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Abstrakt 

Det var efter jubileumsåret resan tog fart, på riktigt. Det var perfekt läge för staden att 

hitta nya vägar till framgång. Turismen blomstrar under sommarmånaderna - men nu 

återstår möjligtvis en förändring för att fortsätta att utvecklas genom att locka nya 

besökare och resurser till kuststaden Kalmar. Med den omtalade TALC-modellen kommer 

en jämförelse att upptäckas i samband med de fyra betydelsefulla kategorierna inom 

fenomenet destinationsutveckling. Kategorierna är Marknadsföring, Konkurrens, 

Samarbete och Ekonomi. I denna fallstudie kommer intressant data från forskning 

angående fenomenet blandat med relevanta intervjuer leda till diskussion om TALC-

modellen verkligen är giltig på destinationen och huruvida Kalmar ska fortsätta arbetet 

mot ett framgångsrikt destinationsutvecklingsarbete. 

 

Nyckelord  

Destinationsutveckling, destination, plats, turism, Kalmar. 

 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christer Foghagen för att ha visat stöd och 

hjälpt oss under studiens gång. Vi vill även tacka våra respondenter, Stefan Johnson, 

Karin Ekebjär och Lisa Söderholm som ställt upp på intervjuer.  
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1. Introduktion  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta kapitel belyser en inledning av destinationsutveckling. En diskussion kring vad 

turism och destination är och hur det hänger ihop med fenomenet. En problematisering 

av ämnet, vad syftet är och slutligen studiens uppsatsfråga finns i detta kapitel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För ungefär 25 års sedan fanns det platser som bara var vita fläckar på kartan. Idag ser 

det annorlunda ut, många fler platser har blivit välbesökta turistmål. Anledningarna till 

detta är många, turismen har blivit en internationell industri med en viktig ekonomisk 

påverkan på ett land som följd (Manhas, Manrai & Manrai 2016). Det har blivit ett 

komplext internationellt fenomen som har fått stort intresse från bland annat forskare 

(Steene 2013). Vad är då turism? Det finns otaliga definitioner av begreppet och 

anledningarna till att vi reser är många (Steene 2013). Tillväxtverket (2019a) definierar 

turism enligt UNWTO:s definition av turism: “Människors aktiviteter när de reser till 

och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, 

affärer eller andra syften.” Med denna definition räknas mycket av allt resande som 

turism eftersom det både avser affärsresor och resor på fritiden. En mycket viktig aspekt 

på det här är vad turismen genererar genom konsumtion. Näringen på destinationerna 

skapar till exempel arbetstillfällen såväl inom rese-, hotell-, konferens- och 

restaurangbranschen som inom handeln. De som gynnas av destinationsutvecklingsarbete 

är inte bara de uppenbara på destinationen utan även andra företag som tar del av 

turisternas utlägg genom hela resan. Det avser till och med aktiviteter som företas innan 

och efter själva resandet (Tengling 2007).  

 

Ordet och begreppet destination är centralt inom turismforskning. Skillnaden mellan 

destination och plats är att plats till exempel kan definieras som en stadsdel, en kommun, 

en by, eller en region och kan dessutom vara oprecist. En plats är vanligtvis mer invecklat 

eftersom att olika människor kan leva och verka där (Syssner 2012). Med begreppet 

destination däremot menas ett samhälle där det finns en lokalbefolkning och en 

turismnäring som erbjuder tjänster och attraktioner. Det kan vara lokalbefolkningen som 

arbetar eller driver företag verksamma inom turismnäringen. Destinationen är oftast en 

plats med en annan sorts kultur än vad turisterna som besöker den är vana vid (Framke 

2002). Kraven för att en plats ska bli en destination är att det ska finnas attraktioner, 



  

 6 (58) 

infrastruktur samt andra tjänster som gör det möjligt att turista på destinationen (Medlik 

1997). 

 

Destinationsutveckling kan handla om att antingen utveckla en plats som ännu inte är en 

destination men som man ser en potential i, eller bygga och vidareutveckla en redan 

etablerad destination. Destinationsutveckling handlar i stor utsträckning om 

konkurrenskraften på destinationen. Att stärka konkurrenskraften kan göras på olika sätt. 

Man kan utveckla sina produkter, titta på vilken marknad man vill konkurrera på eller 

förändra marknadsföringen av destinationen (Hallerfelt 2000). Många olika typer av 

företag och branscher hör ihop med destinationsutveckling inom turismnäringen. 

Destinationsutveckling är en viktigt variabel för att skapa sysselsättning i samhället. Det 

skapar arbetstillfällen inom exempelvis rese-, hotell-, konferens- och 

restaurangbranschen (Tengling 2007). Turismnäringen kan dessutom bidra till 

destinationens skatteintäkter som kan vara betydande för samhället på olika nivåer 

(Tengling 2007). Globaliseringen har lett till att destinationer arbetar med mål att locka 

både internationella och nationella besökare som därmed skapat stor konkurrens. 

Manhas, Manrai, och Manrai (2016) menar att turismen är en avgörande faktor i många 

länders ekonomiska utvecklingsstrategi. Anledningen till att man vill locka människor 

till sin specifika destination grundar sig i den ekonomiska vinning som följer av en 

ökande turism. Utvecklingstänkandet kan variera, det finns destinationer som fokuserar 

på det ekologiska och kulturella medan andra till exempel kan fokusera på det 

teknologiska och ekonomiska (Hallerfelt 2000).  

 

Det finns ett stort antal vetenskapliga tidskrifter både internationellt och nationellt som 

behandlar fenomenet destinationsutveckling. Två tidskrifter som skriver om området är 

“Annals of Tourism Research” och “Tourism management”. Återkommande behandlas 

bland annat en specifik modell, Butlers (1980) TALC-modell (Tourist Area Life Cycle). 

Modellen är en utgångspunkt inom destinationsutveckling som kommer att diskuteras 

konsekvent under hela uppsatsen. Med modellen, tidigare forskning och litteratur som 

utgångspunkt har vi identifierat fyra olika kategorier av områden som är av betydelse i 

samband med fenomenet destinationsutveckling. Dessa kategorier diskuteras bland annat 

av Hallerfelt (2000) samt Manhas, Manrai, och Manrai (2016). Kategorierna är 

marknadsföring, samarbete, konkurrens och ekonomi. 
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Kalmar har varit en “vit fläck på kartan” som endast har synts i förbifarten för turisterna 

som skulle besöka turistdestinationen Öland. Detta stämmer inte i samma utsträckning 

längre. Kalmar har gjort en otrolig resa sedan jubileumsåret 1997 och blivit utnämnd till 

årets sommarstad fyra år i rad i Sverige (Kalmar kommun 2018). Vad Kalmar som 

destination har gjort för att vara framgångsrika inom destinationsutveckling är intressant 

att förstå. Men vad och hur ska destinationen satsa på för att fortsätta i samma positiva 

utvecklingskurva för att ta ännu mer plats och fortsätta att besökas av turisterna? 

1.1 Problemdiskussion 

Vi har valt att forska kring destinationsutveckling då det både är ett komplext och ett 

väsentligt fenomen inom turismindustrin. Destinationsutveckling handlar i stor 

utsträckning om att utveckla en plats till en destination (Bohlin & Elbe 2011). Således är 

arbetet med destinationsutveckling också en viktigt variabel för att skapa sysselsättning i 

samhället. Även redan etablerade destinationer behöver ständigt arbeta med 

destinationsutveckling för att fortsätta locka turister och tillfredsställa deras behov. Ett 

sätt att arbeta med att utveckla sin destination är att använda Butlers (1980) TALC-

modell. 

 

Butlers (1980) TALC-modell används inte enbart till destinationsutveckling utan även 

som exempelvis produktlivscykel vilket ger modellen olika användningsområden. 

Historiskt sett har forskare kritiserat modellen men den är än idag uppmärksammad 

(Butler 2006). Modellen har använts under en längre tid vilket både kan ses som en 

svaghet och styrka. Modellen har varit diskuterad under en lång tid vilket gör att modellen 

är trovärdig och användbar inom fenomenet destinationsutveckling. Dock är det en 

modell som har sin utgångspunkt i geografiska aspekter vilket kan ses som en svaghet 

när man istället analyserar destinationsutvecklings arbete (Butler 2006). Att utforma en 

modell och försöka förklara en destinationslivscykel är svårt, då alla destinationer har 

sina egna grundförutsättningar, egenskaper och geografiska utgångspunkter. Även om 

modellen kanske inte är helt sanningsenlig i alla faser, kan modellen fortfarande vara till 

hjälp för destinationsutvecklingsarbete? Modellen är relativt precis och ingående i varje 

fas, vilket kan göra det svårt att få den applicerbar på enskilda destinationer som prövas 

i detta arbete.  
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Med tanke på dagens globaliserade samhälle konkurrerar alla destinationer med varandra, 

på ett eller annat sätt. Problemet som Manhas, Manrai, och Manrai (2016) beskriver är 

att konkurrensen är hög på destinationsnivå. Som tidigare nämnt handlar 

destinationsutveckling i stor utsträckning om just konkurrenskraften på en destination. 

Att stärka konkurrenskraften kan handla om att till exempel utveckla sina produkter, 

undersöka vilken marknad man vill konkurrera på eller hur man marknadsför sig 

(Hallerfelt 2000). Eftersom mycket av dagens marknad är global behöver destinationerna 

bland annat marknadsföra sig mot just en internationell marknad för att de konkurrerar 

med andra företag/destinationer som också försöker få turister att besöka just deras 

destination (Manhas, Manrai, & Manrai 2016). För att kunna locka fler besökare krävs 

det att destinationen sticker ut från mängden. Det räcker sannolikt inte bara att vara unik 

utan dessutom är det viktigt att kunna kommunicera sin särprägel. Destinationer som inte 

har en effektiv marknadsföring kommer att få svårt att lyckas. Att arbeta tillsammans 

mellan olika aktörer på destinationen är av vikt. Det krävs samarbete mellan offentliga 

och privata aktörer inom turism (Cox & Wray 2011). 

 

Det är inte enbart i marknadsföringshänseende som samarbete mellan olika intressenter 

är viktigt. På en destination måste beslut om bland annat utmaningar om 

destinationsutvecklingen tas för att göra de olika parterna tillfredsställda. Dessa 

samarbeten är en process där många olika beslut tas för att göra intressenterna nöjda. Det 

finns mängder av utmaningar och frågor som behöver diskuteras (Beritelli 2011). 

Ekonomin kan vara en av dessa utmaningar. Utan en god ekonomi blir det svårt att 

marknadsföra destinationen och därmed bli konkurrenskraftig. I Sverige finns det 

möjlighet att få olika bidrag från staten och/eller kommuner för att utveckla destinationen 

(Tengling 2007). Det stora problemet kan dock vara hur de ekonomiska resurserna 

används eller att bidragen kommer med instruktioner om användande som istället kanske 

förhindrar destinationen att utvecklas till fullo? Detta är några alternativa problem med 

destinationsutveckling som vi kommer att diskutera och analysera i detta arbete.  

 

Genom denna kartläggning har vi definierat olika begrepp såsom turism, plats, 

destination och destinationsutveckling. TALC-modellen och fyra kategorier inom 

destinationsutveckling kommer analyseras för att få en inblick av några delar inom 

fenomenet som är återkommande i teorin. Dessa kategorier är marknadsföring, 

samarbete, konkurrens och ekonomi. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsatsen är att kartlägga fenomenet destinationsutveckling. Studien 

undersöker om TALC-modellen är giltig på destinationen Kalmar. Kategorierna i 

samband med TALC-modellen kommer att prövas på destinationen Kalmar.  

1.3 Uppsatsfråga  

På vilket sätt arbetar destinationen Kalmar med och mot en framgångsrik 

destinationsutveckling? 
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2. Metod  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kapitlet belyser de verktyg som uppsatsen använder i forskningsprocessen. Vi kommer 

argumentera för valet av metod och hur vi tänker gå tillväga. Kapitlet avslutas med kritik 

på valet av metod samt etiska aspekter. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Forskningsansats 

Studiens syfte är att pröva befintlig teori om fenomenet på destinationen Kalmar, därav 

en deduktiv ansats. En deduktiv ansats är när man analyserar teori och har det som primärt 

material, till en början (Åsberg 2000). Utifrån teorin som analyseras kommer det sedan 

prövas på destinationen Kalmar. En deduktiv ansats styr hur det empiriska materialet 

kommer se ut, påstår Bryman (2018), det vill säga de kategorier och modell vi valt ut 

genom teorin som sedan ska analyseras och prövas på destinationen Kalmar. Studien har 

en objektiv syn på fenomenet, vilket kan kopplas till ontologi som innebär 

verklighetsuppfattningar (Bryman 2018). En deduktiv ansats kopplas till nomotetisk som 

menas det som är lagbundet (Åsberg 2000). 

 

Vi kommer alltså applicera redan etablerad teori på det empiriska fältet. Av det resultat 

vi sedan får av den empiriska datan, kan det finnas möjlighet att antingen bekräfta eller 

avslå det som analyseras i teorin (Smith 2017). Det vill säga, studien kommer undersöka 

om TALC-modellen är giltig på destinationen Kalmar. För att besvara den frågan 

använder vi oss utav fyra kategorier som är återkommande i både TALC-modellen och 

tidigare forskning.  

2.2 Kvalitativ data 

Kvalitativ data är en forskningsstrategi. Denna typ av strategi föredrar och lägger vikt vid 

ord till skillnad mot en kvantitativ strategi där siffror är det essentiella (Bell, Bryman & 

Harley 2019). Anledningen till varför vi använder oss av kvalitativ data är för att vi vill 

gå på djupet och skapa förståelse om fenomenet som helhet. Kvalitativa data har 

bakgrund i de humanistiska vetenskaperna och lägger vikt vid kvalitativ information. 

