eller införas för att bidra till att förlänga säsongen. Vi har sett att det 

finns många olika aspekter att ta i beaktning om en destination väljer att införliva en ny 

säsong eller att förlänga den redan befintliga säsongen. Med olika aspekter menar vi att 

Kalmar som destination måste se till alla olika faktorer som kan beröras i fall en satsning 
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skulle göras på att förlänga säsongen. Det är alltså faktorer såsom marknadsföring, 

tillgängliga resurser, att höra lokalbefolkningens röst när det gäller en säsongsförlängning, 

kostnader, miljön och uppbyggnaden av nya arrangemang beroende på vilka arrangemang 

man väljer att införa.  

 

Wiola Hägglöf förklarar att säsongsförlängning för dem på Destination Kalmar AB är att 

utöka säsongen till och med hela augusti, istället för att säsongen tar slut omkring mitten av 

augusti. Säsongen, 2012, förlängdes enligt deras önskan och varade hela augusti ut. Det kan 

man tacka Ironman för, då det var Ironman som i slutet av augusti lockade hit besökare både 

nationellt och internationellt. Idrottsturism är en faktor som kan bidra till att Kalmar kan bli 

en åretrunt-destination, tror vi. Alla våra informanter är eniga om att idrott är en bra anledning 

för turisten att besöka Kalmar. Swarbrooke (2005) menar att skapandet av en attraktion ska 

locka även förbigående att besöka attraktionen. Vi tror att en större satsning på idrottsturism 

kan medföra att en nyfikenhet skapas hos turisten och som Swarbrooke (2005) menar, kan 

även förbigående och närliggande regioner få ett intresse för Kalmars idrotter. Man har redan 

sett att Ironman och Nattloppet har gett resultat och att idrott är något attraktivt i samhället 

som det bör satsas mer på samt går att utveckla. Stiernstrand (1997) anser att evenemang ofta 

ingår som en del i den totala turismupplevelsen och är många gånger själva orsaken till resan. 

Evenemang kan alltså vara en avgörande faktor för turister att resa till en destination. Vi anser 

att, för att kunna utveckla evenemang såsom idrottsarrangemang även under vinterhalvåret 

bör man satsa på inomhussporter och behöver då bygga större anläggningar som kan klara av 

till exempel cuper. Både Ulrika Franzén och Gustav Andersson är eniga om att det finns en 

mycket tydlig skillnad vad gäller hotellbeläggningen sommar jämfört med vintern. Det är 

viktigt att försöka finna arrangemang under vintern som skulle vara unikt för just Kalmar, och 

tack vare att Kalmar öppnat upp vyerna för idrottsturism finns det goda chanser till att 

utvecklingen av en längre säsong skulle vara möjlig. Ulrika Franzén menar att Kalmar, som så 

många andra destinationer, är mycket beroende av vädret om man ska utveckla och göra 

destinationen till en vinterdestination. Ändå finns stor potential för Kalmar att utvecklas som 

destination då klimatet är relativt bra. Tack vare klimatet i Kalmar  menar Ulrika Franzén på 

att det går bra att spela golf långt in på säsongen.  

 

Gustav Andersson berättar att genom att utveckla november och december månad kan de 

tydliga säsongsvariationerna som idag råder i Kalmar reduceras. Vidare menar han att utöka 

vintersäsongen turismmässigt kan medföra många möjligheter. Alakatia (2010) hävdar att 
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genom att utveckla vinterturism kan en destinations olika branscher och näringsidkare 

tillsammans dra nytta av de ekonomiska fördelar som medförs. Samarbete, målmedvetenhet 

samt ett stort engagemang är alla viktiga faktorer för att få fram nyckelstrategier samt för att 

lyckas utveckla destinationen till en framgångsrik åretrunt-destination. Butler (2001) 

diskuterar tre grundläggande mönster av säsongvariation, “enkel säsong”, “dubbel säsong” 

samt “ingen säsong”. “Enkel säsong” är en extrem form av säsongsvariation. Turisterna är 

främst koncentrerade till en säsong på året vilket medför att en tydlig peak-säsong uppstår. 

Han menar att koncentreringen av turister sker i områden där efterfrågan på turisttjänster är 

hög under en period av året. “Dubbel säsong” kännetecknas däremot av att destinationen har 

två säsonger som är på topp under året. På grund av att destinationen har två säsonger som 

toppar tillfredsställs det två typer av behov. Behoven kan till exempel vara skidorter som 

lockar både sommar- och vinterturister. Det sista mönstret som Butler (2001) talar om är 

“ingen säsong”. “Ingen säsong“ förekommer i större städerna där det inte finns något speciellt 

mönster eller flow av turister. Att införa det nya konceptet med Kalmar som julstad och fler 

idrottsarrangemang är enligt vår mening en bra början till att få vad Butler (2001) menar med 

“dubbel säsong”. Med “dubbel säsong” menar vi att Kalmar skulle kunna lyckas med att 

bevara den peak-säsong under sommaren, som det är idag, samt även införa en peak-säsong 

under december månad. Vi tror att om Kalmar skulle arbeta för att skapa en högsäsong under 

december månad, skulle det medföra ett ökat flöde av tillströmmande människor, fler 

arbetstillfällen, större efterfrågan samt en ökad ekonomisk tillväxt för Kalmar. Kalmar som 

julstad tillsammans med fler idrottsrelaterade arrangemang, dra mer nytta av Kalmar slott 

samt att införliva Kalmar som konferensstad under vinterhalvåret, anser vi är möjligheter till 

att förlänga Kalmars säsong under vinterhalvåret. 

4.2 Säsongsvariationer 
Torgil Ekman och Per Palmqvist är överens om att Kalmar har potential att utvecklas och 

minska de rådande säsongsvariationerna, dock menar de att man måste finna rätt evenemang 

för att det ska bli lyckosamt och framgångsrikt. Butler (2001) skriver att det är vanligt för 

destinationer att stora säsongsvariationer bildas, det vill säga, en tydlig peak-säsong skapas 

och resterande del av året infinner sig i ett, som Per Palmqvist benämnde det- “dödläge”. För 

att på något sätt kunna minska de tydliga säsongsvariationerna anser vi dock att en utveckling 

av destinationen bör ske, så Kalmar i framtiden kan ha en jämnare tillströmning av besökare 

under hela året. Vi tror att anledningarna som ligger till grund för säsongsvariationer kan vara 

klimat, människors möjligheter till att ta ledig, ekonomi etcetera. Exempel på arrangemang 
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som skulle kunna införas för att minska säsongsvariationer kan enligt vår mening vara fler 

mässor, konferenser och liknande, större satsning på idrottsarrangemang eller att exempelvis 

sammanstråla en restaurangvecka i Kalmar.  

