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Sammanfattning 

Idrottsturism är ett växande segment inom turismindustrin och idrottsevenemang 

används ofta av destinationer för att attrahera turister. Med modiga eldsjälar och 

duktiga arrangörer har Kalmar vuxit till en evenemangsstad med en bred portfölj av 

idrottsevenemang som bidragit med olika effekter. Syftet med den här studien är att 

undersöka om de händelser som varit viktiga för Kalmar har haft en betydande roll för 

stadens utveckling efter 2012. Vi vill se om utvecklingen har haft någon betydelse för 

den satsning som gjorts på idrottsturism och vilka effekter som detta har lett till nu. 

 

Studien har antagit en induktiv ansats med ett kvalitativt sätt att samla in data på. 

Resultatet i form av det empiriska och teoretiska materialet visar oss hur staden och 

idrottsturismen har utvecklats och vilka effekter som varit betydande för Kalmar. 

Genom att föra en analys och diskussion kring dessa kategorier har vi kunnat nå en 

slutsats att utvecklingen i Kalmar före och framförallt efter 2012 har spelat en viktig 

roll för satsningen på idrottsturism och dess effekter. 
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Abstract  

Sports tourism is a growing segment of the tourism industry and sporting events are 

often used by destinations to attract tourists. With enthusiast and talented organizers, 

Kalmar has grown into an event city with a broad portfolio of sporting events that have 

contributed with various effects. The purpose of this study is to investigate whether 

the events that were important to Kalmar have had a significant role for the city´s 

development after 2012. We want to see if the development has had any significance 

for investment in sport tourism and what effects this has led to know. 

The study has adopted an inductive approach with a qualitative way of collecting data. 

The results in the form of the empirical and theoretical material show us how the city 

and sports tourism have developed and what effects have been significant for Kalmar. 

By conducting an analysis and discussion of these categories, we have been able to 

reach a conclusion that the development in Kalmar before and especially after 2012 

has played an important role in the investment in sports tourism and its effects. 

Keywords 

Kalmar, sports-tourism, sports-event, effects, destination development 
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1 Inledning 

I studiens inledning kommer en kort introduktion till staden Kalmar att presenteras. 

Vi kommer i bakgrunden att lägga fram Kalmars utveckling som turiststad före och 

efter 2012. Vidare kommer en problemdiskussion med ämnesmotivering att tas upp 

samt varför vi valt att avgränsa vår studie. Avslutningsvis kommer frågeställningen 

och syftet med studien att presenteras. 

_____________________________________________________________ 
 

Kalmar är den tredje största staden i landskapet Småland räknat till antalet invånare 

(Visit Småland u.å.). Det är en stad som geografiskt är beläget utmed Sveriges östra 

kuststräcka med närhet till sommardestinationen Öland. Med cykel- och gångavstånd 

till allt som staden har att erbjuda finns det mycket att upptäcka. “Kalmar har den lilla 

stadens personliga charm, men erbjuder den stora stadens möjligheter”. (Kalmar 

Kommun u.å.).  

Fyra år i rad har Kalmar blivit framröstat av det svenska folket till att bli årets 

sommarstad (Isefjord 2019). Det är ett bevis på att besökare och invånare är nöjda med 

vad staden har att erbjuda under sommarhalvåret (Mortensen 2019-11-20). 

Evenemangskalendern är full under juli och augusti månad (Destination Kalmar 2019) 

där allt från musik- till idrottsevenemang fyller stadens gator (Eriksson & Karlsson 

2018). De flesta evenemangen som hålls i Kalmar lockar tiotusentals besökare vilket 

kräver stora arenor. Kalmar saknar större inomhusarenor som tar den kapaciteten av 

människor, så istället används staden som arena (Mortensen 2019-11-20).  

1.1 Bakgrund 

Kalmars historia sträcker sig långt bakåt i tiden som en gammal handelsstad och regent 

över flera nordiska länder under Kalmarunionens tid på 1300-talet (Kalmar Län 2014). 

Kalmars utvecklingsresa till den evenemangsstad det är idag började i slutet av 90-

talet, år 1997 (Melin Wahlin 2019-12-02). Det var året då ett stort kungligt firande 

ägde rum, då kungar och drottningar från hela Norden samlades för att fira att det var 

600 år sedan Kalmarunionen bildades. Projektledare och personal anställdes för att 
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anordna denna fest som ägde rum på Kalmar slott. Det blev ett jättestort och lyckat 

evenemang som än idag är det år med flest antal övernattningar och besökare på slottet. 

Unionsårets firande lärde invånarna och framförallt politikerna att det fanns potential 

att göra något bra av staden (Johnson 2019-11-26).  

Det har inte alltid varit en självklarhet att se Kalmar som en turiststad (Johnson 2019-

11-26). Tiden innan Unionsåret 1997 går det att se en stor skillnad på antalet besökare 

och övernattande gäster (Melin Wahlin 2019-12-02). Det var framförallt Öland som 

var aktuellt på sommaren dit turister åkte för att fira sin semester. Kalmar var en stad 

turisterna passerade för att tanka bilen och sedan fortsätta vidare över bron (Ekebjär 

2019-11-14). Idag åker turister fortfarande till Öland under sommaren för att lapa sol 

och njuta av den svenska sommaren. Skillnaden från då till nu är att allt fler väljer att 

lägga sina nätter även i Kalmar under sommarhalvåret. För de som väljer detta blir 

Öland istället en destination som besöks under dagen när vädret kanske sviker på 

fastlandet (Johnson 2019-11-26).  