Med kvalitativ information menas ord och mjuka värden. I denna forskningsmetod vill 

man tolka och förstå det resultat som framkommer (Wolming 1998). Eftersom vi vill 
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förstå destinationen Kalmar och hur de arbetar med destinationsutveckling passar därmed 

en kvalitativ forskningsmetod bättre för syftet i denna uppsats. Det här betyder inte att vi 

inte alls kommer att analysera siffror och statistik då siffror kan bekräfta eller bestrida 

kvalitativ data. Däremot måste vi begränsa oss i att djupdyka i statistik då bland annat tid 

är en begränsande faktor. Till skillnad från kvantitativ data som till exempel kan vara en 

stängd undersökning kommer denna studie att ha öppnare intervjuer med tre relevanta 

personer för att erhålla och söka efter djupare inblick om fenomenet 

destinationsutveckling i förhållande till Kalmars utveckling. 

2.3 Fallstudie 

Vi har valt att göra en fallstudie på destinationen Kalmar, då vi endast undersöker hur 

destinationen arbetar med destinationsutveckling. En fallstudie syftar på att undersöka en 

liten del av något stort fenomen (Ejvegård 2009). Enligt Ejvegårds (2009) definition på 

fallstudie stämmer detta överens med hur vi ska gå tillväga. Vi kommer att undersöka en 

del i det större fenomenet destinationsutveckling. I och med att fenomenet är så pass stort 

väljer vi som nämnt ovan att undersöka en del av det, vilket resulterar att vi gör en 

fallstudie. Fallstudier är ett bra verktyg att använda vid kvalitativ data (Bell et al. 2019). 

Som nämnt i tidigare avsnitt kommer vi arbeta med kvalitativ data i form av intervjuer, 

som Bell et al. (2019) nämner passar fallstudie och kvalitativ data överens med varandra 

vilket understryker valet att göra en fallstudie. Ejvegård (2009) påpekar att vid 

användning av fallstudier kommer man närmare det man studerar. Detta anser vi kan vara 

till vår fördel, då vi undersöker destinationen Kalmar och vill närma oss fenomenet.  

 

Vid användning av en fallstudie vill man inte kunna applicera resultatet på alla fall, utan 

bara på liknande fall (Bell et al. 2019). Utifrån detta kan vi återigen understryka valet av 

fallstudie, då vi vill applicera resultatet på destinationen Kalmar och destinationer som 

står inför liknande situation. I vår fallstudie har vi valt att göra tre stycken intervjuer med 

turistchefen Stefan Johnson på Destination Kalmar AB, Karin Ekebjär som är samordnare 

besöksnäring på Region Kalmar och Lisa Söderholm på Kalmar City Samverkan AB. 

Dessa intervjuer genomför vi för att undersöka om teorin vi hittat är något destinationen 

Kalmar arbetar med. Det vill säga hur respondenternas bolag arbetar med de olika 

kategorierna inom destinationsutveckling.  
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2.4 Datainsamling  

Inom datainsamling är primärdata och sekundärdata två kategorier. Vi kommer använda 

oss av både dessa kategorier. Det primära materialet som används i studien är 

vetenskapliga artiklar, litteratur och annan teorigrundad fakta. Sekundärt material består 

av olika dokument (Bryman 2018). Användning av till exempel Tillväxtverket och andra 

dokument som vi erhållit från studiens respondenter.  

 

2.4.1 Urval 

För att genomföra studiens empiri inom vår studies avgränsning behövs ett urval. Ett 

urval innebär enligt Bryman (2018) att ta ett strategiskt beslut för att inte undersöka hela 

populationen, utan att istället avgränsa till en del av den. I vår studie har vi valt att 

undersöka destinationen Kalmar. Det finns olika sätt att gå tillväga när man gör sitt urval 

enligt Denscombe (2018), vi har valt att börja med att göra ett icke-sannolikhetsurval. 

Detta innebär att vi som forskare har ett visst bestämmande över urvalsprocessen 

(Denscombe 2018). Vi började vårt urval med välja ut turistchefen på Destination Kalmar 

AB, det vill säga icke-sannolikhetsurval.  

 

Vidare har vi arbetet med snöbollsurval som enligt Denscombe (2018) innebär att urvalet 

växer efter en process där personer hänvisar till nästa person. Detta är en effektiv teknik 

för att bygga upp ett lagom stort urval i småskaliga forskningsprojekt (Denscombe 2018). 

Detta understryks även av Lantz (2013), då det vanligaste misstaget i datainsamling är i 

form av att intervjuerna påbörjas för tidigt. Efter vår första intervju blev vi indirekt 

hänvisade till att intervjua någon relevant person på Region Kalmar angående fenomenet, 

då respondenten ansåg att det fanns viktiga aspekter att ta in där. Efter vi varit på Region 

Kalmar och Destination Kalmar AB blev vi indirekt hänvisade till att erhålla information 

av en fastighetsägare, då de båda respondenterna flera gånger påpekade vikten av 

fastighetsägare inom destinationsutveckling. Efter att ha pratat med en fastighetskonsult 

i Kalmar ansåg personen att vi istället skulle kontakta talespersonen för bland annat 

näringslivet som arbetar på Kalmar City Samverkan AB. 
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2.4.2 Genomförandet av intervjuer 

Vi har valt att intervjua samtliga respondenterna på ett semistrukturerat sätt genom 

personliga intervjuer, ansikte mot ansikte. Det finns en rad fördelar med personliga 

intervjuer enligt Denscombe (2018). Fördelarna kan till exempel vara att de är enklare att 

arrangera och dessutom lätta att kontrollera. Mycket fördelaktigt då tid är en knapp resurs 

i denna studie. Vi sökte efter öppna svar och diskussion istället för raka och exakta svar 

och då var denna metod passande. Enligt Denscombe (2018) är de semistrukturerade 

intervjuerna användbara då respondenten kan utveckla sina idéer och tankar om 

fenomenet för att ge oss en mer utförlig bild av kategorierna som efterfrågas. Frågorna 

som ställdes till respondenterna var vinklade och förbestämda av författarna utifrån de 

teoretiska kategorierna och TALC-modellen (Lantz 2013). Det vill säga att vi bestämde 

kontexten och vad vi sökte för typ av svar. Vi ansåg att det var lämpligt att använda oss 

av intervjuer då vi fick möjlighet att tala med nyckelpersoner på fältet som arbetar och är 

kunniga inom fenomenet destinationsutveckling. Vi ställde frågor relevanta till studiens 

teori för att få svar som kunde kopplas till vår studie. Samtliga intervjuer påbörjades 

genom att vi förklarade varför intervjuerna utfördes på de specifika respondenterna. Vi 

hade också en intervjuguide för varje intervju, vilket underlättade. Intervjuguide är enligt 

Denscombe (2018) ett bra tillvägagångssätt vid intervjuer. Dessa intervjuguider finns i 

(Bilaga 1, Bilaga 2 & Bilaga 3). Vi gav en förklaring till samtliga respondenter vad 

studien handlar om och vad vi ville få ut av dem för att öka effektiviteten och ge dem en 

förståelse från början om vad som skulle åstadkommas.  

2.5 Validitet & Reliabilitet 

Bryman (2018) menar att två viktiga uttryck i en studie, avhandling, rapport eller uppsats 

är validitet och reliabilitet. Validitet definieras genom ett mått på giltighet, medan 

reliabilitet definieras genom ett mått på tillförlitligt. Validitet används som ett uttryck till 

noggrannheten, relevans och precision i data (Denscombe 2018). Inom vissa delar har vi 

fått fram hårddata vilket är precisa och exakt data som inte är knutna till forskarens 

värderingar eller de subjektiva tolkningarna (Denscombe 2018). Validitet handlar om i 

vilken utsträckning forskaren kan visa att datan som de samlat in och formulerat är exakta 

och träffsäkra. 
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Snöbollsurval är enligt oss trovärdigt gällande urvalsprocessen då vi inte har bestämt våra 

respondenter på förhand. Vi har istället valt intervjuer i takt med att vi erhållit utökad 

data, information och kunskap inom fenomenet samt förstått vem vi ska rikta oss till för 

att på så sätt kunna hitta den mest relevanta informanten. Vi har också använt oss av 

triangulering, eller närmare bestämt informations triangulering som enligt Denscombe 

(2018) innebär att man betraktar fenomenet ur olika perspektiv eller vinklar. Vi har 

genom vårt snöbollsurval fått olika vinklar på studiens fenomen, våra respondenter talar 

ur kommunal, statlig och ur det privata näringslivets vinkel. Detta anser vi ökar både 

reliabiliteten och validiteten i studien.  

 

Gällande respondenterna anser vi att samtliga är tillförlitliga då de är offentliga personer 

som alla godkände att förbli icke-anonyma i studien. Därmed anser vi det osannolikt att 

de inte skulle tala sanning med tanke på att allmänheten har tillgång till studien. Validitet 

inom forskning ses oftast som det viktigaste kvalitetskriterium (Denscombe 2018). 

Denscombe (2018) påstår att intervjuer stärker validiteten eftersom man vid personlig 

kontakt har möjlighet att kontrollera relevansen av det som sägs. Vi fann även ett mönster 

vid studiens tre intervjuer angående åsikter om fenomenet, vilket vi anser höjer 

reliabiliteten av våra slutsatser. Väl formulerade frågor i en intervjuguide stärker också 

validiteten.  

2.6 Analysmetod  

Vi har i vår studie använt oss av tematisk analys. Enligt Bryman (2018) är tematisk analys 

ett av de vanligaste sätten när det kommer till kvalitativ data. Bryman (2018) skriver 

vidare att tematisk analys innebär att man söker efter teman eller kategorier om sitt 

fenomen. Ett tema kan alltså också vara en kategori (Bryman 2018). Vi har i vår studie 

hittat olika kategorier som är starkt kopplade till vårt fenomen. Valen av kategorierna 

grundar sig i att vi läst om dem gång på gång i teorin och uppkommer i TALC-modellen, 

det vill säga vi har använt oss av repetitioner. Repetitioner är ett sätt att söka efter 

kategorier i en tematisk analys (Bryman 2018). Studien är också som tidigare nämnt 

deduktiv, vilket leder till att vi vill undersöka om Butlers (1980) TALC-modell är giltig 

på destinationen Kalmar. Vi vill pröva destinationen Kalmar med utgångspunkt från 

TALC-modellen och kategorierna.  
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2.7 Forskningsetik 

Fortlöpande under studiens gång har vi haft etiska frågor i åtanke. Enligt Denscombe 

(2018) handlar de etiska problemen om hur materialet ska användas och om materialet 

ska användas. Denscombe (2018) har listat två riktlinjer att följa, den första handlar om 

att garantera att ingen kommer bli lidande av användningen av materialet, den andra 

handlar om att undvika att avslöja de involverades identitet om de inte gått med på att 

vara offentliga. Vi har i studien varit tydliga med att fråga om respondenterna vill vara 

anonyma samt om den information vi fått får användas i studien. Vi har också tydligt 

klargjort studiens syfte och presenterat oss vid intervjutillfället vilket vi tror har 

underlättat för respondenterna. Respondenterna har alltså haft möjlighet att veta vilken 

information de vill dela med sig av. Lagstiftningen har också följts i studien, ingen data 

har samlats in eller förvarats på ett sätt som inte är tillåtet enligt lagen.  

2.8 Metodkritik 

Kritiken på valet av metod i denna studie är att antalet respondenter kan ses som få, dock 

menar turistchefen på Destination Kalmar AB att de är en grupp på 4–5 stycken som 

arbetar tillsammans där turistchefen talar från allas perspektiv. Med detta i åtanke har vi 

valt att lita på det som sägs och att informationen är pålitlig. Vi har som tidigare nämnt 

arbetat utefter snöbollsurvalet vilket gör att processen med intervjuerna har tagit längre 

tid än om man förutbestämt vilka som ska intervjuas. Om vi valt en annan urvalsteknik 

hade vi möjligtvis kunnat intervjua fler personer vilket hade lett till mer information och 

vinklar om fenomenet. Detta är en kritik vi tar till oss men känner att vi ändå är 

tillfredsställda med snöbollsurvalet då vi fick relevanta respondenter inom fenomenet 

vilket vi kanske inte hade fått annars.  

 

En annan kritik som vi som författare tar till oss är att vi inte genomförde en pilottest som 

enligt Bryman (2018) är viktigt för att få relevanta frågor till respondenterna. Ett pilottest 

innebär att man skickar ut sina frågor till en relevant person inom fenomenet, för att 

undersöka om frågorna är relevanta (Bryman 2018). Vi ansåg dock att detta var svårt då 

vi har semistrukturerade frågor, det vill säga en del öppna frågor som ger möjlighet till 

att respondenten talar ganska fritt.  
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3. Teoretisk referensram 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Till en början kommer en utförlig förklaring på TALC-modellen. Vidare i detta kapitel 

kommer det diskuteras kring de fyra kategorierna marknadsföring, konkurrens, 

samarbete och ekonomi. Dessa kategorier är återkommande i TALC-modellen och i 

tidigare forskning angående destinationsutveckling.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 TALC-modellen (Tourist Area Life Cycle) 

TALC-modellen härstammar från produktlivscykel-modellen av Butler (1980). Det finns 

många olika tolkningar av modellen och den har använts till olika syften som exempel 

har Newton använt modellen i sin forskning om gravitationen men den har också använts 

av olika geografer i deras forskning (Butler 2006). Historiskt sett är TALC-modellen 

också gjord för att analysera stora resorter, produkter och djur och natur. Modellen är nu 

dock mest känd för att analysera destinationer. En fråga som man än idag undrar över är 

varför TALC-modellen först publicerades i tidskriften The Canadian Geographer. Varför 

publicerades modellen inte i en turism-tidskrift? (Butler 2006). Butler (2006) menar att 

det inte är vanligt för en modell att vara känd i över två årtionden. Modellen har använts 

i nästan hela världen där forskare analyserat olika geografiska platser och kommit fram 

till olika slutsatser. Det är utifrån ovanstående information som grundat den nuvarande 

TALC-modellen och som gjort den uppmärksammad (Butler 2006). Butler (2006) 

fortsätter att diskutera att det råder liten tvekan om att turistområden utvecklas och 

förändras över tid. Utvecklingen sker på grund av en mängd olika faktorer. En anledning 

som Butler (2006) nämner är att attraktioner eller företag läggs ner och nya attraktioner 

eller företag skapas och blomstrar.  