 

Wiola Hägglöf säger att förlänga säsongen under till exempel oktober inte skulle vara lönsamt 

för Kalmar. Det beror främst på att det idag inte finns den tillströmning av människor som 

behövs. Vi menar att Kalmars turismaktörer bör vara aktsamma och noggranna med att se 

vilket resultat det kan bli utav att förlänga säsongen. För de arrangörer som anordnar 

evenemangen är det naturligtvis mer lämpligt att lägga arrangemanget under peak-säsongen, 

det vill säga, under destinationens högsäsong då besöksantalet är som högst. Alaskatia.org 

(2010) menar att för att lyckas öka antalet turister på en destination under vinterhalvåret bör 

fler aktörer, både offentliga och privata arbeta tillsammans och förbättra marknadsföringen av 

destinationen. Vidare beskrivs det att företag ser en utveckling av vinterturism som ett ganska 

stort risktagande då stora kostnader och mycket resurser måste användas för att uppfylla de 

krav som finns för att attraktionerna ska kunna användas samt ses som attraktiva av 

besökaren. Risktagandet kan även grunda sig i att införandet av nya attraktioner aldrig kan 

garantera att besökaren uppskattar attraktionerna, eller kommer att köpa deras produkt. Wiola 

Hägglöf anser att i och med Ironman har Kalmar förlängt säsongen vilket vi anser är mycket 

positivt men också ett risktagande, då man inte vet innan hur utfallet av arrangemanget 

kommer att bli.  

 

Mimmi Mannheimer förklarar att julmässan som årligen arrangeras på slottet, endast 

arrangeras under ett tillfälle i Kalmar av Svenska Slottsmässor, vilket endast sträcker sig 

under några dagar. Att julmässans arrangemang endast bedrivs under ett fåtal dagar, gör att en 

förlängning av julmässan är svår eftersom slottet bara hyrs ut till Svenska slottsmässor. 

Gustav Andersson och Andreas Juhl anser att för att kunna stärka Kalmar som en vinterstad 

krävs det att Kalmar satsar ännu mer på julmarknaden på slottet, kanske har den under en 

längre period. Mimmi Mannheimer säger att från och med 2013 ska slottet ha öppet varje helg 

för att på så sätt utöka säsongen. Skulle Kalmar välja att lägga mer fokus på att göra Kalmar 

slott till en allt mer större attraktion, tror vi att då slottet är en unik del av Kalmar finns det 

stor möjlighet till att företag skulle välja att lägga en exempelvis konferens där. Vidare anser 

vi att lägga konferenser på Kalmar slott kan medföra en känsla utöver det vanliga. Den 

ovanliga känslan man kan få, kan skapa en attraktion i sig. Andreas Juhl talar om att Kalmar 

län museum är ett besöksmål som bidrar till säsongsförlängning i Kalmar då de har öppet året 
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runt. Utbudet under sommaren är betydligt större och det finns bra möjligheter att ta del av 

museet året runt, då man varje helg finns guidade turer samt utställningar att se och besöka. 

Baum & Hagen (1999) har identifierat de viktigaste formerna av hur man ska handla för att 

motverka säsongsvariationer. En av formerna handlar om huruvida evenemang kan motverka 

säsongsvariationer. Evenemang identifieras som den i särklass vanligaste strategi för att 

bekämpa säsongsvariationer. Evenemang i samband med turism kan bli långa traditioner som 

skapar gemenskap och återbesök. Enligt Mimmi Mannheimer har Kalmar slott börjat arbeta 

med att förlänga säsongen genom att införa traditioner. Med traditioner vill Kalmar slott 

införliva evenemang som blir återkommande varje år, exempelvis vid påsk då slottet 

arrangerar en påskkärringsparad samt vid jul då man nu mera har satsat på en julstad. Baum 

och Hagen (1999) menar på att evenemang kan utvecklas på platsen för att stödja den 

turistsäsong som redan finns där. Vi tror dock att nyskapande evenemang kan få motgångar i 

en så liten stad som Kalmar då stora resurser krävs för uppbyggandet av det samt att det krävs 

stöd från lokalbefolkningen och besökare. Vi är även skeptiska till att evenemang i Kalmar 

kan förhindra säsongsvariationer, såvida det inte är ett revolutionerande evenemang som är 

säregen för Kalmar.  

4.3 Kalmars aktörer 
På grund av att Kalmarkrogar främst under januari och februari har väldigt lite att göra finns 

det enligt Per Palmqvist tankar om att under dessa månader stänga ner verksamheten på 

Hamnkrogen. Den största uppgift Kalmarkrogar har är att försöka pussla ihop de olika 

säsongerna med deras olika krogar som ingår i Kalmarkrogar, eftersom olika krogar har olika 

mycket fokus beroende på vilken säsong det är. Till exempel så läggs det mer tid på Byttan 

och Hamnkrogen sommartid och mer fokus läggs på café Nilsson vintertid då det är en plats 

där det alltid går att vara på. En annan form som Baum & Hagen (1999) beskriver är vikten av 

att bredda marknaden. Baum & Hagen (1999) förklarar att man enbart ska koncentrerar sig på 

en eller ett fåtal marknadssegment. Det som måste finnas i åtanke menar Baum & Hagen 

(1999) är att olika årstider skapar olika efterfrågan på olika produkter. Med att bredda 

marknaden, menar Baum & Hagen (1999), att man kan behöva förändra produkter och 

tjänster för att lyckas införa den nya säsongen. Vi tolkar det som att bland annat 

Kalmarkrogar arbetar för att pussla ihop de olika restaurangerna efter säsonger, vilket krävs 

enligt Baum & Hagen (1999). Vi kan dock se att Kalmarkrogar kanske kan nyttja de 

möjligheter de har på restaurangerna som ingår, exempelvis möjligen utveckla Byttans utbud 
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så att det även går att bruka under vintern, för att på så sätt ytterligare minska 

säsongsvariationer.  