Det finns många anledningar till att Kalmar har utvecklats till en turiststad under de 

senaste årtiondena. Bland annat har ett helt nytt shoppingområde vuxit fram med stora 

kedjor som även lockar människor från städer längre bort (Gustavsson 2019-11-21). 

Den dåvarande högskolan i Kalmar slogs ihop med universitetet i Växjö och bildade 

Linnéuniversitetet som attraherar allt fler studenter att studera i staden. Kalmar har 

även utökat sin portfölj med mängder av nya evenemang som både lokalbefolkningen 

och besökarna verkar uppskatta (Johnson 2019-11-26).  

Idrottsevenemang är en typ av evenemang som Kalmar har blivit duktiga på (Johnson 

2019-11-26). År 2012 tilldelades två platser i världen tävlingen Ironman och detta var 

Kalmar och New York. Idag är Ironman det största återkommande idrottsevenemanget 

i Kalmar och varumärket finns bara i en annan stad till i Sverige. Triathlon-tävlingen 

Järnmannen som funnits sedan 1994 i Kalmar fick sin officiella Ironman-stämpel år 

2012 och har sedan dess lockat både atleter och besökare till staden (Brovell 2019-11-

20). Omsättningen har ökat (Brovell 2019-11-20) och antalet deltagare likaså (Norman 

2020). Idag är Ironman-tävlingen mer än bara en dag, det är en hel vecka fylld av 

aktiviteter (Destination Kalmar 2020). Kalmar mini-tri som är en tiondel av den stora 

tävlingen är en attraherande tävling som säljer slut lika fort som den stora. Ironkids är 
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även en del som vuxit sig enormt stort där barn springer några hundra meter dagen 

innan Ironman och går i mål på samma ställe som de vuxna (Brovell 2019-11-20). 

Mängden och variation på idrottsevenemang är någonting som vuxit sig stort i Kalmar 

efter 2012. Staden erbjuder ett brett utbud av idrottsevenemang placerade mellan sen 

vår och tidig höst (Johnson 2019-11-26). Det är alltifrån Kalmar Horse show, Hansa 

Bygg Grand Prix, löparlopp, Kalmar FF:s fotbollsmatcher till trav och darttävlingar 

(Destination Kalmar u.å.a).  Det har helt enkelt funnits en lucka öppen för att våga 

testa nya saker med tanke på den positiva responsen från Ironman-tävlingen och detta 

har Kalmar som stad tagit vara på (Gustavsson 2019-11-21) vilket har resulterat i ett 

antal effekter. 

1.2 Problemdiskussion 

Kalmar är en stad som växer där idrottsevenemangen är en del av det som ökar i antal 

(Mortensen 2019-11-20). När allt fler evenemang arrangeras av Kalmar krävs det 

också att staden kan ta emot fler besökare och deltagare. Det krävs att infrastrukturen 

är fungerande, att det finns tillräckligt med parkeringsplatser, att det finns arenor där 

tävlingarna kan hålla till, att logi för övernattande gäster finns tillgängligt och även 

restauranger för både invånare och besökare att äta på behöver hålla öppet (Johnson 

2019-11-26). För att detta ska fungera anser vi att effekterna som kommer av ett 

evenemang är av stor vikt. 

I vår B-uppsats En riktig folkfest som skrevs våren 2018 undersökte vi fenomenet 

Ironman och på vilket sätt turismen hade ökat i Kalmar i samband med tävlingen. 

Resultatet av studien visade att Kalmar hade fått en ökad turism i form av en förlängd 

sommarsäsong och ett ökat turistekonomiskt netto. Resultatet som vi fick från vår 

tidigare uppsats har fungerat som en bas för oss att bygga vidare på i den här studien. 

Fenomenet vi har valt att studera är idrottsturism med fokus på idrottsevenemangens 

effekter.  

Ett idrottsevenemang lämnar kvar mer än en effekt på destinationen. Andersson (2019) 

delar upp effekterna i sju olika kategorier som han valt att kalla för de sju kapitalen. 

De sju kapitalen innefattar: fysiskt, kulturellt, socialt, politiskt, finansiellt, natur och 

humant kapital. Alla de här effekterna är på något sätt beroende av varandra och kan 
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antingen, genom att vara positiva, få destinationen att utvecklas eller förbättra sin 

image. Om effekterna är negativa kan destinationen ta hjälp av dessa för att utvecklas, 

men destinationen kan också nå en stagnationsfas (se 4.1.1 Butlers 

destinationslivscykel).  