 

Modellen är ett av de mest betydande bidragen inom turismutveckling enligt Hall (2006). 

Det behandlar frågan om hur en plats förändras och varför den förändras över tid. I denna 

uppsats kommer modellen att användas ur ett destinationsperspektiv, det vill säga de olika 

faserna inom destinationsutveckling. Butler (2006) menar att en konsekvent utveckling 

av turistområden kan begreppsligöra, men garanterar inte att alla områden går igenom 

modellens faser och cykelns stadier lika tydligt överallt. Ett ord som kommer att 
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återkomma är ”faciliteter” och då syftar det på hjälpmedel, resurser och möjligheter på 

destinationen för turister. I figur 3.1.1 finns Butlers (1980) TALC-modell.  

 

3.1.1 Figur 

 

Destinationer kan befinna sig i olika faser i sin utveckling. För att förstå i vilken 

utvecklingsfas destinationer befinner sig i kan man använda sig av TALC-modellen 

(Tourist Area Life Cycle) som Butler skapade år 1980. Destinationslivscykeln presenteras 

i fem tydliga faser enligt (Butler 2006) och (Weaver & Lawton 2006) som hypotetiskt 

förklarar hur en destination/plats går från att vara nyligen upptäckt till att komma till den 

så kallade stagnationsfasen, därefter är olika utfall möjliga. I de första tre faserna är 

efterfrågan större än utbudet. I den fjärde fasen balanseras tydligare efterfrågan och 

utbudet för att i sista fasen stå inför ett vägval. Enligt Butler (2006) finns det två olika 

vägval i denna fas, detta understryker  (Weaver & Lawton 2006). Vägvalen kommer att 

beskrivas nedan under fas fem.  

 

Modellen kommer här att förklaras i kronologisk ordning där första fasen går under 

namnet Upptäcktsfasen (Involvement/exploration stage). Denna fas förklaras enkelt av 

sitt namn. Platsen upptäcks av tidiga besökare som strider mot vanliga turistrender. Enligt 

(Butler 2006; Weaver & Lawton 2006) delas denna fas in i två steg/perspektiv: 

Involvement och exploration stage, där involvement avser besökarna, den externa delen 
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och exploration belyser vad som händer på destinationen, internt. Under fasen, 

exploration stage, är det endast ett fåtal personer som reser dels för att det är svårt att ta 

sig till platsen och dels för att det är ett begränsat utbud av faciliteter och infrastruktur. 

Det finns inga, eller mycket få bekvämligheter för att ta hand om turister. När besökarna 

använder sig av bekvämligheter som inte är ämnade att användas av besökare är därför 

chansen hög att kontakten mellan lokalbefolkningen och turisterna inträffar. Kontakten 

blir unik, vilket i sig kan ses som en tjusning och attraktionskraft. När besökarna blir fler 

och mer vanlig på destinationen kommer delar av lokalbefolkningen komma in i 

involvement fasen. I den här fasen kommer då faciliteter som hotell och restauranger 

öppnas upp på destinationen med turisterna som målgrupp. I fasen börjar också lokala 

krafter att marknadsföra sig mot just besökare. Man kan säga att en turistindustri skapas. 

En sorts turistsäsong kommer också sannolikt odlas fram och bli mer tydlig. 

Genomgående i denna fas har turismen liten påverkan på lokalbefolkningen både i form 

av ekonomiska resurser och i vardagen (Butler 2006; Weaver & Lawton 2006). 

 

Fas två är Utvecklingsfasen (Development stage). I denna fas börjar fler människor få 

större vetskap om platsen och destinationen. Destinationen börjar nu bli ett väldefinierat 

besöksmål som arbetar mycket med marknadsföring mot bland annat turisternas 

hemorter. Externa aktörer börjar utveckla destinationen i form av faciliteter specifikt mot 

besökare. De lokala aktörerna tappar kraftigt kontroll över utvecklingen på destinationen, 

vilket kan leda till konflikter. Detta sker i en så pass stor utsträckning att lokala faciliteter 

kan komma att konkurreras ut till exempel med anledning av att externa aktörer tagit över 

marknadsandelar, framförallt gällande logi. Externa aktörer bygger upp nya attraktioner 

på destinationen samt utvecklar förbättrade transportmöjligheter för att enklare 

transportera besökare till destinationen. Det blir allt tydligare att bebyggelse mot turismen 

förändrar destinationen. Regional och nationell inblandning i planeringen av 

destinationen kommer antagligen också att bli nödvändig. Men även detta kan skapa 

missnöje och en slags oro hos lokalbefolkningen (Butler 2006; Weaver & Lawton 2006).  

 

Fas tre är Konsolideringsfasen (Consolidation stage) där antalet besökare fortsätter öka, 

men inte i samma hastighet som tidigare. Under högsäsong kan antalet turister vara lika 

många som lokalborna eller till och med fler. I denna fas är majoriteten av 

verksamheterna externa aktörer. Få nya produkter eller attraktioner utvecklas i utbudet 

på destinationen. Det här kan leda till ett hot på destinationen då det lokala näringslivet i 
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hög utsträckning kan vara beroende av turismen. Aktörerna fortsätter att arbeta med 

marknadsföring och reklam nu med försök till att locka fler turister också till 

destinationens lågsäsong. Det stora antalet besökare och faciliteter som är till för 

turisterna kan komma att väcka visst motstånd och missnöje bland lokalborna. Speciellt 

de som inte direkt har något med turismen att göra. I denna fas är majoriteten av den 

ekonomiska inkomsten på destinationen knuten till besöksnäringen (Butler 2006; Weaver 

& Lawton 2006). 

 

Fas fyra är Stagnationsfasen (Stagnation stage) vilket är en fas där destinationen 

avstannat och det kan finnas ett antal faktorer som ligger till grund för denna fas. 

Destinationen är välkänd i form av en etablerad image, många besökare har redan varit 

där och dessutom på grund av gedigen marknadsföring. Dock är destinationen inte längre 

lika lockande då turister redan upplevt det som finns på platsen och att den image som 

finns kanske inte längre är anpassad för framtiden. Om destinationen inte vidtar åtgärder 

i form av ny utveckling kommer destinationen gå vidare in i en nedgångsfas (decline) 

vilket är en del av den femte fasen i modellen. Som nämnt ovan finns det olika två vägar 

att gå i den femte fasen, antingen börjar man om från början och gör en ny 

destinationslivscykel eller accepterar man nedgången och låter det vara som det är.   

 

I nedgångsfasen väljer turister att besöka andra destinationer som exempelvis erbjuder 

liknande attraktioner men till ett mer attraktivt pris. De lokala aktörerna på destinationen 

ökar genom att de köper upp de faciliteter som finns. Den andra delen av fas fem är 

rejuvenation. Rejuvenation är att man förnyar destinationen, man förnyar sina 

attraktioner och faciliteter för att återigen locka nya eller gamla besökare. Att utveckla 

sina naturliga resurser som finns på destinationen och på så sätt bygga ut den kan vara ett 

sätt. En alternativ väg är att göra faciliteter unika för att på så sätt locka besökare. 

Utveckla sina produkter som finns i utbudet kan vara en annan aspekt. Samarbetet mellan 

den privata sektorn och den offentliga sektorn är viktigt i denna fas. Att tillsammans 

hjälpas åt för att locka besökare. Den offentliga sektorn kan bidra med marknadsföring 

och den privata sektorn kan bidra med mer attraktioner, mat, transport samt turistguidning 

(Butler 2006; Weaver & Lawton 2006). 
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3.1.2 Kritik TALC-modellen  

Det finns många forskare som kritiserat TALC-modellen. Hall (2006) argumenterar att 

uppkomsten av destinationen beror på besökarnas möjligheter att resa till destinationen. 

Alltså att utveckla transportmedel som tar besökarna till destinationen istället för att 

utveckla faciliteter på själva destinationen som i TALC-modellen. Vi hävdar att Hall har 

en poäng med det han argumenterar, för utan transportmedel till destinationen så kan inga 

turister besöka destinationen. Om destinationen exempelvis har en flygplats närliggande 

ökar detta möjligheten för att fler turister besöker destinationen. Ursprungligen användes 

TALC-modellen till geografer och forskare, vilket också kan ses som en kritik till att 

använda modellen i destinationssyfte (Butler 2006). Weaver och Lawton (2006) menar 

att TALC-modellen bara kan appliceras på destinationsnivå. 

 

Vi kommer undersöka om respondenterna på destinationen Kalmar arbetar med TALC-

modellen. Om inte, vill vi undersöka om den är giltig på Kalmar. Under intervjuerna 

kommer vi förklara för respondenterna vad TALC-modellen är och därför kommer 

respondenterna förhoppningsvis kunna placera ut vart i modellen destinationen Kalmar 

är just nu och vilka åtgärder som behövs.  

3.2 Marknadsföring  

Marknadsföring är en av många aspekter inom destinationsutveckling. Vad gäller TALC-

modellen är marknadsföring med som aktivitet i samtliga faser, från upptäcktsfasen till 

stagnationsfasen. Med en välutvecklad marknadsföringsteknik kan destinationen locka 

fler turister och öka sin besöksnäring. Enligt Jiang, Ramkissoon och Mavondo (2016) 

kopplas destinationsmarknadsföring till besökarens upplevelse. Det vill säga att om 

destinationen har marknadsförts sig väl, kommer chansen vara större att besökaren 

upplever destinationen ur ett mer positivt perspektiv. Det handlar om att leverera en 

helhetsupplevelse till besökarna. Detta är dock svårt eftersom olika kunder har olika 

motiv och anledningar till att besöka destinationen. Därför är det viktigt att ha god 

kunskap om besökarna och därför marknadsföra på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt 

gentemot potentiella och faktiska besökare (Tillväxtanalys 2012). Marknadsföring är ett 

stort begrepp som innefattar många delar, som exempelvis destinationsmarknadsföring, 

platsmarknadsföring och destinationsimage. Morrison (2002) definierar marknadsföring 

som en aktivitet, kommunikation, leverans och utbud av erbjudanden som har värde för 
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besökare, intressenter och samhället i stort. Marknadsföring kopplas även till turism där 

marknadsföringen är en viktigt del av turismens ökande takt (Pike & Page 2014). Att 

marknadsföra en destination är av stort behov och är en av de viktiga komponenterna 

inom destinationsutveckling för att bli konkurrenskraftig (Cox & Wray 2011).  

 

3.2.1 Destinationsmarknadsföring  

Som nämnt tidigare finns det många delar i begreppet marknadsföring, en del är 

destinationsmarknadsföring. Destinationsmarknadsföring kopplas ofta till Destination 

marketing organisation (DMO), vilket är en organisation som arbetar med 

marknadsföring på destinationer inom turism. Huvudmålet är att locka fler besökare till 

den specifika destinationen som organisationen marknadsför (Pike & Page 2014). En 

DMO strategi behöver beröra alla intressenter som är involverade på destinationen för att 

få full effekt. Alla intressenter har en stor roll på destinationen, där de är unika på olika 

områden för att främja turismen (Line & Wang 2017). Det är även viktigt att 

intressenterna marknadsför det destinationen står för. Detta leder till att intressenterna i 

sin tur bidrar till att locka fler besökare till destinationen. 

 

Inom marknadsföring på en destination är flera aktörer inblandade. Det krävs samarbete 

mellan offentliga och privata aktörer inom turism. Att leverera konsekventa meddelanden 

till potentiella besökare om vad en destination har att erbjuda i form av till exempel teman 

kan vara avgörande för effektiviteten och framgången för en destination genom dess 

marknadsföringsstrategier. DMO:s är sällan den enda aktören som kommer att 

marknadsföra destinationen. Det finns även privata och offentliga aktörer som kommer 

att genomföra sina egna oberoende marknadsföringsaktiviteter. Vad som händer är att 

dessa olika aktörer har olika marknadsföringsstrategier som kommer att sända ett oklart 

och diffust meddelande till potentiella besökare. Därför är en av de största utmaningarna 

för destinationsmarknadsförare att slå ihop alla aktörerna och arbeta tillsammans för att 

skicka ett klart och starkt budskap till potentiella besökare angående destinationen (Cox 

& Wray 2011). 

 

Två populära metoder inom destinationsmarknadsföring är SWOT-analys och Marketing 

Mix. SWOT-analys är en metod där man analyserar styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. Styrkor och svagheter är den interna biten av en destination. Att man analysera sina 

styrkor och svagheter på destinationen leder till att man får reda på vad man ska 
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marknadsföra för att locka besökare. Möjligheter och hot är den externa delen av en 

destination, där konkurrerande destination ingår. Det kan även handla om politiska beslut 

eller teknologiska faktorer (Weaver & Lawton 2006). Marketing Mix har analyserats av 

olika forskare, Morrison (2002) menar på att modellen består av 8 P. Dessa är place, 

product, people, price, packaging, programming, promotion och partnership. Alla dessa 

faktorer tillsammans leder till effektivitet (Weaver & Lawton 2006). Jiang, Ramkissoon 

och Mavondo (2016) menar istället att modellen består av 4 P, price, product, promotion 

och place. Genom att använda sig av dessa faktorer leder förhoppningsvis till en väl 

fungerande marknadsföring. Både Jiang, Ramkissoon och Mavondo (2016) samt 

Morrison (2002) har pris (price), produkter (product), reklamkampanj (promotion) och 

plats (place) som gemensamma faktorer. Marknadsföring kan alltså vara ett 

förvaltningsverktyg för att se till att “rätt typ” av turism är utvecklat inom destinationen 

som tar hänsyn till kapaciteten och andra problem som kan vara kopplat till 

besöksnäringen på destinationen. Destinationsmarknadsföring kan användas för att nå 

sammansatta mål på en destination (Cox & Wray 2011).  