 

Konferenser, tror vi, är ett bra sätt att få hit besökare samt att förlänga säsongen genom. Dock 

finns det aspekter som tyder på att Kalmar idag inte har de resurser som skulle kunna bilda en 

konferensstad anser framför allt Torgil Ekman och Per Palmqvist. Getz (1999) påstår att 

flertalet av dagens arrangemang är direkt kopplade till business istället för den mer kulturella 

anledningen till resan. Vi vill här trycka på att då samhället präglas av business, kan det vara 

en god möjlighet för Kalmar att börja arbeta allt mer för att locka affärsresenärer och kanske 

satsa mer på att Kalmar ska vara en träffpunkt för konferenser. Vi påstår, precis som Torgil 

Ekman och Per Palmqvist, att Kalmar inte besitter tillräckliga resurser för att bli en 

konferensstad då Kalmar bland annat inte har tillräckligt med övernattningsmöjligheter för 

större grupper affärsresenärer. Som våra informanter menar är det under sommaren fullbelagt 

på i stort sätt alla hotell i Kalmar. Lika fullbelagt är det inte på vintern, men för att lyckas 

införa större konferensmöjligheter krävs det, enligt våra informanter och som även vi 

samtycker med, en större “arena” för just konferenser. Att Kalmarsalen finns samt att slottet 

kommer att bli anläggningar för konferenser, är vi väl medvetna om, men vi anser att dessa 

anläggningar inte är tillräckliga för att styrka Kalmar som en konferensstad. Vi tror inte heller 

att de anläggningarna skapar tillräckligt med attraktion hos affärsresenärer för att välja att åka 

och utföra sitt arbete i Kalmar. För att affärsresenärer ska vilja lägga konferenser här i Kalmar 

under vinterhalvåret, krävs det av Kalmar att det finns något utbud av aktiviteter den 

resterande tiden utanför arbetet. Även här vill vi syfta på det unika med Kalmar och kanske 

inbringa aktiviteter med lokal förankring.    

 

Jenny Roloff påstår att Kalmar har evenemang under hela året vilket gör att det finns 

anledningar för turisten att besöka Kalmar året om. Vi är dock kritiska till Jenny Roloffs 

uttalande och anser att de arrangemang som finns under vinterhalvåret kanske idag inte är 

tillräckligt attraktiva för att turisten ska välja att besöka staden. Det gör, enligt oss, att tydliga 

skillnader skapas sommar och vinter. De tydliga skillnaderna som skapas i Kalmar beroende 

på årstid och utbud för oss in på en annan faktor av Baum & Hagen (1999); produktvariation. 

Olika turismsegment besöker en destination vid olika tider på året och under de olika 

perioderna de besöker destinationen kommer de att kräva och efterfråga olika produkter. För 

att skapa en ny säsong eller förlänga en säsong måste destinationen ha i åtanke om huruvida 

den potentiella efterfrågan motiverar turister att besöka destinationen under den nya eller 
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förlängda säsongen (Baum & Hagen, 1999). Vad destinationen bör fundera över, enligt Baum 

& Hagen (1999), är sin position inom liknande konkurrerande destinationer samt leverera det 

bästa arrangemang de kan inom sin region. Vi anser att det kan vara bra för Kalmar att se till 

hur andra destinationer arbetar med vinterturism för att ta lärdomar av dem samt för att 

minska säsongsvariationerna. Gustav Andersson menar på att Göteborg & Co är en 

destination som är duktiga på att arbeta utefter en strategi där de verkligen frambringar det 

unika med Göteborg, och genom det unika med staden utvecklar arrangemang som finns 

tillgängliga under vinterhalvåret. Göteborg kan dock tacka Liseberg mycket för den 

anstormning av turism som varje år sker i samband med jul och advent. Trots skillnaderna 

som finns mellan Kalmar och Göteborg, vad gäller tillgänglighet av resurser samt vilka 

möjligheter som finns till vidareutveckling av destinationen, anser vi att Kalmar skulle kunna 

ta allt mer lärdom från en sådan framgångsrik vinterdestination. För att Kalmar ska bli en 

lyckad vinterdestination, hjälper det dock inte bara att se hur andra destinationer arbetar och 

göra detsamma som dem gör. Vi tror att det unika med Kalmar måste frambringas på ett 

tydligare sätt. Att större satsningar på slottet kommer att ske anser vi är ett perfekt tillfälle att 

nyttja de resurser Kalmar har och då även få fram det som är unikt. Generellt sätt har Kalmar 

enligt oss mycket att arbeta med vad gäller säsongsförlängning. Dock tycker vi att de har rätt 

tänk och att de är på god väg då bland annat slottet och Kalmar läns museum arbetar för att 

inbringa jularrangemang i deras utbud. Skulle Kalmar bli starkare som julstad skulle en helt 

ny image för Kalmar skapas, vilket i det långa loppet kan göra att Kalmar bli en mycket 

attraktiv destination att besöka vintertid. 

 

 
Vi anser att det idag råder tydliga säsongsvariationer, men att det finns möjligheter till att 

förlänga säsongen samt att minska säsongsvariationen, vilket även informanterna pratar om. 

Att satsa på idrott, Kalmar som julstad och konferenser är faktorer som skulle kunna 

motverka de tydliga skillnaderna sommar och vinter. 
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5. Samarbete och kommunikation 

 
Vi kommer nedan förklara vikten av samarbete mellan aktörerna på en destination samt 

koppla det till Kalmar för att se hur Kalmars turismaktörer kommunicerar och samarbetar 

för att främja destinationen. 