Effekterna är därför av stor vikt när det kommer till destinationsutveckling (Getz 

2005). Organisationerna som arbetar med idrottsevenemangen har som mål att nå så 

mycket positiva effekter som möjligt inom de olika områdena. Det är sällan ett 

evenemang når 100 % positiva effekter, utan där finns alltid någon negativ aspekt. De 

negativa aspekterna behöver inte vara negativa i den bemärkelsen att de förstör för en 

destination. De kan vara negativa i den graden att organisationerna får upp ögonen för 

någonting som inte fungerar bra och får dem att utveckla sin produkt till det bättre 

(Andersson 2019). 

Alla effekter som kommer av ett idrottsevenemang har skapats av de människor som 

är med och påverkar evenemangets planering, genomförande och utvärdering. Det är 

alltså inte bara organisationerna bakom idrottsevenemangen som bidrar med 

effekterna utan deltagarna och besökarna är en viktig del. Skulle det inte finnas några 

deltagare under ett idrottsevenemang hade det inte lockat några besökare eller ens 

kunnat kallas för ett idrottsevenemang. Alla tre parter är därför av stor vikt när det 

kommer till att skapa positiva effekter ur ett idrottsevenemang (Andersson 

2019). Detta har fått oss att fundera på vilka effekter Kalmar har fått av 

idrottsevenemangen. 

1.3 Ämnesmotivering 

Den här studien syftar till att undersöka vilka effekter som satsningen på 

idrottsevenemang och utveckling historiskt sett har haft på Kalmar. Vi har valt att 

genomföra den här studien då vi anser att idrottsevenemangen har haft en betydande 

roll för hur Kalmar ser ut idag. Detta kan vi bland annat genom vår tidigare studie En 

riktig folkfest se att Ironman har lett till en ökad turism och förlängd sommarsäsong. 

Ironman är dock inte det enda som har bidragit med effekterna som staden har idag. 

Vi anser att det finns andra händelser som spelat en viktig roll och kommer därför 
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undersöka om det går att identifiera fler händelser som bidragit till satsningen på 

idrottsturism och de effekter som dessa har gett. 

Tidigare studier inom idrottsturism och kvarlämnade effekter fokuserar ofta på 

megaevent och dess effekter. Yichen, Haojie, Yo & Yong (2011) beskriver effekter 

som Olympiska spelen har på städer och diskuterar möjligheter till förbättringar på 

nationell och internationell skala. En annan studie av Kim, Jun, Walker & Drane 

(2015) handlar om hur invånarna uppfattar de sociala effekter som storskaliga 

evenemang har på destinationen. Det finns även studier inom idrottsturism som 

kopplas samman med destinationsutveckling, men där har studierna utgått från tripple 

bottom line som innefattar sociala, finansiella och ekologiska effekter (Andersson, 

Armbrecht & Lundberg 2016). Vår studie har fått inriktningen mot humana, finansiella 

och sociala effekter då detta var det som våra respondenter pratade om under 

intervjuerna. Dessa tre effekter är en del av de sju kapitalen inom legacy som 

Andersson (2019) skriver om. Vi har identifierat en kunskapslucka gällande de effekter 

som idrottsevenemangen har bidragit med till Kalmar utifrån att kolla på de sju 

kapitalen. Vi anser därmed att vår studie bidrar till ny kunskap inom ämnet och en 

vidare forskning att bygga på (se 6.1 Förslag på vidare forskning). 

1.4 Avgränsning 

Vi har i den här studien valt att avgränsa årtalen mellan 2012–2019. Anledningen till 

att vi valde 2012 som startpunkt har att göra med varumärket Ironman som för första 

gången höll sin tävling i Kalmar det året. Ironman tillsammans med den idrottsstrategi 

som bildades runt det årtalet blev lite av en start för Kalmar som evenemangstad. 

Kalmar har innan 2012 arrangerat evenemang av olika slag. År 1997 hölls bland annat 

ett jättestort firande som drog hit väldigt många besökare. Detta firande tillsammans 

med andra händelser som våra respondenter ansett haft en betydande roll kommer att 

tas upp i studien för att kunna diskuteras senare i analysen och diskussionen. 

Vi anser att de är efter 2012 som invånarna har blivit mer delaktiga och allt fler väljer 

att besöka Kalmar under sommaren då de flesta idrottsevenemang tar fart. Detta är 

även anledningen till att vi har valt att specificera oss på just idrottsevenemang och 

inte använda oss utav alla evenemang i staden. Även om Destination Kalmar vill att 
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alla evenemang ska gå under samma benämning har vi valt att särskilja 

idrottsevenemang från övriga. Vi tror att det blir enklare för oss att hitta ett fokus och 

grotta ned oss djupare om evenemangen är avgränsade till de som har med idrott att 

göra. 

1.5 Frågeställning 

Vilka effekter har satsningen på idrottsevenemang för destinationen? 

1.6 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om de händelser som varit viktiga för Kalmar har 

haft en betydande roll för stadens utveckling efter 2012. Vi vill se om utvecklingen har haft 

någon betydelse för den satsning som gjorts på idrottsevenemang och vilka effekter som detta 

har lett till. 
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2 Metod 

I denna del av uppsats kommer olika beslut som tagits gällande ansats, metod och 

utformning av studien att presenteras. Vi kommer att förklara vad vi har gjort, hur vi 

har gjort och varför vi har gjort våra val. Kapitlet avslutas med metodens trovärdighet 

där vi diskuterar valet av metod och hur trovärdiga dessa är samt ett forskningsetiskt 

övervägande. 