 

Vid marknadsföring behöver man tänka på destinationens varumärke. Viktiga 

komponenter inom destinationens varumärke kan vara att marknadsföra destinationens 

namn, logo samt dess slogan, om det finns någon (Pike & Page 2014). Syftet med det är 

att sticka ut från mängden och på så sätt locka fler besökare och att ha en effektiv slogan 

kan vara det bästa alternativet till att locka besökare till destinationen. Marknadsför 

destinationen detta på ett effektivt sätt, leder detta till att destinationen blir ett varumärke 

som sticker ut och på så sätt lockar fler besökare (Pike & Page 2014). Detta leder till en 

varumärkesidentitet, det vill säga att man får en sorts identitet på destinationen. Syftet är 

återigen att identiteten ska sticka ut från mängden och skilja sig från liknande 

destinationer som kan vara konkurrenter. Viktiga komponenter som varumärkesidentitet 

bör innehålla, enligt Pike och Page (2014), är viktiga värden, konkurrenter, positionering 

och attributer på destinationen samt fördelar och vilken målgrupp destinationen vill 

marknadsföra sig till.  

 

Som tidigare nämnt fokuserar destinationsmarknadsföring på image-byggande och 

främjande som mål att uppnå högre tillväxt gällande både nationell och internationell 

besöksnäring (Cox & Wray 2014). Precis som Cox och Wray (2011) nämner, är 

destinationens image en viktigt faktor inom destinationsmarknadsföring. Jiang, 
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Ramkissoon och Mavondo (2016) håller med om detta och menar att destinationens 

image representerar människors idéer, tro eller avtryck angående destinationen. Att 

arbeta med image har visat sig ha en positiv påverkan på servicekvaliteten, positiv 

påverkan gentemot besökare, besökarnas tillfredsställelse samt besökarnas lojalitet 

(Jiang, Ramkissoon & Mavondo 2016). Marknadsföringsstrategier arbetar ständigt med 

att bygga en stark varumärkesidentitet eller att bygga upp förväntningar av destinationen. 

Det är avgörande att bygga upp en trovärdig och tilltalande bild av destinationen genom 

bland annat marknadsföring för att skapa tillfredsställelse hos besökarna (Ely 2013).  

 

Destinationers egenskaper kan analyseras ur tre faktorer. Faktorerna är destinationens 

attraktioner, supporttjänster samt människor relaterade faktorer. Attraktioner är en viktig 

del för destinationens konkurrenskraft. Exempel på attraktioner kan vara event, 

underhållning samt naturliga och kulturella attraktioner. Människor-relaterade faktorer är 

interaktionen mellan besökare och lokalbefolkningen eller interaktionen mellan besökare 

och servicepersonal. Supporttjänster kan vara mat, faciliteter eller transport som 

tillgodoser besökarnas dagliga behov (Jiang, Ramkissoon & Mavondo 2016). Ett sätt att 

gå tillväga när man utformar en marknadsföringsstrategi enligt Cox och Wray (2011) är 

att först och främst bör destinationen börja med att se efter vilka attraktioner och 

faciliteter som finns på platsen. Sedan se utanför platsen om vilka andra destinationer 

som kan ses som konkurrenter. Efter detta följa upp med att utvärdera hur stor efterfrågan 

av besökare må vara och jämföra efterfrågan med vilken destinationens kapacitet i form 

av destinationens supporttjänster och publika faciliteter som finns tillgängliga. Utefter 

detta bör destinationen bestämma målgrupp för att sätta upp marknadsföringsstrategin 

som målar upp destinationen på ett trovärdigt och lockande sätt gentemot potentiella 

besökare utifrån destinationens mål och att tillfredsställa lokalsamhället (Cox & Wray 

2011). 

 

Det är vitalt att förstå grunden i varför människor väljer att besöka just specifika 

destinationer. Faktorer detta beror på är rekommendationer från vänner, personliga 

intressen, påverkan av media, exponering av marknadsföring och reklamkampanjer. Om 

besökarna blir tillfredsställda av konsumtionen på en plats kan det vara ett intyg på att 

destinationen har byggt upp rätt förväntningarna om turismupplevelsen (Ely 2013). Cox 

och Wray (2011) menar att destinationer söker eller bör söka efter olika typer av turister. 

Det är alltså viktigt att sikta in sig på rätt typ av turister. Att hitta målgrupp bör vara ett 
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gemensamt intresse och beslut mellan berörda intressenter i form av vilka typer av turister 

destinationen vill nå ut till. Målgruppen bör vara bland annat vilka som passar på de 

attraktioner som erbjuds och vilka som är lämpliga gentemot lokalsamhällets anledning 

till att locka turister. Att ta reda på vilken typ av turister man vill locka till destinationen 

genom till exempel image bör vara i ett tidigt stadie av utvecklingen (Cox & Wray 2011).  

 

3.2.2 Platsmarknadsföring  

Som tidigare nämnt är platsmarknadsföring en del av marknadsföring, vilket Berglund 

(2013) understryker. Berglund (2013) menar i sin doktorsavhandling att begreppen place 

selling, place promotion och/eller place branding och platsmarknadsföring är mer eller 

mindre synonymt med varandra. De synonyma ord till platsmarknadsföring uppkommer 

i väldigt stor utsträckning. Vidare kommer författaren fram till att det är otydligt vad 

skillnaden skulle vara mellan de olika begreppen. Platsmarknadsföring tolkas mestadels 

som ett flerdimensionellt redskap för att generera och förmedla specifika bilder av en 

plats (Berglund 2013).  

 

Syssner (2012) menar att marknadsföra en plats inte är samma som att marknadsföra till 

exempel en produkt eller ett företag. En stor skillnad är att på en plats finns människor 

med olika erfarenheter, historier, vanor och ovanor. Det finns alltså mycket olika 

människor och viljor som har olika tankar om vad platsen är och hur man bör gå tillväga 

för att utveckla den. Det är inte bara politiska viljor som har olika åsikter utan även till 

exempel kommersiella aktörer och fastighetsägare. De som arbetar med 

platsmarknadsföringen, kan enligt Syssner (2012) ha en typ av makt. 

Platsmarknadsföring kan nämligen vara med och skapa och understödja föreställningar 

om vad som är platsens möjligheter, resurser och problem. De aktörer som är med och 

bestämmer över platsmarknadsföringen, innehar denna makten. Dessa personer kan vara 

utvalda människor, politiker och representanter från förenings- och näringsliv som ingår 

i nätverk och partnerskap.  

 

Platsmarknadsföring kan tolkas som ett efterfrågeorienterat sätt att tänka och det bör 

användas i planering och inom platsutveckling. Denna typ av marknadsföring kan ses 

som ett verktyg. Detta verktyg kan användas om en stad vill förnya sin image och därmed 

tilltala målgrupper som är eftertraktade. Eftertraktade målgrupper kan vara nya 

investeringar till staden, besökare, bebyggande och inflyttare. Med detta verktyg är det 
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centralt att platsen vill stå ut från mängden och åstadkomma engagemang och göra 

platsen mer attraktiv (Berglund 2013).  

  

Tidigare forskning angående marknadsföring ovan kommer prövas i fallstudien. Hur 

arbetar bolagen med marknadsföring? Till vilken målgrupp marknadsför sig 

destinationen Kalmar, eller har bolagen någon målgrupp?  

3.3 Konkurrens 

Ämnet konkurrens dyker upp i Butlers (1980) TALC-modell där externa företag söker 

marknadsandelar på destinationen och kan konkurrera ut lokala aktörer. I modellen 

nämns också att det kan hända att destinationer konkurrerar med att erbjuda liknande 

attraktioner med till ett mer attraktivt pris. En destinations konkurrens- och 

utvecklingskraft beror på förmågan att anpassa sig till destinationens komparativa 

fördelar, det vill säga sina resurstillgångar. Konkurrensfördelar och konkurrenssituation 

är också något destinationen borde anpassa sig till. Konkurrensfördelar kan exempelvis 

vara resursanvändning och konkurrenssituation kan exempelvis vara mikromiljön. Den 

avgörande rollen för denna förmågan har destinationens kärnresurser och attraktioner, det 

vill säga de reseanledningar som finns. Även strukturen som stödjer dessa 

reseanledningar är viktiga såsom kommunikation, serviceutbud samt det lokala politiska 

stödet (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). Kommunikation kan kopplas till 

marknadsföring, vilket har diskuterat ovan. Det politiska stödet kan kopplas till ekonomi, 

vilket är viktigt för att en destination kan utvecklas och konkurrera med andra 

destinationer.  

 

Destinationens konkurrenskraft handlar bland annat om att locka och tillfredsställa 

turister. Destinationens konkurrens kan också förknippas med långsiktig ekonomiskt 

välstånd hos lokalbefolkningen. Det slutgiltiga målet av konkurrensen är att upprätthålla 

och öka tillväxten av inkomsten hos befolkningen. Inom konkurrens är det viktigt att veta 

vilka som är med och konkurrerar på den specifika nivån (Kompulla 2014).  

 

Enligt Weaver och Lawton (2006) kan man dela in globala destination i två regioner, 

MDC:s (More developed countries) och LDC:s (Less developed countries). Det finns 

alltså två regioner, där den ena är länder/destinationer som är mer utvecklade generellt 
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samt den andra som är mindre utvecklade länder/destinationer generellt. I denna studie 

är det i Sverige som tillhör de mer utvecklade länderna det som forskas kring, mer 

specifikt Kalmar som destination. Vidare menar Berglund (2013) att olika städer 

konkurrerar på olika nivåer. Enligt (Berglund 2013) finns det tre olika nivåer:  

 

1. Globala städer - Tävlar om multinationella företag och högkvarter och om att 

utvecklas som centra för film, bioteknik, mode och IT  

2. Regionala centra - Konkurrerar om nationella företag, statliga myndigheter och 

eller/stora evenemang 

3. Små och perifera städer - Strävar efter att locka besökare och inflyttare 

 

Beroende på nivå konkurrerar man med de städer som också kategoriserar sig på samma 

nivå. Det är vitalt att staden förstår vilka de konkurrerar mot och positionerar sig utefter 

det (Berglund 2013).  

 

Turism marknadsförare/DMO:s måste konkurrera mot andra organisationer globalt som 

också försöker att attrahera turister att besöka deras destination. Manhas, Manrai, och 

Manrai (2016) menar att konkurrens inom turism är ett viktigt område. 

Turistdestinationer har blivit konkurrenskraftiga med tanke på globaliseringen. DMO:s 

och tjänsteleverantörer har blivit intresserade av att attrahera besökare till destinationen. 

De arbetar med varumärkesidentitet och logos för att sticka ut från konkurrenterna och 

därmed locka besökare. När destinationer blir distinkta och tydliga skapas en image 

(Manhas, Manrai, & Manrai 2016). 

 

Konkurrens kan definieras genom att både analysera utifrån jämförande men också 

konkurrensfördel. Den jämförande fördelen används för att lyfta fram naturresurser och 

konstgjorda resurser för att uppnå konkurrenskraft. Konkurrensfördelen belyser 

användningen av infrastruktur och anläggningar för att uppnå konkurrenskraft (Lo, Chin 

& Law 2019). Enligt Lo, Chin och Law (2019) har debatten ökat kring den hållbara 

turistnäringen där olika forskare diskuterat studien angående destinationens 

konkurrenskraft när det kommer till ekonomisk avkastning och ekonomisk hållbarhet. 

Utifrån den studien säger Lo, Chin och Law (2019) att destinationen kan uppnå 

konkurrenskraft när destinationen lyckas uppfylla olika kriterier. Dessa kriterier kan 
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exempelvis vara ökande avkastning, ökande antal besökare, starka kärnresurser samt 

locka besökare över en längre tid.  

 

Vidare menar Dwyer och Kim (2003) att för en destination ska uppnå konkurrenskraft 

behövs först och främst natur- och kulturresurser vara tillgängliga på destinationen. 

Fortsättningsvis behöver det finnas förvaltningsfunktioner för myndigheter och 

turismindustrin. Miljöförhållanden är den tredje aspekten för att öka konkurrenskraften 

på destinationen. Den sista aspekten är turisternas efterfråga som destinationen behöver 

ta hänsyn till. Crouch och Ritchie (1999) menar istället att det finns 11 aspekter för att en 

destination ska öka sin konkurrenskraft. Dessa är naturliga resurser, klimat, kulturella och 

sociala egenskaper, turistföretag, grundläggande infrastruktur, allmän infrastruktur, 

transportmedel, bra attityder till turister, kostnad och prisnivåer, bra ekonomi samt 

sociala band och någon form av unikhet. Alla dessa 11 aspekter måste fungera för att 

bidra till konkurrenskraft på en destination.  

 

Konkurrenskraft uppnås när destinationen har förmågan att producera och tillfredsställa 

en minnesvärd upplevelse för turisterna. Lo, Chin och Law (2019) menar att ett bra 

alternativ kan vara att försöka se ur turisternas synvinkel för att förstå hur man ska 

utveckla konkurrenskraften på destinationer. Ur turistbranschens synvinkel är det viktigt 

för destinationen att uppnå konkurrenskraft. Konkurrenskraften kan generera vinster i 

form av pengar och/eller turister. Det gäller att inte enbart fokusera på efterfrågesidan 

utan också på utbudssidan (Lo, Chin & Law 2019).  

 

En destination eller plats innehar givna grundförutsättningar. Med grundförutsättningar 

menas till exempel vilket klimat platsen har och/eller hur det fysiska ser ut. För att sätta 

detta i exempel kan det vara att Kalmar är en kuststad med ett varierande klimat. Dessa 

förutsättningar har stort värde och är den mest avgörande faktorn för hur bra en 

destination kommer lyckas i sin utveckling. Svagheterna i grundförutsättningarna är dock 

svåra att bemästra för en destination. Dessa förutsättningar går inte att ändra på, men 

däremot finns andra egenskaper man kan arbeta och utveckla genom bra ledning och 

strategisk arbete (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). Kunskap och kompetens är också en 

viktig faktor för att utveckla sin destination “på rätt sätt” och på så sätt konkurrera med 

andra destinationer (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). 
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Konkurrens kommer diskuteras i fallstudien genom att undersöka vad för konkurrenter 

destinationen Kalmar har, är konkurrens positivt eller negativt? Vilka konkurrenter anser 

de olika bolagen på destinationen Kalmar att de har?  