 

5.1 Samarbete aktörer emellan i Kalmar 
Varje informant vi har pratat med, talar om att samarbete mellan Kalmars aktörer samt att få 

dem att dra åt samma håll är oerhört viktigt. Generellt sätt menar informanterna att samarbetet 

mellan Kalmars aktörer är bra men att det finns saker att jobba på för att det ska bli ännu 

bättre. Ulrika Franzén tycker att samarbetet i Kalmar blir allt bättre och att Destination 

Kalmar AB har gjort ett väl genomfört arbete med att utveckla destinationen som helhet. 

Dock anser hon att det fortfarande finns mycket att utveckla, speciellt länken mellan de olika 

branscherna. Costa, Breda, Costa & Miguéns (2008) påpekar betydelsen av samarbete mellan 
turismaktörer som ett sätt att utveckla strategisk positionering samt för att få kapacitet att 

verka i en konkurrenskraftig omgivning. De vill belysa vikten av att nätverk kan spela en 

betydande roll då de underlättar tillgång till kunskap, resurser, marknader och teknologier. Att 

informanterna ställer sig positivt till att främja gott samarbetet och en god kommunikation i 

Kalmar, kopplar vi till Forslin & Thulestedts (1993) terori kring ett gott samarbete. Forslin & 

Thulestedts (1993) menar på att för att uppnå ett bra samarbete på en destination bör samtliga 

aktörer vara engagerade för att uppnå en bred delaktighet samt att det är själva grupprocessen 

under mötet som frambringar kreativiteten hos deltagarna. Nya lösningar och tankesätt kan 

utvecklas, något som de enskilda personerna inte kommit på var för sig. Vi ställer oss mycket 

positiva till informanternas enade åsikt om att främja ett bra samarbete i Kalmar. Vi 

instämmer även på Forslin & Thulestedts (1993) teori om att samhörigheten i en grupp kan 

utveckla en enskild persons tankesätt vilket vi tror kan bidra till nytänkande och möjligtvis 

omvälvande utvecklingsideér.  

 

Samarbetet mellan Kalmars aktörer idag menar Wiola Hägglöf på är “ovanlig bra” och tar 

hotell i  Kalmar som exempel; “hotellen i Kalmar har ett bra samarbete med varandra och 

utbyter bland annat erfarenheter, hotellbeläggning och framtid”. Wiola Hägglöf pratar om 

vikten av att frambringa en kommunikation med alla aktörer så att en dialog uppstår. Vidare 
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menar hon att det är viktigt att få det politiska styret att delta i samarbetet mellan Kalmars 

aktörer. “Det är av stor vikt för en kommun att få politikerna intresserade och vilja satsa på 

Kalmars turismutveckling, för utan pengar och intresse kommer man inte så långt”. Middleton 

och Hawkins (1998) betonar vikten av politikers engagemang och delaktighet i projekt som 

rör en destinations utveckling. Vi tror att tack vare att Kalmar är en relativt liten stad, är det 

lättare för aktörerna på destinationen att ha en god kommunikation med varandra samt på ett 

lättare och djupare sätt involvera politikerna. Till skillnad från vad Wiola Hägglöf menar, 

anser Wilhelm Bodell att det idag inte finns något direkt samarbete över huvudtaget. Han vill 

att det gärna ska finnas ett större samarbete med Destination Kalmar AB, då de tillsammans 

kan dra nytta av att samarbeta. Han talar om att Destination Kalmar AB tillsammans med 

turistbyrån idag endast månar om bilturister. Frisk (2003) och Grängsjö von Freidrichs (2003) 

talar om ett grundläggande problem inom destinationsutveckling vilket kan vara att olika 

aktörer inom turismen har olika synsätt. För att lyckas utjämna dessa synsätt är samarbete ett 

måste, dock räcker det inte bara med att aktörerna börjar samarbeta, utan det krävs indirekta 

mål eller resultat för att samarbetet ska lyckas. Med detta menas att inom det övergripande 

samarbetet krävs det att aktörerna lär sig om varandras verksamheter och genom detta få 

förståelse för olika sätt att se på destinationsutveckling. När konkurrensen mellan företag eller 

destinationer hårdnar anser Scott, Bagio & Cooper (2008) att den destination som besitter 

mest kunskap kommer att vara den som är mest konkurrenskraftig. Kunskapen aktörerna 

skaffar sig kan alltså vara nödvändig för att kunna se hur ett hållbart samarbete på lång sikt 

ska kunna ske. Ulrika Franzén anser att om man ska lyckas frambringa ett hållbart samarbete 

krävs det att aktörerna genererar och skaffar sig kunskap om vilken strategi man ska använda 

sig av samt hur man kan gå tillväga för att nå den gemensamma målsättningen för en 

destination. Med gemensamma mål menas att hotellen, restauranger, 

evenemangsanläggningar, slottet och museet ska gå ihop för att tillsammans hitta den bästa 

lösningen till vad som attraherar turister att åka till Kalmar. Vi tolkar det som att Frisk (2003) 

och Grängsjö von Freidrichs (2003) styrker det som Ulrika Franzén talar om då de påstår, för 

att samarbetet ska lyckas krävs hög grad av integration hos aktörerna. Det går alltså inte att 

stanna vid exempelvis gemensam annonsering eller marknadsföring, utan man måste ta steget 

längre, sätta sig in i och skaffa sig kunskap om den andra branschen och på så sätt skapa ett 

gott hållbart samarbete.  

 

En viktig faktor som Ulrika Franzén lägger vikt vid är att handeln i Kalmar måste förstå att de 

också gynnas av turismen. Hon förklarar att till exempel vid de tillfällen då det är konferens 
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vid hotellen tillbringar gärna deltagarna större delen av lunchen med att gå i affärer. Ulrika 

Franzén anser att restaurangerna är mer medvetna om vikten av samarbete än 

köpmannaföreningen. Kalmarkrogar har ett bra samarbete med Destination Kalmar AB, 

eftersom Kalmarkrogar äger slottets café. Per Palmqvist tycker dock att Destination Kalmar 

AB gärna kan ställa lite motkrav till Kalmars restauranger, “Om till exempel Kalmarsalen 

eller Kalmar slott fyller sina salar med ungdomar, kör då något ungdomligt tema på 

restaurangerna”, menar Per Palmqvist. Vad informanterna samt Frisk (2003) och Grängsjö 

von Freidrichs (2003) talar om vad gäller vikten av ett bra samarbete, håller vi med och anser 

att det är viktigt för ett lyckat samarbete att alla involverade aktörer drar åt samma håll. Vi 

påstår att det är viktigt med samarbete mellan en destinations aktörer för att destinationen ska 

verka för turismens bästa. Samarbete och kommunikation, anser vi, medför erfarenheter, 

resurser, målmedvetenhet, motivation och en gemensam glädje över att kämpa och dra åt 

samma håll för att slutligen nå ett gemensamt mål. För att ett samarbete mellan aktörer ska 

vara hållbart, men också att den utveckling som sker ska vara hållbar, menar Wilkinson & 

March (2008) att utvecklandet av effektiva nätverk och partnerskap mellan aktörer inom 

turismen på regionala områden, är avgörande faktorer för en hållbar utveckling av en 

destination. Ett lyckat samarbete menar vi medför fler positiva aspekter för en destination. 