2.1 Induktiv ansats 

I den här studien om fenomenet idrottsturism valde vi att anta en induktiv ansats. Vid 

en induktiv ansats samlas först det empiriska materialet in från ett valt fält (Bryman 

2018). Utifrån det empiriska materialet kan kategorier enligt en innehållsanalys 

(Grønmo 2006) framställas och det teoretiska materialet kan tas fram (se 2.5 

analysmetod). Det går alltså inte att förutspå kategorierna innan forskaren har allt det 

empiriska material (Denscombe 2018) som i det här fallet har samlats in genom 

intervjuer. Det empiriska materialet tolkas alltså mot teorin (Fejes & Thornberg 2019) 

vi valt enligt 2.6 Litteraturöversikt och diskuteras i kapitel 5. Analys och diskussion.  

 

Frostling-Henningsson (2017) menar att en induktiv ansats gör att forskare drar 

generella slutsatser utifrån en mängd insamlad empirisk data. Genom dessa data och 

observationer söker sig forskaren till en slutsats när tillräckligt många iakttagelser 

bildat ett mönster. Genom upprepade observationer blir teorin och empirin resultatet 

(Bryman 2018). Då syftet med studien är att undersöka vilka effekter 

idrottsevenemang och utvecklingen historiskt sett har gett Kalmar föll valet på en 

induktiv ansats då vi anser att det var relevant att först få in empiriskt material för att 

sedan tolka det mot teorin. Alla destinationer får inte samma effekter av idrottsturism 

därför anser vi att ett induktivt tillvägagångssätt gav oss möjlighet att undersöka vilka 

effekter som just Kalmar har påverkats av. Vi har i den här studien främst samlat in 

empiriskt material i form av primärdata genom intervjuer och sekundärdata till övriga 

källor. 
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2.2 Fältets beskrivning 

Innan vi började samla in empiriskt material behövde vi definiera vad ett fält var för 

oss och vart vi skulle samla in vår data. Enligt Grønmo (2006) kan ett fält definieras 

som vilken kontext som helst, så länge den är tillräckligt avgränsad och överskådlig. 

Ett fält kan till exempel vara ett företag, en institution eller ett lokalsamhälle. Det är 

även viktigt att det fält som väljs kan kopplas till den problemställning som beskrivs i 

studien (Grønmo 2006).  

Fältet vi valt till den här studien är Kalmar och kan utifrån vad Grønmo (2006) menar 

beskrivas som ett lokalsamhälle. För oss är definitionen av Kalmar stad den stadskärna 

som även kallas för Kvarnholmen och det är där vi har samlat in vårt empiriska 

material. En del av de idrottsevenemang vi har nämnt sträcker sig dock utanför vår 

egen definition. Vi valde just Kalmar som fält då vi ansåg att möjligheterna och 

tillgängligheten skulle bli större för oss att kunna nå bra data då vi är bosatta i staden. 

Vi har även genom vår tidigare studie fått en förståelse för vilken betydelse 

idrottsevenemangen har för staden. Därför valde vi att undersöka vilka effekter 

idrottsevenemangen och utvecklingen i Kalmar har gett. 

2.3 Kvalitativ datainsamlingsmetod 

För att skapa oss en förståelse för hur idrottsevenemangen har påverkat staden Kalmar 

behövde vi komma ut på fältet och intervjua människor med erfarenhet. Vi samlade 

alltså in det empiriska materialet genom att använda en kvalitativ datainsamling. En 

kvalitativ datainsamling innebär att vi som forskare har varit med och påverkat den 

data som har samlats in samt hur den senare tolkades (Denscombe 2018). Kvalitativ 

forskning involverar muntliga beskrivningar av livsbaserade situationer (Frostling-

Henningsson 2017) och är en process där forskaren aktivt arbetar med data för att få 

ett resultat (Fejes & Thornberg 2019). Syftet med denna datainsamlingsmetod var att 

få ett större informationsvärde samt en djupare uppfattning om fenomenet genom de 

intervjuer som har ägt rum (Holme & Solvang 1997). 

Inom forskningen kan data samlas in på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt (Smith 

2017). Lindstedt (2018) menar att kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

inte är varandras motsatser, utan snarare olika tillvägagångssätt beroende på hur 
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forskaren vill angripa sin frågeställning. Denscombe (2018) menar att då vi som 

forskare söker en mer detaljerad och beskrivande information är valet av kvalitativ 

datainsamling ett mer passande tillvägagångssätt. Genom rikligare information från 

respondenterna enligt Holme & Solvang (1997) kunde vi som forskare få en djupare 

inblick i hur varje person såg på saken. Det blev ett mer flexibelt sätt att samla in data 

på genom intervjuer då det fanns rum för följdfrågor (Bell & Waters 2016).  

2.4 Primärdata genom intervjuer 

Allt det material som vi har fått in genom den kvalitativa datainsamlingsmetoden, det 

vill säga intervjuerna, kallas för primärdata (Bell & Waters 2016). Primärdata är data 

som tas fram just för den tänkta studien och under projektets gång för att besvara de 

frågor som ställs (Smith 2017). Att samla in primärdata är tidskrävande (Okumus, 

Alinay & Roper 2007), men fördelaktig då den är tänkt för just studien (Long 2007). 