3.4 Samarbete  

Ett bra samarbete mellan företag är nyckeln till framgång på en destination, både när det 

kommer till konkurrens men även utveckling (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). I Butlers 

(1980) TALC-modell beskrivs det att det är viktigt att den privata och offentliga sektorn 

hjälps åt för att locka besökare. Dessutom att både regional och nationell inblandning i 

planeringen av destinationens utveckling kommer att vara nödvändig. Interaktionen 

mellan de sociala och kulturella delarna i destinationsutveckling kan ses som olika former 

av samarbete. Interaktionen mellan olika organisationer kan också både vara samarbete 

eller konkurrens. Samarbete, samordning eller samverkan är tre begrepp som i princip 

betyder samma sak och är viktiga inom destinationsutveckling. Entreprenörer nämner 

också att samarbete är en central roll i destinationsutveckling (Butler 2006; Weaver & 

Lawton 2006). Ahrne (1994) menar att där det finns samarbete, finns det även 

konkurrens. Motsatsen till samarbete är alltså konkurrens, vilket också är viktigt inom 

destinationsutveckling. Där konkurrens och samarbete inträffar samtidigt är mellan 

turismföretag som exempelvis olika hotellkedjor som samarbetar genom att locka turister 

till destinationen men konkurrerar sedan om gästerna på plats (Ahrne 1994).  

 

Intressenter på en destination är vitalt för att destinationen ska fungera och/eller 

utvecklas. Samarbetet mellan dessa intressenter är nödvändiga men kan vara 

svårhanterliga (Beritelli 2011). Dessa samarbeten är en process där många olika beslut 

tas för att göra intressenterna nöjda. Det finns mängder av utmaningar och frågor som 

bör diskuteras. Beritelli (2011) menar att uttrycket samhällsplanering förklarar vad som 

dagligen händer i ett turismsamhälle/destination. Människor möts antingen i sin 

arbetsmiljö eller i sitt privata liv, diskuterar frågor om andra människor och bildar på så 

sätt en syn på något. Vidare bildas antingen tvister eller vänskap för att tillslut fatta beslut 

på både personlig och institutionell nivå. Det är genom ovanstående process som 

samarbete bildas. Dock klassas lokalbefolkningen som endast en intressent menar 

Beritelli (2011). Vidare menar Beritelli (2011) genom att förbättra eller öka samarbetet 

behöver intressenter lita på de förtroende band man byggt upp med varandra, förstå 



  

 29 (58) 

varandra samt kommunicera med varandra på en daglig eller veckovis basis. Dessa 

aspekter är grundläggande för ett bra eller ökat samarbete (Beritelli 2011).  

 

Samarbete inom en destination kan ses som ett nätverk. Ett nätverk definieras som “en 

uppsättning av sammankopplade knutar” (Hall 2008). Att tydligt analysera nätverket i ett 

tidigt stadie av samarbetet inom turism är vitalt för att nå ett bättre slutresultat. Samarbete 

inom turism kan alltså ses som ett nätverk mer än ett partnerskap och/eller organisation i 

singular eller dynamiska relationer (Hall 2008). Vidare menar Bhat och Milne (2008) att 

samarbete bör ses som flera organisationer som utgör övergripande mönster av relationer. 

Att analysera nätverk inom turism har med tiden blivit mer och mer användbart. Nätverk 

ses som ett brett spektrum mellan organisationer som har olika typer av relationer till 

varandra. Dessa relationer kan vara sociala, ekonomiska och/eller andra typer av 

transaktioner mellan varandra (Hall 2008). Inom ett nätverk kan alla möjliga olika 

organisationer finnas, privata eller regionala, av olika storlekar inom alla delar av 

produktionskedjan (Hall 2008). 

 

I fallstudien kommer samarbete undersökas. Vilka samarbeten finns det på destinationen 

Kalmar?  Hur ser dessa samarbeten ut och hur arbetar de tillsammans?  

3.5 Ekonomi  

Turismindustrin ger fördelar inom transport, boende, underhållning, handel och dylikt i 

ett samhälle samt på destinationer (Manhas, Manrai & Manrai 2016). Kopplat till Butlers 

(1980) TALC-modell kan man se att i flera faser att turismen påverkar destinationens 

ekonomi. Turismindustrin bidrar till bland annat skatteintäkter, sysselsättning, 

försäljning och inkomster. Direkta ekonomiska effekter för en destination är på 

restauranger, logi, transport, detaljhandel och nöjen. Det påverkar även andra sekundära 

sektorer genom det ekonomiska tillskottet (Fawaz, Rahnama & Stout 2014). Song, 

Dwyer, Li och Cao (2012) visar att ekonomiska studier inom turism och 

destinationsutveckling är brett där allt från organisationsnivå till industrinivå och 

marknadsnivå inkluderas. Song et al. (2012) menar att turism varken är en marknad eller 

industri, utan en kombination av de båda. 

Turism har varit en viktig källa för den ekonomiska utvecklingen på många destinationer 

och dessutom för länder. Under de senaste åren har turismindustrin varit en av de 
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viktigaste och mest stabila tillväxtindustrier i världen (Manhas Manrai & Manrai 2016). 

Inkomster från turister kan vara speciellt fördelaktiga för landsbygdsekonomier som är 

belägna nära arkeologiska platser. Lokala samhällen ser ofta kulturarv som ett sätt att 

diversifiera deras ekonomiska situation (Ely 2013). Turismen gynnar ett samhälle i form 

av intäkter, men forskning visar på att delar av intäkterna går till hotellindustrins 

utländska investerare. Dessutom går lokala vinster mestadels till de rika i samhället, och 

de hushållen med lägst inkomst tar minst del av vinsterna (Ely 2013). 

Majoriteten av vetenskapliga artiklar angående ekonomi, handlar både om turism och 

ekonomi, vilket blir ett tydligt mönster. Mönstret visar att turism på både nationell och 

internationell nivå skapar en positiv ekonomisk utveckling för ett land samt inom många 

delar som till exempel sysselsättning, försäljning och inkomster (Fawaz, Rahnama & 

Stout 2014). Speciellt inom den nationella ekonomin är turismen en stor betydande del. 

Turisttjänsterna genererar pengar som är viktiga för både destinationen men även på 

regional och nationell nivå (Fawaz, Rahnama & Stout 2014). Turismen i Sverige får till 

skillnad från till exempel USA och Kanada som är helt privatiserade, bidrag/stöd från 

både staten och lokala kommuner (Tengling 2007).  

Turismen har gett positiva ekonomiska fördelar på bland annat destinationsnivå men kan 

ge negativa konsekvenser för miljömässiga, sociala och kulturella kostnader. Turism och 

destinationsutveckling spelar en stor roll i ekonomi då det bidrar till minskning av 

arbetslöshet. Turisters komplexitet i form av att konsumera olika typer av produkter och 

tjänster samt om man arbetar med destinationsutveckling medför att turismen bidrar till 

arbetskraft (Fawaz, Rahnama & Stout 2014). Detta understryker Isac, Cureteanu och 

Rusu (2010) då de menar att turism är en viktig inkomstkälla inom ekonomi. Att en 

destination har attraktioner som lockar besökare samt en effektiv försäljningspolicy 

gynnar också destinationen (Isac, Cureteanu & Rusu 2010). 

Historiskt sett har analyser om efterfrågan forskats mycket kring. Det har utvecklats vad 

gäller intressen, djup, mångfald och gjort stora framsteg inom turismekonomisk 

forskning (Song et al. 2012). Fenomenet är fortfarande dominerade inom ekonomi och 

utvecklas ständigt inom turismekonomi. Efterfrågan inom turism mäts främst av antal 

ankomster, antal turistutgifter (kvitton) samt antal turistnätter på exempelvis hotell (Song 

et al. 2012). En annan variabel som påverkar turisternas beslut att åka till en specifik 

destinationen är marknadsföring. Vid en effektiv marknadsföring kan destinationer locka 



  

 31 (58) 

besökare i mängder. Men kostnaden kan vara stor både på destinations och 

organisationsnivå (Song et al. 2012). Turismens efterfrågan på destinationer tenderar att 

påverkas av efterfrågan på liknande destinationer, såsom kulturella, miljömässiga, 

geografiska och ekonomiska aspekterna (Song et al. 2012). Alltså ekonomin på en 

destination är en viktig aspekt för valet av destination. 

Turism kan vidare ses som ett oligopol, det vill säga att ett litet antal företag dominerar 

marknaden vilket leder till hög marknadskoncentration. Ur ett makroekonomiskt 

perspektiv bidrar turismen till den lokala, nationella och internationella ekonomiska 

utvecklingen men även destinationens konkurrenskraft (Song et al. 2012). Förhållandet 

mellan turism och ekonomisk tillväxt är ett av de viktigaste forskningsteman i dagens 

litteratur. Song et al. (2012) menar att internationell turism bidrar till utländsk valuta, 

sysselsättning, stimulerar investeringar samt sprider kunskap. Ekonomin växer snabbt 

inom turismutveckling och destinationsutveckling. Det blir dyrare med turismtjänster och 

sysselsättningen inom restaurang och hotell ökar. Vad det kostar på destinationen har en 

påverkan på val av destination för turister, det vill säga priskonkurrens mellan 

destinationer. Det kan vara sol, sand, hav, kultur eller specifika attraktioner vilket gör 

destinationsutveckling viktigt när det kommer till ekonomi (Song et al. 2012). 

Besöksekonomin och turism är begrepp som är starkt kopplade till varandra. I många 

områden där man har olika utvecklingsstrategier som exempelvis kust- och 

bergdestinationer är besöksekonomi en viktig aspekt. Traditionellt sett har man utvecklat 

turism och destinationer genom att marknadsföra sig på ett mer effektivt sätt. Men under 

senare tid behöver destinationer utvecklas ännu mer för att locka besökare och på så sätt 

bibehålla en stor besöksekonomi. Om destinationer inte utvecklas så tappar man besökare 

och en viktig inkomstkälla (Halkier, Kozak & Svensson 2014). Halkier, Kozak och 

Svensson (2014) menar också på att då ökad medvetenhet om att turism genererar stora 

ekonomiska medel, behöver destinationer och organisationer utvecklas för att ta del av 

denna ekonomi. Strukturen är också av stor betydelse vid destinationsutveckling, vad 

man lägger sina pengar på och hur mycket (Halkier, Kozak & Svensson 2014). 
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I Sverige ökade sysselsättningen inom turism och besöksnäringen med 2% från 2017 till 

2018. För att sätta detta i siffror skapades cirka 3000 jobb under året, de flesta från hotell 

och restaurangbranschen. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turism ökat med 32 

% (Tillväxtverket 2019b). Med dessa siffror kan man anta att turismnäringen förutspås 

ha en stark tillväxt i Sverige och dess destinationer. 

Hur införskaffar sig Kalmar sina pengar och hur hanterar destinationen dessa? Vilken 

struktur har bolagen, samt hur statistiken ser ut på exempelvis sysselsättning eller 

gästnätter? 
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4. Empiri 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kapitlet redovisas studiens respondenter samt sammanställning av intervjuerna inom de 

olika kategorierna. Det ges också en bakgrund om Kalmars historia och en kort 

sammanfattning av de olika bolagen, det vill säga Destination Kalmar AB, Region 

Kalmar och Kalmar City Samverkan AB. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studiens respondenter:  

● Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar AB. 28/11–2019 (50 min) 

● Karin Ekebjär, Samordnare besöksnäringen, Region Kalmar Län. 13/12–2019 (43 min) 

● Lisa Söderholm, Centrumutvecklare, Kalmar City Samverkan AB. 16/12–2019 (25 min) 

 

Destination Kalmar AB är ett helägt kommunalt bolag som arbetar för att besökare ska 

välja Kalmar före andra destinationer. Staden ska vara attraktiv för såväl besökare som 

invånare och potentiella inflyttare (Destination Kalmar u.å.). 

 

Region Kalmar Län är en politisk styrd organisation. Region Kalmar Län finansierar och 

bidrar till insatser som stärker länets utveckling. Organisationen stödjer projekt inom 

bland annat näringslivet och turism med syfte att stimulera tillväxt och öka 

attraktionskraften i länet (Region Kalmar län u.å.).  

 

Kalmar City Samverkan AB är en organisation som samlar näringslivet, fastighetsägarna 

och kommunen med stort fokus på stadskärnan i Kalmar. Syftet är att hitta samarbeten 

mellan dessa tre parter för att utveckla Kalmar. En organisation som arbetar mycket för 

lokalinvånarna och besökarna (Ekebjär 13/12–2019).  

4.1 Bakgrund  

Historiskt sett har det hänt mycket de senaste 22 åren på destinationen Kalmar ur ett 

destinationsutvecklingsperspektiv. Kalmar har gått från att vara en vit fläck på kartan till 

att vinna mängder av priser såsom årets sommarstad och årets kommun. Destinationen 

tog fart i slutet av 1990-talet då ett jubileum startade och varade ett helt år. Det som 

uppmärksammades år 1997 var 600 års jubiléet från ”Kalmarunionens” bildande. Innan 

dess hade Kalmar hamnat i ett sorts vakuum i samband med att både Volvofabriken och 
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Rifa-fabriken lades ner i Kalmar. En stor del av sysselsättningen som tidigare kommit 

från industrin var borta. Staden letade därför efter andra sätt och annan typ av 

sysselsättning. Detta har till viss del skapats från service- och turistindustrin (Kalmar 

Kommun u.å.). Det blev en så kallad strukturomvandling på destinationen. Kalmar gick 

från att vara en industristad med nästan enbart industriföretag till att bli en 

turistdestination med både service och turistföretag.  