Scott et al (2008) styrker vår tolkning om vad ett gott samarbete kan innebära och menar att 

det underlättar tillgång till kunskap, resurser och erfarenhet. Förutom att det skapas mer 

kunskap, resurser och erfarenhet är det lättare inom ett samarbete mellan människor att “dra 

sitt strå till stacken” och “vi har det här att erbjuda” för att kunna utföra större projekt och 

även lägga sitt bidrag för att uppnå det utsatta målet. Genom samarbete genererar aktörerna 

också alltmer resurser ekonomiskt sätt eftersom aktörerna bidrar med vad dem kan för att ingå 

i samarbetet.  

 

Alla informanter är överens om att samarbetet går att utveckla och förbättra för Kalmars 

framtida säsongsutveckling. Ulrika Franzén säger att Kalmar måste arbeta som en enhet för 

att lyckas utveckla destinationen under vinterhalvåret och även förstå att aktörer bör arbeta 

tillsammans för att locka hit besökaren. Hon säger att “det är dags att kavla upp armarna och 

se vad man kan göra för att få turisten att välja Kalmar under vintern”. Om Kalmars besökare 

ser ett väl fungerande samarbete på destinationen, där aktörerna är måna om att tillsammans 

göra vad de kan för att ge det lilla extra till kunden samt att få besökaren att känna att de får 

den bästa möjliga upplevelsen när de besöker staden, anser vi att samarbetet är lyckat. Vi 

menar att, ett gott samarbete kan främja och ge en positiv anda för hela destinationen, vilket 
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bidrar till att turisten får en tilltalande upplevelse. Kalmars aktörer har en strävan att förbättra 

samarbetet för framtiden, vilket skulle bidra till en gynnsam stad för turister och 

lokalbefolkningen att besöka, bo och verka i. Enligt Alaskatia.org (2010) är samarbete mellan 

destinationers olika aktörer en mycket viktig faktor att lägga tyngd vid för att lyckas attrahera 

besökare under vintern. Dock kan vikten av samarbete på en destination skiljas åt på grund av 

de naturgivna förutsättningar destinationen har. Också hur tydligt avgränsad platsens 

attraktion är, det vill säga, hur lätt det är att ta sig till platsen samt vilka förutsättningar 

destinationen har naturmässigt är faktorer som kan påverka samarbete. Vi påstår att Kalmar 

har goda förutsättningar för att främja ett gott samarbete tack vare att Kalmar som destination 

är en relativt liten stad. Kalmars aktörer kan få en djupare kontakt eftersom individerna inom 

samarbetet sedan tidigare möjligen kan ha en relation, såsom släktskap eller vänskap.          

 
Sammanfattningsvis vill vi lägga tyngd vid att samarbete är en god förutsättning för att nå 

destinationens mål. Vi menar på att samarbetet och kommunikationen mellan Kalmars 

aktörer är bra men de bör arbeta för att fortsätta främja ett gott samarbete i framtiden. 

Samarbete mellan aktörerna på en destination kom att leda oss in på hur aktörer tillsammans 

kan arbeta för att främja en destinations marknadsföring. 
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6. Marknadsföring 
 

I följande kapitel kommer vi generellt förklara begreppet marknadsföring samt se hur Kalmar 

arbetar med marknadsföring för att frambringa Kalmar som turistdestination. 

 

6.1 Kalmars uppgift att tillfredsställa turistens behov, önskan och 
efterfrågan 
Ulrika Franzén talar om att det är viktigt att se till människors olika skepnader. Med 

skepnader menar Ulrika Franzén att beroende på av vilken anledning man besöker en plats så 

antar människan en skepnad. Till exempel om man besöker en stad i jobbet ankommer man 

till destinationen som en affärsresenär. Oberoende av vilken skepnad människan besöker 

destinationen i är det viktigt att marknadsföra platsen både till jobb och privatskepnaden 

samtidigt eftersom marknadsföringen är länken till en god kommunikation med kunden. 

Enligt Kotler & Armstrong (2007) är marknadsföring de aktiviteter som syftar till att förbättra 

kommunikationen mellan företag och konsumenter. Marknadsföring kan definieras som 

“mänskliga aktiviteter vilka syftar till att tillfredsställa behov och önskemål genom 

utbytesprocesser”. Som våra informanter menar har de på senare år börjat se vikten av 

marknadsföring, eftersom att marknadsföringen är länken ut till kunderna. Gustav Andersson 

menar att Kalmar på senare år har blivit bättre på att marknadsföra staden så att en efterfrågan 

om att besöka destinationen har skapas. Inom marknadsföringen finns det tre kärnbegrepp 

som är centrala inom området vilka är; wants, needs och demands.  Kotler & Armstrong 

(2007) menar att ett mänskligt needs, alltså människans behov, är en känsla av upplevd 

avsaknad, det vill säga ett behov som grundar sig i bland annat mat, kläder och trygghet. 

Människans wants, alltså önskemål, kommer i sin tur att ge uttryck för efterfrågan (demands). 