Det krävs en hel del förberedelser inför och efter varje intervju där noggrannhet är av 

stor vikt (Ejvegård 2009). Därför var vi väl förberedda med det material som behövdes 

under intervjun för att vi skulle slippa behöva gå tillbaka till den intervjuade vid ett 

senare tillfälle. 

De personer som vi har intervjuat kommer vi i den här studien att kalla för 

respondenter. En respondent är en person som är delaktig i den företeelse som studeras 

(Holme & Solvang 1997). Vi anser att personerna vi har intervjuat kan kallas för 

respondenter då de är delaktiga i besöksnäringen och idrottsevenemangen som är det 

fenomen vi undersöker.  

2.4.1 Val av respondenter 

Enligt Lindstedt (2018) behövde vi som forskare först bestämma oss för vilka personer 

vi ville intervjua, hur många personer vi skulle intervjua och när intervjuerna skulle 

äga rum. Personerna vi har intervjuat har vi valt utifrån det vi syftar till att ta reda på 

kopplat till vår frågeställning. Smith (2017) menar att om respondenterna som valts 

har någon koppling till fenomenet kan forskarna får en djupare inblick i ämnet genom 

intervjuerna. Respondenterna vi har valt arbetar inom besöksnäringen och med 

idrottsevenemang i Kalmar vilket kan kopplas till vårt fenomen idrottsturism. Vi valde 

att tillfråga våra respondenter utefter deras yrkespositioner då vi ansåg att deras 
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erfarenheter kunde bidra till riklig information om ämnet. Denscombe (2018) menar 

att vi som forskare kan betrakta respondenterna i sin kontext och koppla det empiriska 

materialet med varandra om personerna arbetar inom olika områden. 

Många av de personerna som intervjuats har arbetat inom besöksnäringen under en 

längre tid. Detta resulterar i information från en förstahandskälla vilket Bell & Waters 

(2016) menar kan ses som primärdata. För att kontakta våra respondenter formulerades 

först ett gemensamt E-mail till dem tilltänkta personerna där vi kort presenterade oss 

själva och förklarade vad studien handlade om. Vi bad respondenterna återkomma med 

vilken tid och plats som passade dem bäst inom en viss tidsram. De som intervjuats är 

följande:  

 

Broby Lina. samordnare för infrastrukturen på Region Kalmar 26 november 2019 

klockan 11.00 på Strömgatan 13 Kalmar. (Bilaga 1)  

Brovell, Henrik. Regional Operations Director for IRONMAN in Northern Europe 

and CIS and Managing Director IRONMAN Sweden, 20 november 2019 klockan 

10.00 på Skeppsbrogatan 55 Kalmar. (Bilaga 2) 

Ekebjär, Karin. samordnare för utvecklingsfrågor inom besöksnäringen på Region 

Kalmar, 14 november 2019 klockan 10.00 på Strömgatan 13 Kalmar. (Bilaga 3) 

Froms Andersson, Karin. hotellchef på Calmar stadshotell, 29 november 2019 via E-

mail. (Bilaga 4) 

Gustavsson, Tomas. grundare till Vitargo, Järnmannen 1994 och föredetta 

elitidrottare, 21 november 2019 klockan 10.00 på Skeppsbron 11 Kalmar. (Bilaga 5) 

Göransson, Johan. turistchef på Ölands turistbyrå och tidigare idrottsturistchef på 

Destination Kalmar, 28 november 2019 klockan 08.30 via telefonintervju. (Bilaga 6) 

Johnson, Stefan. turistchef på Destination Kalmar 26 november 2019 klockan 14.00 

på Ölandskajen 11 Kalmar. (Bilaga 7) 

Melin Wahlin, Ulrika projektledare för Kalmar Grand Prix 2 december 2019 klockan 

08.15 på Calmar Stadshotell. (Bilaga 8) 
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Mortensen, Björn. VD för bokningssajten bookingsweden.se och speaker på 

Ironman, tidigare VD för Kalmar City Samverkan AB, 20 november 2019 klockan 

13.00 via telefonintervju. (Bilaga 9) 

Rouden, Anna. gruppträningsansvarig och delägare av Malkars Träningscenter, 25 

november 2019 via E-mail. (Bilaga 10) 

2.4.2 Semistrukturerad intervjumetod 

Att ställa ett antal grundfrågor till samtliga respondenter och samtidigt lämna öppet 

för följdfrågor kallas för en semistrukturerad intervjumetod (Smith 2017). Den 

semistrukturerade intervjumetoden ger forskaren möjlighet att lyssna på vad 

respondenten har att säga och därmed låta nya idéer och frågor som dyker upp komma 

till tal (Holme & Solvang 1997). Det ger forskaren en mer personlig intervju med 

större frihet att ställa följdfrågor eller formulera om frågan beroende på vad 

respondenten svarar menar Lindstedt (2018). En del personer besvarade nämligen en 

fråga som vi hade tänkt ställa vid ett senare tillfälle vilket ledde till att vi fick tänka 

om, vilket Denscombe (2018) menar gör intervjuaren mer flexibel i situationen. 