 

Evenemanget som diskuterats ovan planerades och samtliga nordiska drottningar och 

kungar bjöds in. Även efterföljare riktade sin uppmärksamhet mot Kalmar och 

investerade i platsen. Johnson menar att det året är fortfarande det största om man räknar 

till gästnätter. Jubileumsåret 1997 var startskottet för Kalmar som turistdestination och 

man fick för första gången ett ”turism tänk” påstår Johnson. Mellan 1997 och 2001 

började man sedan komma igång med uppstarten av Destination Kalmar AB som ett 

evenemangsamordnat bolag med fokus på destination/platsmarknadsföring. Bolaget tar 

alltså form år 2001. Vid den tidpunkten har organisationen fyra anställda som arbetar 

med att profilera destinationen Kalmar med en gemensam image. Destination Kalmar AB 

arbetar aktivt med marknadsföring under denna tid. Några år senare, år 2005 börjar också 

en rejäl satsning på näringslivet. Året efter arrangeras Kalmar stadsfest för första gången. 

2008 blir tre bolag ett när både Kalmarturism AB och Kalmar slott AB går in i Destination 

Kalmar AB. Det huvudsakliga syftet med sammanslagningen var att samordna 

marknadsföringen av både kommunen och regionen. Bolaget fortsätter växa och mer 

fokus riktas på evenemangsutbudet i Kalmar. Detta ger resultat och år 2012 får Kalmar 

“Ironmanstatus”. Det här betyder att Kalmars triathlontävling får använda sig av det 

skyddade och prestigefyllda varumärket ”Ironman Kalmar”. Med fortsatt satsning på 

både event och kultur har detta resulterat i att Kalmar har vunnit titeln som årets 

sommarstad fyra år i rad (2016–2019). Detta är en av fler utmärkelser som destination 

Kalmar har fått (Partnership by Kalmar u.å.).  

4.2 TALC-modellen (Tourist Area Life Cycle) 

Vi väljer i samtliga intervjuer att förklara TALC-modellen grundligt med hjälp av figur 

3.1.1 så respondenterna förstår vad modellen innebär. Ingen av dem har någon 

förkunskap om Butlers (1980) TALC-modell. Det tar dock inte långt tid innan 

respondenterna förstår modellen och börja diskutera den med oss. Johnson på Destination 
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Kalmar AB menar att de arbetar efter en annan modell vid namnet SOSTAC (Situation, 

Objectives, Strategy, Tactics, Actions, Control). Alla respondenterna är dock eniga om 

att startskottet var jubileumsåret 1997, då Kalmar som destination tog fart. 

Destinationsutvecklingen i Kalmar har gått häpnadsväckande fort. Förr fanns inte Kalmar 

på kartan ur ett besöksnäringsperspektiv, menar respondenterna. Samtliga 

respondenterna säger i princip samma sak, att tiden före jubileumsåret var restaurangerna 

och caféerna i Kalmar stängda i staden under helgerna. Staden var helt enkelt en 

passerport till turistdestinationen Öland som blommade av turister under 

sommarmånaderna. Tiden efter jubileumsåret öppnades uteserveringar och staden 

började vakna till liv ur ett turismperspektiv. Vidare menar respondenterna att det var 

under detta jubileumsår som staden och dess invånare förstod att turismen och 

besöksnäringen förde med sig positiva effekter till staden. Alla respondenter är dessutom 

eniga om vart Kalmar som destination befinner sig idag, om man tittar till modellen. 

Respondenterna pekar ut att destinationen Kalmar i ett utvecklingsperspektiv befinner sig 

ungefär mitt emellan konsoliderings- och stagnationsfasen.  

 

Risken är att Kalmar börjar stagnerar enligt Johnson, men han påstår också att bolaget 

vet vad de ska göra för att inte stagnera. Åtgärder som krävs enligt Johnson är att de 

exempelvis börjar arbeta med MICE (Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions). 

En industri som inkluderar möten, incitament, konferens och event. Genom att arbeta 

med detta kan Kalmar komma att locka fler besökare och en ny sorts målgrupp som 

destination Kalmar AB inte arbeta så tydligt och systematiskt med tidigare. Johnson 

menar också att ett nytt fokus på utbudet, nya mål och ett tänk med inriktning på 

hållbarhet är andra nyckelfaktorer som krävs för att Kalmar som destination inte ska 

stagnera. Ekebjär på Region Kalmar håller med i ovanstående analys. Hon menar att det 

är av vikt att hitta en ny målgrupp. Hon påpekar att man har satsat hårt på idrottsturism 

och att nya målgrupper behövs. Ekebjär fortsätter och förklarar att man nu vill arbeta ur 

ett mer hållbarhetsperspektiv i framtiden. Söderholm utvecklar och menar att Kalmar som 

destination dessutom behöver gå mot en mer året-runt destination. Han förklarar att 

Kalmar är en stark besöksdestination under sommaren. Men framförallt under vintern är 

det ganska tomt om man ser till ett besöksnäringsperspektiv. Här framhåller både 

Söderholm och Johnson att det behövs fler hotellbäddar och parkeringsplatser men att det 

är svårt att bygga nytt framförallt med tanke på att det är ont om plats i staden. Ett sätt att 

locka besökare kan vara att satsa på bland annat konserter vintertid för att locka besökare.   
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4.3 Marknadsföring 

De olika bolagen arbetar på olika sätt gällande marknadsföring, men ibland på liknande 

sätt. Johnson på Destination Kalmar AB menar att bolaget arbetar mycket med 

marknadsföring. De arbetar med marknadsföringen utifrån två olika kanaler. Den ena 

kanalen som de använder sig av är tryckta magasin som levereras två gånger om året till 

hushåll i hela Kalmar kommun samt till Karlskrona, Västervik och Växjö. Enligt Johnson 

är denna marknadsföringsteknik väldigt effektiv, då ”snacket” om Kalmar och vad 

destinationen Kalmar erbjuder diskuteras i den sociala kommunikationen. De använder 

sig således av “WOM” (Word of mouth), när besökare och människor generellt talar om 

Kalmar och vad de upplevt för andra människor. Johnson menar att denna teknik främst 

riktar sig mot den nationella besökaren. Ungefär på detta sätt arbetar Kalmar City 

Samverkan AB också fast de väljer att rikta in sig på Kalmar stadskärna, berättar 

Söderholm. Söderholm förklarar att de delar in marknadsföringen i fem boxar: shopping, 

caféer, restaurang, historia, evenemang och kultur som dessutom är de fem största 

besöks anledningarna. Där tidningar, radio, hemsidor och sociala medier tjänar som 

medel till marknadsföringen. Bolaget vill på detta sätt locka hit lokalbefolkningen och 

skapa stolthet. Vidare menar Söderholm att de genom externhandeln (Hansa City och 

Giraffen) i Kalmar marknadsför sig även till Karlskrona, Gotland och Växjö. Detta gör 

bolaget för att stärka Kalmar som handelsstad.  

 

Den andra delen av marknadsföringen som Destination Kalmar AB använder sig av är 

för att locka internationella besökare. Då arbetar de tillsammans med hela Kalmar län 

samt Öland för att locka besökare. Ekebjär på Region Kalmar bekräftar att bolaget arbetar 

tätt med Destination Kalmar AB för att marknadsföra sig internationellt. Detta 

understrykes av Johnson som menar att Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge 

är de primära målområdena vid marknadsföring. Samtliga poängterar att de har bra 

vetskap kring var besökarna spenderar sin tid geografiskt sett.  

 

Alla tre bolag använder sociala medier och hemsidor för marknadsföring. Johnson menar 

att Destination Kalmar AB använder sina partners hemsidor mycket, vilket Söderholm 

understryker då de marknadsför Kalmars intressen för att bygga ett starkt varumärke och 

image. Region Kalmar hjälper också företag i Kalmar genom digital utbildning så att de 
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kan använda sig av t ex Booking och Google. Ekebjär förklarar att det är viktigt ur ett 

marknadsföringsperspektiv för hela destinationen. 

4.4 Konkurrens 

Konkurrens är nästan alltid positivt, menar Johnson. Ser man inte konkurrens som 

positivt kan man inte se sin egen utveckling, det vill säga möjlighet att göra saker och 

ting bättre. Dock påstår han att ur ett kortsiktigt perspektiv kan konkurrens vara negativt, 

det gäller att “vinna matchen” mellan sina konkurrenter. Johnson menar att Destination 

Kalmar AB konkurrerar på olika nivåer. Konkurrenterna är många och finns både nära 

men också långt bort. Med dagens möjligheter till enkelt och billigt resande gör till 

exempel Paris och London till två stora konkurrenter, säger han.  Både Söderholm och 

Johnson poängterar att cirka 85 procent av besökarna på destinationen Kalmar är 

nationella vilket är en till faktor till att Destination Kalmar AB menar att stora metropoler 

är konkurrenter.  

 

En annan stor konkurrent är Västkusten. Antingen väljer man att åka till väst- eller till 

ostkusten förklarar Johnson. Det finns också städer i närheten som respondenterna 

förklarar kan vara konkurrenter såsom Karlskrona eller Västervik. Söderholm menar å 

andra sidan att Kalmar City Samverkan AB inte konkurrerar med Karlskrona då det ligger 

för långt bort, men poängterar att i vissa delar konkurrerar Kalmar med t ex Växjö och 

då i förhållande till urbaniseringen. Med det vill han säga att människor flyttar från 

landsbygden in till städerna. Även i ett sådant här hänseende kan destinationsutveckling 

ha betydelse. Johnson belyser att Destination Kalmar AB har kommit långt inom 

destinationsutveckling, både inom utbud och marknadsföring vilket gör att man ligger 

långt framför destinationerna i närheten.  

 

Region Kalmar använder sig av benchmarking som innebär att man studerar andra 

destinationer och se vad de har gjort bra och så vidare för att försöka lära av dem. Ekebjär 

menar att detta både kan ses som en sorts samarbete men även konkurrens, då man 

konkurrerar med dessa destinationer för att vinna slaget om besökaren.  
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4.5 Samarbete 

Inom kategorin samarbete är dessa tre bolag sammankopplade på ett eller annat sätt. 

Partnerskapet (Partnership) är ett stort samarbete på cirka 140 partners som 

respondenterna påpekade flera gånger ses som vitalt. Partnerskapet skapades i mitten av 

2010 på grund av att Destination Kalmar AB är beroende av det privata näringslivet 

menar Johnson. Det privata näringslivet är mycket viktigt för att få de ekonomiska 

möjligheterna att göra en dynamisk och intensiv platsutveckling. För att lyckas med detta 

förklarar Johnson att Destination Kalmar AB vände sig mot det privata näringslivet och 

frågade om aktörerna ville vara med på deras platsutvecklingsresa som mål att göra 

Kalmar till en mer attraktiv plats. Frågan gick således till Kalmar City Samverkan AB 

som i grund och botten står för att samla näringslivet, kommunen och fastighetsägarna. 

Med ovanstående information kan man konstatera att Kalmar City Samverkan AB är en 

viktigt samarbetspartner för Destination Kalmar AB. Söderholm förklarar vidare att Vd:n 

(Åke Andersson) för Destination Kalmar AB sitter med i styrelsen i Kalmar City 

Samverkan AB. Det Kalmar City Samverkan AB gör är att hitta samarbeten mellan 

näringslivet, kommun och fastighetsägarna för att på så sätt utveckla staden i rätt riktning 

påpekar Söderholm. Vidare poängterar hon ett flertal gånger vikten av samarbete speciellt 

inom fenomenet destinationsutveckling mellan kommunen (Destination Kalmar AB), 

näringslivet och fastighetsägarna. De håller möten varje månad där det lyfts frågor som 

är direkt kopplade till både näringslivet, kommunen och fastighetsägarna. Söderholm 

menar att hon är ansiktet utåt för näringslivet, det vill säga hon för deras talan mot 

exempelvis kommunen och fastighetsägarna. Både Johnson och Söderholm säger att det 

viktigaste samarbete är Partnerskapet och det har hittills varit mycket givande för 

destinationens utveckling.  

 

Region Kalmar samarbetar också mycket med Destination Kalmar AB som i sin tur 

arbetar med det privata näringslivet som tidigare nämnt. De statliga organen som 

exempelvis Tillväxtverket och organisationen Visit Sweden samarbetar med Region 

Kalmar som i sin tur förmedlar detta till den kommunala bolagen såsom Destination 

Kalmar AB menar Ekebjär. I övrigt har de statliga organen inte så mycket att göra med 

besöksnäringen på lokal och regional nivå.  
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4.6 Ekonomi  

Partnerskapet som nämnt ovan är ett av de viktigaste samarbeten. Detta samarbete 

genererar cirka 3,5 miljoner kronor årligen till Destination Kalmar AB. Johnson menar 

att denna inkomst är viktigt för att arbeta med destinationsutveckling och ha möjlighet 

till att exempelvis marknadsföra. Söderholm på Kalmar City Samverkan AB understryker 

detta och menar att de som är med i Partnerskapet lägger in cirka en tredjedel av sina 

resurser till Destination Kalmar AB. Samtidigt får de finansiellt stöd tillbaka från både 

Destination Kalmar AB, näringslivet och fastighetsägarna. Destination Kalmar AB får 

inga bidrag från staten, dock kan bolaget söka stöd från Region Kalmar som i sin tur kan 

söka stöd från staten. Region Kalmar ses alltså som en bank och vill gärna att 

kommunerna söker stöd tillsammans för att öka samarbetet sinsemellan berättar Ekebjär. 

 

Destination Kalmar AB får uppdragsersättning från kommunen på cirka 20 miljoner om 

året som fördelas genom att lägga cirka 40 procent på marknadsföring, 30 procent på 

utbudet, 20 procent på värdskapet och 10 procent på den fysiska miljön berättar Johnson. 

Bolagets omsättning ligger på cirka 50 miljoner där som nämnt ovan 20 miljoner kommer 

från kommunen och övriga 30 miljoner är från sponsorer, försäljning och partnerskapet. 