Vi har som informationsinsamlare uppfattat det som att turisternas önskemål, behov och 

efterfrågan är ett grundläggande mål för Kalmar som destination att uppnå. För att uppnå 

turisternas önskemål, behov och efterfrågan, bör marknadsföringen vara av så pass hög 

kvalité att turisten ska välja att åka till Kalmar för att uppfylla deras behov, önskemål och 

efterfrågan. Lyckas företaget med att uppfylla turistens önskemål, behov och efterfrågan har 

företaget också lyckats att frambringa en bra marknadsföring, anser vi. Kotler & Armstrong 

(2007) styrker vår tolkning och menar att marknadsföring är de aktiviteter som syftar till att 

förbättra kommunikationen mellan företag och konsumenter. Vi anser att företag och 
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organisationer är idag mycket beroende av marknadsföring, då marknadsföringen länkar 

samman företaget med turisten. Man kan tydligt se att marknadsföring tar allt större plats hos 

företag, då kunskapen om marknadsföring de senaste åren vuxit sig allt större. Vi tror med 

detta, att arbeta med marknadsföring är en av de viktigaste delar ett företag ansvarar för. 

 

För att locka turister till att besöka Kalmar slott, som tidigare nämnts är en av Kalmar största 

dragplåster, menar Mimmi Mannheimer att de riktar in sin marknadsföring på främst 

barnfamiljer. “För att lyckas nå denna målgrupp är det mycket viktigt att tänka på barnen, att 

arrangera aktiviteter som gynnar barnen då föräldrar vanligtvis inte åker på semester utan att 

se till att barnens behov och önskan om att ha roligt blir uppfyllt”. Mimmi Mannheimer 

förklarar vidare att genom att lägga fokus på barnfamiljer, uppfylls barnfamiljernas behov, 

önskemål och efterfrågan eftersom slottets utbud numera grundar sig i aktiviteter som gynnar 

barnfamiljen. Kotler & Armstrong (2007) betonar att människans önskemål, behov och 

efterfrågan är de faktorer en destinations aktörer måste sträva efter att tillfredsställa, vilket vi i 

detta fall kopplar till Kalmar slott. Lyckas man tillfredsställa turistens önskemål, behov och 

efterfrågan har man större möjligheter till att locka turisten till att besöka just den 

destinationen, eftersom att människans strävan är att få sin resa tillfredsställd. Genom att 

uppfylla de ovannämnda faktorerna, skapar även destinationen en stark konkurrenskraft 

(Kotler & Armstrong, 2007). Då marknadsföring är en väsentlig faktor för branscher betyder 

det att det är viktigt för branscher att arbeta med marknadsföring på rätt sätt. Att arbeta med 

marknadsföring på rätt sätt, menar vi gör, att då marknadsföring är en mycket dyr process att 

arbeta fram är det viktigt för företaget att ha kunskapen om hur man arbetar fram 

marknadsföring på rätt sätt från början. Enligt vår mening kräver marknadsföring en strategisk 

plan samt ett uppsatt mål för hur företaget/organisationen vill nå fram till kunden. Vi tror att 

det bland annat är viktigt att våga satsa pengar på marknadsföring för att lyckas frambringa 

företaget ur ett positivt perspektiv och därigenom fånga kunden. Att segmentera upp 

marknaden, lära känna turisternas efterfrågan samt få en djupare förståelse för turistens behov 

gör att företaget lättare kan lägga fokus på den målgrupp som de har analyserat fram, då den 

målgruppen har en efterfrågan som stämmer överens med företagets utbud.  

         

6.2 Marknadsföring av Kalmar 
Informanterna vi har talat med är alla eniga om att Kalmar idag är bättre på att marknadsföra 

destinationen än tidigare. Gustav Andersson tycker att marknadsföringen i Kalmar har 
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utvecklats fram till idag, men det finns fortfarande saker att genomarbeta för att skapa 

ytterligare attraktionskraft. “Som exempel skulle man kunna anamma lite utav det koncept 

Göteborg & Co har, då de är mycket duktiga på att satsa på turism under vinterhalvåret. Dock 

kan Göteborg tacka Liseberg för mycket av den publikstorm som sker”. Vidare menar Gustav 

Andersson att Kalmar kan ta delar utav Göteborg & Co koncept och omvandla det så att det 

passar in på Kalmar. Hanefors och Mossberg (2007) hävdar att kommunicera med marknaden 

innebär att beslutsfattare medvetet använder sig av strategier, till exempel som att anamma 

koncept från andra destinationer, för att locka fler besökare. Marknadsföringen kan ske 

genom exempelvis direktreklam, resebyråer och kataloger. Vi anser, precis som Gustav 

Andersson att det finns en del att jobba på vad gäller marknadsföring av Kalmar. Vi tror att 

turisterna som besöker Kalmar, både under sommar och vinter är i Kalmar för att besöka 

släktingar eller vänner och att word-of-mouth nästan är den enda kanalen Kalmar finns på i de 

länge avstånden. Vi anser att word-of-mouth är en mycket gynnsam strategi att marknadsföra 

destinationen igenom, då “word-of-mouth” är en gratis marknadsföringsstrategi som man inte 

behöver arbete hårt för att skapa. Fill (2011) förklarar att ”Word-of-mouth” kan förklaras som 

en muntlig dialog mellan individer, alltså mellan kommunikatören samt mottagaren. Dialogen 

kan beröra alla sorters ämnen och karaktäriseras som informella och oplanerade 

konversationer. En svår uppgift som Kalmar slott och Kalmar läns museet har, är enligt 

Mimmi Mannheimer och Andreas Juhl att nå ut och attrahera Kalmariterna. För att 

marknadsföra slottet har de börjat införa traditioner som ska återkomma varje år, vilket 

medför att mycket av marknadsföringen kommer gratis. Som exempel ska Kalmar slott börja 

lägga mer vikt vid påsk- samt jultraditioner. För att fortsätta förbättra marknadsföringen från 

år till år menar Mimmi Mannheimer att de på slottet genom olika kanaler kan försöka nå ut 

mer och till fler människor. “Word-of-mouth är också är en mycket viktigt del vad gäller att 

marknadsföra sin produkt, då det vanligen är via människors diskuterande med varandra som 

sprider ord och ger en uppfattning om hur man kan se på en destination eller produkt”, anser 

Mimmi Mannheimer.  