 

Alla respondenter hade inte möjlighet att mötas upp personligen utan en del föredrog 

att ta intervjun via telefon eller E-mail. Totalt hölls sex personliga intervjuer, två 

telefonintervjuer och två intervjuer via E-mail. När intervjuerna bokades in 

formulerades ett antal grundfrågor till samtliga respondenter för att se om de hade 

liknande åsikter eller olika perspektiv på frågorna. Då vi valde respondenter som sitter 

på olika positioner inom olika företag valde vi att även lämna utrymme för följdfrågor 

utöver grundfrågorna (se bilaga 1-10). Grundfrågorna innefattar bland annat vad 

personerna arbetar med, deras inblandning i idrottsevenemang i Kalmar och vilken 

utveckling Kalmar har gjort som turiststad före och efter 2012. Grundfrågorna används 

för att tydliggöra vilka skillnader och likheter våra respondenter har kring samma 

frågor.  

Det finns flera olika sätt att genomföra en semistrukturerad intervju på. Vi har valt 

personliga intervjuer, telefonintervjuer och intervjuer via E-mail. Fördelen med den 

personliga intervjun och telefonintervjun är att befinna sig på en lugn och tyst plats för 
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att ha möjlighet att spela in samtalet med respondenten (Denscombe 2018). Enligt Bell 

& Waters (2016) är det viktigt att alltid fråga om respondentens godkännande innan 

intervjun spelas in och detta är något vi tog hänsyn till. Vi frågade även om vi fick 

använda respondenternas namn och deras svar till vår studie enligt informationskravet 

(se 2.8 forskningsetiska överväganden). Vi valde att spela in våra muntliga intervjuer 

då det enligt Denscombe (2018) gav oss som forskare möjlighet att fokusera på vad 

respondenten hade att säga. Det ger även en chans för intervjuaren att formulera 

passande följdfrågor menar Bell & Waters (2016), istället för att lägga fokus på att 

föra anteckningar. Vid de tillfällena då intervjuerna genomfördes via E-mail skickades 

frågorna över till respondenten som sedan svarade på dessa och gav oss möjlighet att 

svara tillbaka för att ställa följdfrågor. 

2.5 Analysmetod 

Efter varje intervjutillfälle genomfördes en transkribering samma dag genom ett 

gratisprogram på internet som heter Otranscribe. Transkribering betyder enligt 

Lindstedt (2018) att ett talat språk blir omvandlat till ett skriftspråk. I vårt fall var det 

ljudfilen med respondentens svar som var det talade språket som vi genom Otranscribe 

förde ner till ord på papper. 

För att komma fram till vilka kategorier som varit bärande i vår studie gjorde vi en 

kvalitativ innehållsanalys utifrån det empiriska material vi fått in. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär en systematisk genomgång av dokument (Grønmo 2006) där 

fokus ligger på att sammanfatta innehållet i en text till kategorier som blir bärande i 

studien (Bell & Waters 2016). Den här processen kan även kallas för kodning 

(Lindstedt 2018) och går ut på att finna de nyckelord som lyfts fram i texten på ett 

flertal ställen (Grønmo 2006). Grønmo (2006) menar att forskaren ska kartlägga 

generella eller typiska mönster som går att finna i texten genom att förenkla och 

sammanfatta innehållet. Detta innehåll tolkades sedan mot den problemställning som 

finns vilket även blir tydligare ju mer text som analyseras.  

Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att forskaren ska nå en bättre 

helhetsförståelse och enklare kunna koppla det empiriska materialet med det teoretiska 

materialet (Grønmo 2006). Vi valde att skriva ut alla intervjuer på papper, klippa isär 



 

  

13 

 

texten och placera de i olika högar som bildade kategorier. Till slut hade tre kategorier 

identifierats som ansågs vara relevanta för studien. Dessa tre kategorier är följande: 

destinationsutveckling, idrottsturism och effekter av idrottsevenemang (taget ur 

begreppet legacy).  

2.6 Litteraturöversikt som sekundärdata 

De teoretiska utgångspunkterna som har använts i studien bygger på tidigare forskning 

kring destinationsutveckling, idrottsturism och begreppet legacy. Dessa källor kan 

kallas för sekundärdata där den som forskar gör en analys på andra forskares insamlade 

data (Bryman 2018). Främst har artiklar använts från kvalitetssäkrade tidskrifter men 

också rapporter som är publicerade av relevanta myndigheter för vår studie. Journal 

of Sport & Tourism är en tidskrift vi har funnit flera artiklar ifrån. Rapporter som har 

använts har publicerats av Tillväxtverket och Riksidrottsförbundet vilket vi anser har 

god tillförlitlighet. Anledningen till att vi anser att dessa är relevanta är för att de 

tillhandahåller material som går i enlighet med det vår studie syftar till att undersöka 

och är offentliga dokument från större organisationer. 

2.7 Metodkritik 

Det är omöjligt för forskare att ha fullständig kontroll över sina värderingar. 