Destination Kalmar AB lägger i sin tur in 300 000 kr till Region Kalmar som med det 

stödet arbetar med marknadsföring internationellt förklarar Ekebjär. Region Kalmar får 

även en mycket liten del statliga medel i form av skattemedel.   

 

Hotellbeläggningen är mycket hög för att vara en så pass liten stad, menar Johnson. 

Beläggningen ligger stabilt på 64–65 procent på årsbasis. Det är en enligt Johnson en 

indikator på att det saknas hotellbäddar i Kalmar. Enligt Johnson innehar Kalmar den 

tredje största nyttjandegraden sett till område för organisationen Airbnb. Johnson menar 

att detta tyder på att destinationen är en expansiv plats som människor vill besöka. Enligt 

SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne kan man se statistik på gästnätter i 

bland annat Kalmar kommun från och med år 2008 till 2019 där 2019 års statistik inte är 

uppdaterat för hela året. Från år 2008 till 2018 kan man se en ökning av totalt antal 

gästnätter. År 2008 var det 331 944 stycken totalt antal gästnätter medan år 2018 var det 

398 028 nätter. En ökning med cirka 20 procent. 

 



  

 40 (58) 

5. Analys 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kapitlet kommer det diskuteras och analyseras kring vad respondenterna har sagt 

gentemot vad forskning säger. Det kommer kopplas från både teorin och empirin i de 

olika kategorierna.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 TALC-modellen (Tourist Area Life Cycle)  

Början av turismens resa på destinationen Kalmar är tydlig, då som tidigare nämnt läggs 

Volvofabriken och Rifa-fabriken ner (Kalmar Kommun u.å.). Detta leder till att ett 

vakuum skapas och destinationen får leta efter en ny sorts sysselsättning. Av denna 

strukturomvandling skapas både service och turister attraktioner/företag. Av detta kan vi 

se en koppling om vad Butler (2006) skriver, det vill säga att utveckling sker på en 

destination när attraktioner eller företag läggs ner och nya attraktioner eller företag skapas 

och blomstrar. I alla våra intervjuer fick vi samma svar angående startskottet för 

destinationen Kalmar. Respondenterna berättade att år 1997 var ett avgörande år för 

besöksnäringen i staden Kalmar. Det var 600 års jubileet som var startskottet för 

Destination Kalmar AB och destination/platsutvecklingen för kuststaden Kalmar menar 

Johnson. På den tiden var Kalmar, enligt samtliga respondenter, en vit fläck på kartan 

med ytterst få faciliteter i form av till exempel restauranger och caféer som lockade en 

liten mängd turister. Kungligheter från Skandinavien blev inbjudna till jubileet och 

efterföljare kom med “vanliga” människor. Detta är en historia som vi förknippar med 

Butlers (1980) TALC-modell i upptäcktsfasen som tidigare nämnt delas in i två steg: 

involvement och exploration stage. Butler (2006) menar att en plats i upptäcktsfasen har 

mycket få faciliteter riktat mot turister. Enligt Butler (2006) öppnas turismfacilliteter upp 

på platsen under denna fas.  Tiden efter jubileumsåret öppnar staden upp bland annat 

restauranger och uteserveringar till en början riktat mot både lokalbefolkningen men 

också turister då staden så smått började ana ett behov. Butler (2006) menar att en typisk 

start av en destination i TALC-modellen i många fall kan vara just att inflytelserika 

personer tar sig till en plats som inte arbetar med besöksnäring och därmed har 

begränsade faciliteter, specifikt mot turister. Det uppfattas av ”vanliga” människor som i 

större utsträckning börjar ta sig till platsen. Den har fått ett slags lyft och det har skapats 

synlighet. Det finns enligt oss en likhet och koppling mellan Kalmar under denna tid och 
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modellen i den här fasen. Grundtanken är densamma, att inflytelserika personer börjar att 

ta sig till en plats och “vanliga” människor tar efter.  

 

Studiens respondenter har som tidigare nämnt arbetat och arbetar fortfarande med 

marknadsföring. Det har de gjort för att locka fler besökare till destinationen och för att 

skapa ett varumärke (image). Enligt Butler (2006) börjar människor i utvecklingsfasen 

få större vetskap om destinationen, och bolagen på destinationen arbetar mycket med 

marknadsföring. Det blir även både regional och nationell inblandning på destinationen, 

vilket stämmer på destinationen Kalmar då Region Kalmar är inblandade i 

destinationsutveckling. Respondenterna är även eniga om att Kalmar har jobbat hårt med 

att få en image inom olika segment. Till exempel har de arbetat tydligt och medvetet mot 

idrottsturism. Det gjorde att de lyckades att få ta del av och använda det internationellt 

kända varumärket ”Ironman”. 

 

Studiens samtliga respondenter känner igen sig i att destinationen Kalmar befinner sig 

mitt emellan konsolideringsfasen och stagnationsfasen (Se röd prick i figur 5.1.1). 

Antal besökare fortsätter att öka men inte i samma omfattning som tidigare, på högsäsong 

kan antalet turister vara fler än lokalbefolkningen. Respondenterna bekräftar att Kalmar 

är en sommardestination i allra högsta grad. Av den här anledningen vill Destination 

Kalmar AB framförallt hitta nya målgrupper kopplade till annan säsong. Samtliga 

respondenter påpekar att de fortsätter arbeta med marknadsföring för att locka till sig fler 

besökare under lågsäsong vilket också ligger i linje med modellens konsolideringsfas. 

Enligt modellen börjar populariteten på destinationen under stagnationsfasen att avta 

men destinationen är välkänd och många turister har besökt destinationen. Ingen av 

respondenterna uppfattar att Kalmar har nått stagnationsfasen ännu. Vi kan dock 

konstatera att respondenterna har påpekat att de vill förnya sig genom att hitta nya 

målgrupper, nytt utbud och nya säsonger. Detta anser vi att bolagen gör för att inte nå, 

eller till och med oavsiktligt hoppa över stagnationsfasen och ge Kalmar ett lyft på 

lågsäsong med ny målgrupp. 
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5.1.1 Figur 

 

5.2 Marknadsföring  

Marknadsföring är som nämnt tidigare vitalt inom destinationsutveckling. Enligt Pike 

och Page (2014) är DMO (Destination marketing organisation) ett samlingsnamn för när 

en organisation arbetar med att marknadsföra en destination. Detta gör Destination 

Kalmar AB ständigt. Destination Kalmar AB lägger 40 procent av sina resurser på att 

marknadsföra destinationen. Att ha en effektiv marknadsföringsteknik samt veta 

vilken/vilka målgrupper man ska marknadsföra sig mot ökar chansen att locka turister 

(Jiang, Ramkissoon & Mavondo 2016). Destination Kalmar AB, Region Kalmar och 

Kalmar City Samverkan AB arbetar ständigt med marknadsföring mot specifika 

målgrupper som är geografiskt segmenterade.  

  

Region Kalmar och Destination Kalmar AB arbetar tätt i samarbete med hela länet mot 

den internationella målgruppen, norra Tyskland, Danmark och Nederländerna även 

Norge samt Polen. Gällande den nationella målgruppen arbetar Destination Kalmar AB 

på egen hand tillsammans med Partnerskapet. Eftersom Destination Kalmar AB 

samarbetar genom Partnerskapet representerar organisationen både kommunen och 

dessutom cirka 140 privata aktörer i Kalmar. Ett DMO arrangerat samarbete mellan både 

privata och offentliga aktörer är effektivt då det enligt Cox och Wray (2011) bidrar till 
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att skicka ett specifikt budskap till målgrupperna med sikte att locka fler besökare. Hade 

man inte samarbetat på ett liknande sätt hade det kunnat öka risken för att skicka 

flera/olika typer av budskap presenterat för mottagarna (Cox & Wray 2011). Dock är inte 

alla relevanta privata aktörer i Kalmar med i Partnerskapet vilket utelämnar intressenter. 

 

Det är enligt Jiang, Ramkissoon och Mavondo (2016) viktigt att ha god kunskap om 

besökarna som man marknadsför sig mot. Destination Kalmar AB och Region Kalmars 

målgrupp är uttagen utifrån en geografisk segmentering och här finns kanske möjlighet 

att ytterligare differentiera sökparametrarna för att träffa mer rätt i marknadsföringen. 

Enligt Cox och Wray (2011) är det viktigt att rikta in sig på rätt typ av turist. Här anser 

vi att Destination Kalmar AB och Region Kalmar inte riktigt är, då de som sagt inte har 

en mer specifik segmentering av målgrupperna som till exempel kan vara kön, ålder och 

inkomst.  

 

Både Region Kalmar och Kalmar City Samverkan AB uttrycker tydligt att man ständigt 

arbetar genom WOM (Word Of Mouth). Enligt Ely (2013) är det viktigt att förstå grunden 

till varför människor väljer att just besöka en specifik destination. Detta beror ofta på 

rekommendationer i form av WOM. Region Kalmar marknadsför destinationen Kalmar 

medan Kalmar City Samverkan AB marknadsför stadskärnan och de båda 

organisationerna förstår betydelsen av att skapa ett gott rykte om destinationen och 

stadskärnan för att på så sätt locka besökare.  

5.3 Konkurrens 

När det kommer till konkurrens kan vi se likheter mellan hur Destination Kalmar AB 

arbetar och vad forskningen säger. Berglund (2013) diskuterar kring att det finns tre olika 

nivåer inom konkurrens - global nivå, regional nivå och små/perifera städer. Enligt 

Johnson arbetar Destination Kalmar AB med konkurrens på just alla dessa olika nivåer. 

Han bekräftade att såväl Paris och London som västkusten och slutligen städer på närmre 

håll allihop är konkurrenter till destinationen Kalmar. Här kan vi se att den globala 

konkurrensen numera även påverkar en destination som Kalmar med fler och mer 

lättillgängliga flygplatser som ständigt ökar sitt utbud. 

  



  

 44 (58) 

Johnson förklarar att Destination Kalmar AB konkurrerar med metropoler på global nivå 

som exempelvis Paris och London, på regional nivå har han bland annat nämnt 

konkurrensen mellan väst- och östkusten. Den sista nivån som avser städer i närheten 

kopplar vi till städer som Karlskrona och Västervik precis som Johnson påstår i intervjun. 

Genom att arbeta på detta sätt är effektivt enligt oss, dock känns det lite långdraget att 

konkurrera med stora städer som Paris eller London för dessa städer genererar mycket 

mer i både besökare och är mer utvecklade som destinationer när det kommer till utbud, 

marknadsföring och så vidare. Men Johnsons argument att bolaget konkurrera om den 

nationella turisten, att istället för att resa på en weekend till dessa metropoler vill bolaget 

locka turisterna till Kalmar. Detta argument anser vi är väl uttänkt, då cirka 85 procent 

av besökarna i Kalmar är nationella, påstår Söderholm och Johnson.  

 

Söderholm anser dock att Kalmar City Samverkan AB samverkar med och inte 

konkurrerar med Karlskrona då det ligger för långt bort, men poängterar att man 

exempelvis konkurrerar med Växjö med tanke på urbaniseringen. Det vill säga att 

människor flyttar från landsbygden in till städerna, då vill Kalmar City Samverkan AB 

att människorna flyttar till Kalmar istället för Växjö menar Söderholm. Detta anser vi kan 

kopplas till vad Manhas, Manrai och Manrai (2016) diskuterar angående globaliseringen. 

Destinationer har blivit mer konkurrenskraftiga på grund av globaliseringen där företag 

och organisationer arbetar med att attrahera besökare till destinationen. Man arbetar med 

varumärkesidentitet och logos för att sticka ut från andra destinationer och skapar tillslut 

en image. Ungefär på det sättet beskriver Söderholm att Kalmar City Samverkan AB 

arbetar, man lockar människor med hjälp av en image som Kalmar innehar och därav 

konkurrerar med andra destinationer.  

 

Region Kalmar använder sig av benchmarking som innebär att man studerar andra 

destinationer och se vad de har gjort bra för att försöka överträffa dem. Ekebjär menar att 

detta både kan ses som ett sorts samarbete men även konkurrens, då man konkurrerar 

med dessa destinationer för att “vinna matchen” om att locka besökare. Vi anser att detta 

är likt det Manhas, Manrai och Manrai (2016) diskuterar, att man behöver konkurrera 

med andra organisationer både globalt och nationellt för att locka besökare. Genom att 

använda sig av benchmarking precis som Region Kalmar gör, konkurrerar man med de 

destinationer man väljer att studera. Både Manhas Manrai och Manrai (2016) och Ekebjär 

anser detta är viktigt speciellt inom turism. Strukturen som stödjer reseanledningar är 
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viktiga såsom kommunikation, serviceutbud samt det lokala politiska stödet (Svensson, 

Bodén & Fuchs 2012). Ekebjär påvisade ett antal gånger vikten av politikernas 

inblandningen i destinationsutveckling, därav ser vi en koppling om vad Svensson, Bodén 

och Fuchs (2012) diskuterar och vad Ekebjär säger. Kunskap och kompetens är en viktig 

faktor för att utveckla sin destination “på rätt sätt” och på så sätt konkurrera med andra 

destinationer (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). Region Kalmar erbjuder olika 

kompetensutbildningar för företag i regionen menar Ekebjär. Detta anser vi är en likhet 

som är väldigt viktig.  

 

Alla tre respondenter diskuterar vikten av befolkningen i Kalmar. Enligt Kompulla 

(2014) förknippas just konkurrens med långsiktigt välstånd hos lokalbefolkningen. Att 

målet med konkurrens är att öka tillväxten av inkomsten hos befolkningen för att på så 

sätt utveckla destinationen. Här anser vi att man kan se likheter gentemot vad de tre 

respondenterna diskuterar som tidigare nämnt. Alla tre respondenter påpekade flera 

gånger att lokalbefolkningen är en vital del i destinationsutveckling men även när det 

kommer till konkurrens. 