 

Mimmi Mannheimer förklarar att då Destination Kalmar AB har lagt mer vikt vid Kalmar 

som julstad i år, har Kalmar slott valt att marknadsföra julmässan på slottet, för att de ska 

locka fler besökare till staden. Destination Kalmar AB har valt att göra en satsning på 

Gotland, för att få gotlänningen att besöka Kalmar under jultid. För att marknadsföra Kalmar 

på Gotland har Destination Kalmar AB valt att även skicka ut sin jultidning. Jultidningen 

innehåller alla Kalmars arrangemang under december, som har med julen att göra. För att på 
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så sätt skapa ett intresse för “Kalmar som julstad”. Att aktörerna har valt att lägga fokus på 

just Gotland grundar sig i det uppåtgående besöksantalet på Hansa City i Kalmar, eftersom 

Ikea ligger närmst Gotland väljer gotlänningen att besöka Kalmar och därmed tillkommer 

denna avgränsning. Att ha Ikea i Kalmar som det egentliga besöksmålet, drar med sig fler 

aspekter, det vill säga boende, mat samt shopping i andra butiker. Det är alltså denna 

uppåtgående trend aktörerna vill lägga större vikt vid och har då valt att lägga stor del av 

marknadsföringen på Gotland. Med att bland annat satsat på Gotland som målgrupp, påstår vi 

att Kalmar har gjort en tydlig avgränsning i sin marknadsföring. Pike (2008) menar att de 

verksamma aktörerna inom turismbranschen på en destination bör lägga fram en strategi för 

hur destinationen kan avgränsa sin marknadsföring. Med att avgränsa marknadsföringen, 

menar Pike (2008) att destinationen bör genom analysering, planering och regelbundna 

kontroller, se vilket segment marknaden vars vision och önskan stämmer överens med 

destinationens utbud. Mimmi Mannheimer talar om att  Kalmar slott satsar på att avgränsa 

marknadsföringen, då de har segmenterat upp marknaden och lägger större fokus på 

barnfamiljer och WHOPs. WHOPs är en förkortning på benämningen “wealthy healthy older 

people” och kan kort karaktäriseras som äldre människor med mycket tid och pengar och som 

väljer att spendera just tid och pengar på att resa (visitsweden.se, 2012). Mimmi Mannheimer 

talar om att avgränsa marknadsföringen, vilket vi också menar på är en bra idé för som Pike 

(2008) hävdar kan en destination inte attrahera varje enskild turist att besöka platsen. 

Destinationens ledning måste försöka att istället attrahera aktuella målgrupper som attraheras 

av det utbudet som finns tillgängligt.  

 

De senaste 10 åren har Kalmar fått allt mer kunskap om hur och på vilket sätt man bör 

marknadsföra Kalmar som destination, menar våra informanter på. Kunskapen ligger till 

grund för att de får en djupare inblick i på vilket sätt Kalmars resurser kan marknadsföras så 

att det skapar större attraktionskraft. I och med jultidningen, anser våra informanter att 

marknadsföringen har tagit mer fart vilket kan bidra till en ökad tillströmning av turister under 

december månad. Crouch & Ritchie (1999) och Ritchie & Crouch (2003) poängterar att 

behovet av att marknadsföra en destination har blivit väletablerat som en av de viktigaste 

komponenterna som krävs för att lyckas säkerställa ett konkurrenskraftigt turistmål. Vi tror att 

Kalmar kan satsa mer på marknadsföringen än vad de gör idag, framför allt under 

vinterhalvåret, just för att locka hit allt fler turister. Destinationsmarknadsföring, som Jenkins 

& McArthur (1996) pratar om, har traditionellt syftats till att lägga fokus på bilden av 

destinationen, som ska skapa och främja tillväxt, både genom nationellt och internationella 
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besök. Man kan se att marknadsföringen för en destination har dubbelt ansvar. Dels ansvarar 

marknadsföringen för att bevara de resurser ett resemål har, samt ge besökaren en upplevelse 

av hög kvalitet. Vi menar att skulle Kalmar frambringa en bättre marknadsföringsstrategi, 

samt sträcka sig ännu längre utanför regionen, skulle en tydlig skillnad kunna ske i 

besöksantal, vilket vi tror i sin tur skulle bidra till ökad efterfrågan samt en bättre välfärd för 

Kalmar som destination. Enligt Richins & Pearce (2000) kan marknadsföring ses som ett 

verktyg för att säkerställa att “rätt sorts” turism utvecklas på destinationen. 

Destinationsmarknadsföring bör även ses som ett hjälpmedel för att underlätta de lokala 

utvecklingsmålen, så att de i sin tur kan säkerställa att de strategiska målen för destinationen 

uppnås. Precis som Richins & Pearce (2000) skriver om, menar vi att informanterna bör 

använda marknadsföring som ett verktyg för att nå och uppfylla de utsatta målen, samt för att 

se till att rätt sorts turism utövas i Kalmar. Vi tror att vinterturism är en bra framtida idé att 

bygga vidare på, och genom marknadsföring kan Kalmar som en vinterdestination, kan en ny 

prägel sättas på Kalmar som en åretrunt-destination.  

 

 
Vi har i detta kapitel nämnt marknadsföring som en av de viktigaste delar ett företag eller 

destination ansvarar för. Kalmar har de senaste tio åren har haft stor framgång tack vare just 

marknadsföring. Vi tror att marknadsföring kan vara en stor hjälp och bidragande faktor till 

att införliva en åretrunt-destination. 
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7. Slutsatser  
 

I kapitlet som följer kommer vi förklara de resultat och slutsatser vi kommit fram till under 

studiens gång. 

 
  

Syftet med studien var att kartlägga vilka möjligheter som finns för att Kalmar i framtiden ska 

bli en åretrunt-destination. Nedan kommer vi att presentera de slutsatser vi kom fram till i 

studien. Studiens forskningsfråga lyder: 

 

Vad krävs det för Kalmar att bli en åretrunt-destination?    

 

Genom vår studie kan vi se att Kalmar har möjligheter till att säsongsförlänga destinationen 

genom en destinationsutveckling. Vi tror att vad som krävs är: 

• Att ständigt arbeta med att hålla sig uppdaterade på marknaden för att se vad turisten 

efterfrågar samt att utveckla destinationen efter turistens efterfrågan. 