Värderingar eller förutfattade meningar kan dyka upp under ett antal moment genom 

forskningsprocessen, bland annat vid val av ämne, val av metod, analys av data och 

slutsatser (Bryman 2018).  Då vi som forskare själva har valt ämne och dessutom 

tidigare gjort en studie av idrottsturism fanns förutfattade meningar med oss redan från 

start. Vi gick in i detta arbete med tidigare kunskaper vilket påverkade valet av våra 

tio respondenter och de frågor som ställdes under intervjuerna. Respondenterna kan 

innan intervjun ha haft bestämda förutfattade meningar om vad vi som forskare 

förväntade oss för svar från dem. De kan därför ha förekommit att respondenterna 

skräddarsytt sina svar då de antog att vi ville ha de på ett visst sätt. Detta kan ha bidragit 

till att respondenterna svarade eller betedde sig på ett visst sätt som den annars inte 

skulle göra (Holme & Solvang 1997). Människor svarar nämligen olika beroende på 

hur de uppfattar den som ställer frågorna vilket kan påverka hur ärliga de vill vara 

(Bryman 2018). 
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Då respondenterna valdes utifrån sina yrkespositioner och den erfarenhet de innehar 

kan detta ha lett till att svaren blivit mer vinklade åt de positiva hållet där de valt att 

utelämna negativa aspekter. Det kan däremot också ha lett till att vi fått den djupa 

information genom deras yrkespositioner vilket är en positiv aspekt då de gett oss en 

bredare synvinkel. Svaren kan även ha påverkats av att vi spelade in våra intervjuer. 

En del människor är inte bekväma med att bli inspelade vilket kan göra att intervjun 

hade blivit annorlunda om den skett utan inspelning (Denscombe 2018). Om vi istället 

hade skrivit ner svaren för hand hade mindre fokus och ögonkontakt hållits med 

respondenterna vilket skulle kunna göra att svaren blivit aningen annorlunda.  

Telefon-och mailintervjuer var ingenting vi förespråkade i första hand, men som vi 

trots allt valde att genomföra då vi ansåg att personerna var viktiga för studien. Det 

hade nämligen kunnat vara en helt annan person som svarade på våra frågor via telefon 

och E-mail än den vi egentligen sökte. Vi kan dock vid de två tillfällena av 

telefonintervju styrka att det är rätt personer då vi har pratat med dem tidigare och 

kände igen rösten. När det gäller E-mail får vi bara lita på att det är rätt person och se 

till att E-mailadressen är densamma som vi skickade frågorna till.  

Då vi antagit en induktiv ansats och låtit vårt empiriska material styras efter 

respondenternas svar kan det ha bidragit med att vi missade viktig fakta. Studien hade 

till en början ett större fokus på Ironman vilket styrde frågorna till respondenterna och 

gav oss mer information kring just det evenemanget. Därmed skulle ett större 

perspektiv på övriga idrottsevenemang kunna finnas om ett bredare fokus hade antagits 

från början. Detta är bara något som vi kan anta då respondenterna möjligtvis hade 

svarat likadant som nu, trots ett bredare fokus. När intervjuförfrågningar skickades ut 

hade vi även förhoppningar om att få en intervju med en restaurang och en sportbutik 

för att få fler perspektiv från näringslivet. Dessvärre fick vi inte ihop någon intervju 

med någon av dessa och av tidsbrist valde vi att utesluta dessa perspektiv.  

2.8 Forskningsetiska överväganden 

I studien har vi följt och tagit hänsyn till samtliga fyra forskningsetiska överväganden; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidalitetskrav och nyttjandekrav (Lindstedt 

2018).  
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Enligt Lindstedt (2018) ska de personer som deltar i en studie enligt 

informationskravet vara informerade om vilka villkor som gäller och vad syftet med 

studien är så att personerna vet vad de kan tillföra. Personerna deltar frivilligt i studien 

och har rätt att när som helst avbryta utan motivation enligt samtyckeskravet (Lindstedt 

2018). Respondenterna har som vi nämnt under 2.4.1 val av respondenter blivit 

informerade och tillfrågade enligt informations- och samtyckeskravet.  

 

De uppgifter som har samlats in ska enligt David & Sutton (2016) behandlas med 

största möjliga konfidalitet enligt konfidalitetskravet och får inte överlåtas till någon 

annan forskare eller andra syften enligt nyttjandekravet. Uppgifterna får enbart 

användas för studiens skull. Konfidalitetskravet innebär även att respondenterna ska 

känna sig trygga i de uppgifter de lämnat som kommer publiceras. Samtliga deltagande 

personer har även fått uppsatsen skickad till sig för att godkänna att deras namn och 

uppgifter används rätt innan den publiceras. Ljudfilerna med respondenternas svar 

kommer efter studiens publicering att raderas. 
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3 Empiri 

I denna del av uppsatsen kommer materialet från de semistrukturerade intervjuerna 

att presenteras. En kort introduktion om Kalmar som turiststad följt av 

destinationsutvecklingen inleder detta kapitel. Vidare kommer idrottsturismen i form 

av idrottsevenemangen att tas upp. Därefter följer de olika effekterna som kommit av 

idrottsevenemangen och utvecklingen av staden. Sist kommer framtidens utveckling att 

tas upp där respondenterna har fått svara på vad de tror om Kalmars framtid som 

turiststad. 