5.4 Samarbete 

Ahrne (1994) menar att interaktionen mellan organisationer kan både vara samarbete och 

konkurrens. Vi anser att detta är intressant då många privata aktörer inom Partnerskapet 

arbetar inom samma område, till exempel restaurangbranschen. Ta två restauranger i 

Kalmar som först och främst samarbetar för att locka utomstående besökare och dess 

resurser till Kalmar. I detta stadie samarbetar restaurangerna inom till exempel 

Partnerskapet. Men när besökaren väl är på plats i Kalmar, konkurrerar aktörerna om 

samma besökare till just sin restaurang. Detta gör Partnerskapets olika aktörer, enligt oss 

både samarbetspartners och konkurrenter. Hall (2008) menar att alla möjliga olika 

organisationer, privata och regionala av olika storlekar kan finnas inom samma nätverk. 

Det är fallet inom Kalmar och det viktiga Partnerskapet. Inom detta Partnerskap finns 

aktörer från små privata lokala caféer, till kommunen och industriföretag. Hall (2008) 

nämner dessutom att inom ett nätverk kan det finnas ekonomiska relationer och 

transaktioner till varandra, vilket det finns i Partnerskapet. Alltså, Partnerskapet kan ses 

som en form av nätverk. Detta understryks även från våra respondenterna, att 

Partnerskapet är ett sorts nätverk eller sammankopplade knutar som Hall (2008) beskriver 
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det. Hall (2008) menar också på att i ett nätverk kan både regional och privata 

organisationer ingå, vilket vi anser stämmer överens med hur Partnerskapet ser ut.  

 

Intressenter på en destination är viktiga för att destinationen ska fungera eller utvecklas. 

Samarbetet mellan dessa intressenter är nödvändiga men svåra att hantera (Beritelli 

2011). Dessa samarbeten är en process där många olika beslut tas för att göra alla 

intressenter nöjda. Det finns mängder av utmaningar och frågor som behöver diskuteras. 

Ovanstående information som Beritelli (2011) beskriver anser vi stämmer överens med 

vad våra respondenter har sagt. Både Region Kalmar och Kalmar City Samverkan AB 

har bra kontakt med Destination Kalmar AB och vice versa. De tre respondenterna 

påpekade flertal gånger vikten av intressenter och bra samarbete och att det ibland kan 

vara svårt men att det oftast löser sig för alla parter. För att förbättra eller öka samarbetet 

behöver intressenter lita på de förtroendeband man byggt upp med varandra, förstå 

varandra samt kommunicera med varandra på en daglig eller veckovis basis. Dessa 

aspekter är grundläggande för ett bra eller ökat samarbete (Beritelli 2011). Även denna 

information som Beritelli (2011) beskriver stämmer. Främst med vad Söderholm menar, 

då hon påstår att Kalmar City Samverkan AB har både veckovis, månadsvis och bland 

daglig kontakt med näringslivet och fastighetsägarna. Både Johnson och Ekebjär har 

också bra kommunikation sinsemellan på en bra basis. Alla respondenter poängterar 

också vikten med samarbete och berömmer varandra, då de känner att de har ett bra 

samarbete som hela tiden utvecklas. 

5.5 Ekonomi  

Enligt Song et al. (2012) mäts efterfrågan inom turism främst av antal ankomster, 

turistutgifter och antal turistnätter. Destination Kalmar AB berättar att 

hotellbeläggningen i Kalmar är 64–65 procent. Detta betyder, enligt Johnson, att det är 

en brist på hotellbäddar. Siffrorna är positiva för bland annat destinationen och dess 

befolkning då det ger direkta ekonomiska effekter på destinationen. Det här är inte bara 

positivt för turismrelaterade företag utan ger dessutom påverkan på hela destinationens 

sysselsättning och skatteintäkter (Fawaz, Rahnama & Stout 2014). Enligt Ely (2013) går 

dock de lokala vinsterna mestadels till de rika i samhället och de hushållen med lägst 

inkomst får ta minst del av vinsterna. Dessutom säger forskning att intäkterna går till de 

utländska investerare som äger hotell på destinationen (Ely 2013). Detta kan stämma i 
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viss mån om vi lyssnar på Johnson som menar att Kalmar är det tredje största området 

om man tittar till nyttjandegrad i Sverige avseende Airbnb. Här gynnas i så fall inte bara 

lokalbefolkning/företagande utan delar av vinsterna går just till utländska intressenter. 

Destination Kalmar AB, Region Kalmar och Kalmar City Samverkan AB satsar stort på 

marknadsföring. Enligt Song et al. (2012) kan effektiv marknadsföring locka besökare i 

mängder men kostnaden kan vara stor på både destination och organisationsnivå. De olika 

organisationerna som arbetar för att öka bland annat turismen på destinationen.  

Det finns en tydlig brist på parkeringsplatser och hotellbäddar i Kalmar enligt Söderholm 

på Kalmar City Samverkan AB och Johnson på Destination Kalmar AB. Det här är typiskt 

för turismdestinationer enligt Fawaz, Rahnama och Stout (2014). Turism för med sig 

positiva fördelar på destinationsnivå men kan samtidigt ge negativa konsekvenser inom 

andra områden. Med ökad turism kommer inte bara ekonomiska fördelar utan det kan 

även föra med sig problem och utmaningar på destinationen. Det här är en viktig faktor 

att ta i beaktande för destinationsutvecklingsarbete.  
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6. Slutsats 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kapitlet kommer en slutsats ges. Syftet och uppsatsfrågan kommer diskuteras och 

besvaras.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Syfte 

Syftet med denna uppsatsen är att kartlägga fenomenet destinationsutveckling. Studien 

undersöker om TALC-modellen är giltig på destinationen Kalmar. Kategorierna i 

samband med TALC-modellen kommer att prövas på destinationen Kalmar.  

 

Delsyften  

● Undersöka om TALC-modellen är giltig på destinationen Kalmar. 

● Undersöka hur kategorierna används på destinationen Kalmar.  

6.1 Delsyfte 1  

Den tydligaste och mest utmärkande kopplingen och slutsatsen som vi kan se är att alla 

tre respondenter som dagligen arbetar med turism och besöksnäring i Kalmar, pekar ut 

att destinationen är mitt emellan konsolidering- och stagnationsfasen, i Butlers (1980) 

TALC-modell. Alla tre parterna menar dessutom att Kalmars resa som turistdestination 

påbörjades efter jubileumsåret 1997. Eftersom samtliga respondenter är eniga om var de 

befinner sig på utvecklingsresan och när den började anser vi att det är möjligt att 

applicera modellen på Kalmar. Det är av vikt att förstå att det inte går att förlita sig helt 

på en modell i varje detalj då varje destinations utvecklingsresa har sina specifika 

förutsättningar. Så när vi tittar mer ingående på varje fas, anser vi att modellen inte är 

giltig. Det innebär dock inte att modellen inte skulle kunna användas av destination 

Kalmar i sitt utvecklingsarbete. Tvärtom kanske det vore ett bra hjälpmedel för att avgöra 

hur olika uppkomna situationer ska lösas. Modellen kan vara ett sätt att se saker ur olika 

perspektiv och hjälpa till att se var i en utvecklingsprocess de är och vad olika beslut kan 

få för konsekvenser.  
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6.2 Delsyfte 2 

Vi kan tydlig se att Kalmar har arbetat med kategorierna som undersökts och att dessa är 

kopplade sinsemellan. Utan ekonomi finns inte möjlighet att marknadsföra destinationen 

och därmed bli konkurrenskraftiga och utan samarbete är det svårt att bli 

konkurrenskraftiga och därmed få ekonomi. De två kategorier som har varit grunden till 

Kalmars utvecklingsresa är samarbete och marknadsföring. Det är också vad de tre 

respondenterna har gett uttryck för. Vad avser samarbetet så är Partnerskapet den 

viktigaste faktorn till vad som åstadkommits, tillsammans.   

6.3 Besvarande av uppsatsfrågan  

På vilket sätt arbetar destinationen Kalmar med och mot en framgångsrik 

destinationsutveckling? 

 

Destinationen Kalmar arbetar mycket med både marknadsföring och samarbete 

(Partnerskapet). Genom Partnerskapet arbetar bolagen med många intressenter och 

väljer att lyssna till lokalbefolkningen. Detta är enligt våra respondenter en viktig faktor 

till Kalmars destinationsutvecklingsresa. Vi anser att Partnerskapet har gett många 

fördelar bland annat i form av ekonomiska resurser som har lett till att Kalmar kan ha 

marknadsfört sig väl, och på så sätt vara konkurrenskraftiga. Vidare har de på det här 

sättet skapat sig en samsyn på destinationen kring hur de vill synas i förhållande till sina 

besökare. 

 

Kalmar arbetar och har planer för framtiden för att inte tappa besökare och stagnera. 

Specifikt säger respondenterna att de söker efter nya målgrupper och särskilt då på 

destinationens lågsäsonger för att få ett mer jämnt flöde av besökare. Region Kalmar 

pekar specifikt på att Kalmar behöver satsa på en ny sorts turism, då destinationen under 

en längre tid satsat mycket på idrottsturism. Enligt TALC-modellen finns det olika vägar 

att gå efter stagnationsfasen. Kalmar har enligt egen utsago inte nått dit ännu men 

respondenterna är eniga om att inom en snar framtid behöver göra något annorlunda. I 

det här arbetet kanske destinationen kommer att ställas inför ett vägval inte helt olikt det 

som beskrivs i TALC-modellen. Om destinationen kommer att ta hjälp av modellen eller 

inte vet vi inte. Men vi ser att den styrka Kalmar har haft i att arbeta tillsammans har varit 
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en framgångsfaktor. Den vägen tror vi är en fortsatt viktig del i en framgångsrik 

destinationsutveckling som vi tror är vägen framåt. 

  

Däremot anser vi att destinationen inte ha några konkreta förslag på hur de ska gå från 

ord till handling. Samtliga respondenter menar att samtidigt som man vill satsa på fler 

besökare och nya målgrupper är det brist på hotellbäddar och parkeringsplatser. Är detta 

något man kan utföra samtidigt eller kan det vara fördelaktigt att först lösa problemen 

med hotellbäddar och parkeringsplatser? Skulle man locka fler målgrupper men stående 

problem med parkering och hotellbäddar återstår, blir då besökarna nöjda av vistelsen? 

Eventuellt kan det vara smartare och först lösa problemen, för att sedan göra en 

nysatsning i form av att ge destinationen “ett nytt liv” och söka efter en rejuvenation.    
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Teman och frågor till Stefan Johnson, turistchef på Destination Kalmar AB.  

 

Teman  

Destinationsutveckling 

Marknadsföring 

Samarbete/Konkurrens 

Ekonomi 

TALC-modell  

 

1. Vad är Destination Kalmar AB, vad innebär din befattning? 

2. Vad omfattar fenomenet destinationsutveckling, enligt er? Hur arbetar ni med 

destinationsutveckling?  

3. En viktig aspekt inom destinationsutveckling är marknadsföring enligt omfattande 

forskning, håller du med om att det är en viktig aspekt? Hur och i vilken utsträckning 

arbetar Destination Kalmar AB med marknadsföring? 

4. Vilka samarbetar Destination Kalmar AB med, varför, hur och på vilket sätt? 

5. Vilka är era konkurrenter? Anser ni konkurrens positivt eller negativt eller både och?   

6. Ekonomi har en stor grund till destinationsutveckling. På vad har ni lagt era pengar på? 

Hur får ni era pengar? Lite siffror?  

7. Får ni bidrag för ert arbete inom destinationsutveckling, från vem, och hur fungerar detta? 

8. TALC - modellen. Känner ni till den? Har Destination Kalmar AB arbetat med TALC - 

modellen på något sätt? Tycker du den är användbar och vilket stadie skulle du säga att 

Kalmar är i nuläget?  

9. Hur ser framtiden ut för destinationen Kalmar enligt er? Vad behövs göras och vad 

kommer ni att satsa på? 

10. Har Kalmar tydliga säsonger, som till exempel sommarsäsong och vintersäsong, hur och 

varför? 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide  

Teman och frågor till Karin Ekebjär, samordnare besöksnäringen på Region Kalmar Län. 

 

Teman 

Destinationsutveckling 

Marknadsföring 

Samarbete/konkurrens 

Ekonomi 

TALC-modell  

 

1. Berätta vem du är och vad ditt arbete är och går ut på, vad är ditt/ert uppdrag? 

2. På vilket sätt är Region Kalmar och Destination Kalmar AB sammankopplade? 

3. På vilka sätt arbetar Region Kalmar gällande Destinationsutveckling? 

- marknadsföring, ekonomi och samarbete/konkurrens?  

4. Hur finansieras Region Kalmar? 

5. Vad är era största utmaningar de kommande åren? 

- Med vilken tidshorisont arbetar ni mot? 

6. Hur fungerar kommunikationen med det privata näringslivet?  

7. TALC - modellen. Känner ni till den? Var skulle du säga destinationen Kalmar befinner 

sig idag?  
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Bilaga 3  

Intervjuguide  

Teman och frågor till Lisa Söderholm, centrumutvecklare på Kalmar City Samverkan 

AB. 

 

Teman 

Destinationsutveckling 

Marknadsföring 

Samarbete/konkurrens 

Ekonomi 

TALC-modell  

 

1. Berätta om vem du är och vad din befattning är på Kalmar City Samverkan AB? 

2. Vilka arbetar ni mot/målgrupp, t.ex. lokalbefolkning, turister, besöksnäring? 

3. Samarbetar ni med någon? Partnerskapet? 

4. Hur ser bolaget på Destinationsutveckling? 

5. Hur jobbar ni med marknadsföring? 

6. Vilka konkurrera ni med? Eller har ni några konkurrenter?  

7. Hur ser ekonomin ut för bolaget? Hur finansieras ni?  

8. Vad har ni för framtidsvision inom bolaget?  

9. TALC - modellen. Känner ni till den? Var skulle du säga destinationen Kalmar befinner 

sig idag?  