• Finna det unika med Kalmar, lägga mer tyngd vid idrottsarrangemang samt fortsätta 

satsa mer på “Kalmar som julstad”. 

• Införliva ett djupt, starkt och hållbart samarbete emellan de olika branscherna som 

tillsammans kan skapa konkurrenskraft och arbeta för att nå uppsatta mål. 

• Satsa på marknadsföring. Både av destinationen som helhet samt enskilda 

arrangemang för att nå ut till en bredare målgrupp på marknaden. 

 

Vidare har vi kommit fram till under studiens gång är att: 

 

Kalmar är en destination som ständigt kräver utveckling för att vara konkurrenskraftig samt 

för att behålla dess attraktionskraft. Ett behov av destinationsutveckling finns i Kalmar och 

staden besitter de resurser som behövs för att möjliggöra utvecklingen. 

 

För att genomföra destinationsutveckling är det viktigt att alla delar inom destinationen, det 

vill säga infrastruktur, stödjande tjänster samt ett utbud av aktiviteter finns. Det krävs mycket 

av både lokalbefolkningen samt näringsidkare för att genomföra en destinationsutveckling, då 

det är en lång väg att gå. God planering, strategisk målsättning, engagemang, samverkan, vilja 
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och målmedvetenhet är några faktorer att ta i beaktning vid destinationsutveckling. Genom en 

utveckling av Kalmar som stad och destination tror vi att det finns möjligheter till att en 

säsongsförlängning kan introduceras.  

 

En säsongsförlängning skulle medföra många möjligheter, bland annat fler arbetstillfällen, 

ökad ekonomisk tillväxt samt en större uppskattning av destinationen från lokalbefolkningen 

och besökare, det vill säga om säsongsförlängningen blir lyckad. Vi tycker att det kan vara bra 

för Kalmar att finna det som är unikt med staden. Det måste finnas en anledning för turisten 

att besöka Kalmar, vilket Kalmar i sin tur måste jobba för att skapa. Ett hjälpmedel för att 

säsongsförlänga Kalmar är möjligheten till att se till andra destinationer som har en utarbetad 

vinterturism med liknande förhållanden. 

 

Konceptet “Kalmar som julstad” tror vi är en stor bidragande faktor till att Kalmar utvecklar 

sitt utbud samt förlänger säsongen. Att lägga fokus på en viss tid under vinterhalvåret ger 

destinationen bättre förutsättningar för att göra arrangemanget lyckosamt och framgångsrikt. 

Genom att se på hur Göteborg & Co arbetar med vinterturism skulle Kalmar kunna anamma 

delar ur deras koncept, fast då vinkla konceptet så att det passar in på Kalmar. 

 

Som situationen är idag är det en stor skillnad i Kalmar vad gäller turism avseende sommar 

och vinter. Under sommaren är det väldigt högt besöksantal i Kalmar medans det under vinter 

är väldigt få turister i staden. En faktor som Kalmar kan introducera och som vi tror kan 

möjliggöra en jämnare tillströmmning av turister sommar och vinter, är idrottsturism. Idrott är 

något som ligger i fokus i dagens samhälle då det är väldigt aktuellt för alla individer att ta 

hand om sin hälsa. Därför kan en bidragande faktor till att säsongförlänga Kalmar vara att 

satsa på idrottsturism. Idrottsturism kan man se redan nu ligger Kalmar varmt om hjärtat, då 

bland annat Ironman och Nattloppet är nyinförda arrangemang samt att en önskan finns om att 

satsa ännu mer på liknande arrangemang. 

 

Samarbete mellan aktörer och näringsidkare är mycket viktigt för en destinations välfärd. 

Samarbetet Kalmars aktörer emellan är idag bra men kan utvecklas och förbättras. Framför 

allt så att krögarna och reseaktörerna kan ta större del av samarbetet med Destination Kalmar 

AB. Att betona vikten av samarbete mellan de olika branscherna är viktigt för en destination 

för att kunna arbeta som en helhet. Det är alltså viktigt att lära sig om varandras branscher så 

att en djupare kunskap och förståelse kan skapas, för att skapa ett mer hållbart nätverk. 
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Vi har under studiens gång sätt att samarbete och kommunikation mellan beslutsfattare är 

viktigt för att destinationen ska nå sitt/sina mål samt för att en positiv anda ska finnas på 

destinationen. Genom ett gott samarbete har vi sett att möjligheter finns för att det ska skapas 

nya idéer samt att det finns teorier på att varje individs tankesätt utvecklas mer i en grupp, tills 

skillnad på om individen är ensam. Vi kan även se det vara viktigt för politiker att ha en fot 

med i spelet då många beslut fastställs utav dem. Tack vare att Kalmar är en relativt liten stad 

är samarbetet på destinationen ovanligt bra, men som med allting finns det alltid saker att 

jobba på för att få det ännu bättre.  

 

I och med jultidningen visar det på att Destination Kalmar AB har valt att arbeta mer med 

marknadsföring. Marknadsföringen av Kalmar har utvecklats och förbättrats mer nu än de 

senaste 10 åren. Utvecklingen av marknadsföringen grundar sig i att aktörerna idag har mer 

kunskap än tidigare om hur man ska marknadsföra destinationen. 

 

Vi påstår att Kalmar kan förbättra hur de marknadsför destinationen om de väljer att satsa mer 

på just marknadsföring. Anledningen till att marknadsföringen av Kalmar som destination är 

avgränsad kan beror på faktorer såsom bristen på kunskap samt de stora kostnaderna som 

tillkommer . 

 

Sammanfattningsvis tror vi att möjligheterna för Kalmar att bli en åretrunt-destination grundar 

sig i en destinationsutveckling av Kalmar. Genom att utveckla vinterhalvåret och satsa mer på 

vinterturism, kan det vara en bidragande faktor till att lösa problemet med att behålla 

turisterna. Att fortsätta profilera Kalmar som sommarstad, men att även satsa på vinterturism, 

menar vi kan medföra en jämnare tillströmning av turister under hela året, vilket skulle kunna 

resultera i en åretrunt-destination. 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