3.1 Kalmar som turiststad 

Kalmar är främst en sommarstad, och hela Sveriges sommarstad om man tittar på 

webbundersökningen som gjordes fram till 2018 på resesajten reseguiden.se (2018). 

Kalmar har blivit framröstad fyra år i rad till att bli årets sommarstad av den svenska 

befolkningen genom den här undersökningen (P4 Kalmar 2019). Tävlingen avslutades 

år 2018 och eftersom Kalmar blev den stad som vann sista tävlingen kommer de få 

behålla titeln för evigt skriver P4 Kalmar (2019). 

Genom att vinna tävlingen årets sommarstad och få vara med om den utveckling som 

har skett de senaste åren i Kalmar kan Ekebjär (2019-11-14) konstatera att väldigt 

många av invånarna här är stolta över att bo i Kalmar. ”Invånarna kommer vara 

ambassadörer för Kalmar som stad” och detta gör att besökarna kommer trivas och ha 

det bra när de kommer hit (Ekebjär 2019-11-14). Kalmariterna har fått en identitet och 

berättar mer än gärna om Kalmar för hela världen. ”Därför blir man årets sommarstad, 

för att invånarna är benägna att rösta mer på sin egen stad än någon annan i hela 

Sverige” (Mortensen 2019-11-20). 

Kalmar kan klassificeras som en turiststad enligt samtliga respondenter som 

medverkat i den här studien. ”Det är en aktiv kommun med lite kryddning av 

evenemangstad där det händer mycket året om” (Göransson 2019-11-28). Kalmar kan 

även enligt Mortensen (2019-11-20) beskrivas som en handelsstad då mycket av 

näringen finns att hämta där.  
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3.2 Destinationsutveckling 

Destination Kalmar startade 2008 som ett bolag för att jobba med 

evenemangsamordning och evenemangsutveckling. Innan dess fanns det två bolag i 

Kalmar som arbetade med besöksnäringen, Kalmar Turism AB och Kalmar slott AB. 

De här två bolagen slogs 2008 ihop till det nuvarande Destination Kalmar då 

kommunen ville göra nya krafttag för att bli starkare i sin position. De två bolagen 

giftes ihop till ett starkt destinationsutvecklingsorgan som vuxit sig större genom åren. 

Bolaget är ett operativt företag som driver en del egna evenemang under sommaren 

och arbetar utefter fyra grundstolpar för att se till att besökarna ska vara nöjda med sitt 

besök. Dels är det utbudet som är viktigt för att ha koll på vad som händer, men också 

kommunikation i rätt kanaler för att locka besökare till evenemangen. De två sista 

stolparna är bemötande på platsen och den fysiska miljön för att få besökarna att stanna 

och trivas (Johnson 2019-11-26).  

Idag beskriver sig Destination Kalmar som ett bolag som ska verka för att utveckla 

och marknadsföra Kalmar som besöksmål tillsammans med näringslivet. Destination 

Kalmar ska även utveckla och samordna evenemang, idrottsturism, driva turistbyrå 

och gästhamnsverksamhet (Destination Kalmar u.å.b). Tillsammans med Statens 

fastighetsverk ska även Destination Kalmar ansvara för verksamheten på Kalmar slott 

(Destination Kalmar 2019).  

3.2.1 Kalmar innan 2012 

Som tidigare beskrivet i 1.1 bakgrund var Kalmar tidigt 90-tal och bakåt i tiden en stad 

som inte lockade allt för många besökare. Det var en stad där besökare stannade till 

för att tanka och sedan ta sig vidare över bron till Öland (Broby 2019-11-26). Resan 

för Kalmars utveckling började någonstans kring 1997 då den dåvarande 

Kalmarunionen firade 600 år sedan bildandet (Johnson 2019-11-26). Det var en resa 

som följde med in på 2000-talet där staden blev väldigt duktiga på kulturevenemang 

(Brovell 2019-11-20). Kalmar är än idag duktiga på att arrangera kulturevenemang 

men har de senaste åren fokuserat mer på idrottsturism, vilket har varit en medveten 

strategi som Destination Kalmar har lagt fram menar Brovell (2019-11-20). 
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År 2011 hade Destination Kalmar sju stycken idrottsevenemang i sin portfölj enligt 

Göransson (2019-11-28) som då arbetade på bolaget. Sju år senare hade Destination 

Kalmar ökat sin evenemangsportfölj till 37 stycken idrottsevenemang förlagda under 

året men framförallt under sommaren. Ökningen av dessa idrottsevenemang hade en 

stor betydande roll för stadens utveckling. Det var framförallt tack vare alla de duktiga 

eldsjälar och föreningsmedlemmar som ville föra arbetet framåt som detta var möjligt. 

I en symbios med Destination Kalmar och näringslivet gjordes dessa olika satsningar 

för Kalmar (Göransson 2019-11-28). 

3.2.2 Viktiga faktorer för Kalmars utveckling 

Linnéuniversitetet, IKEA och Ironman är tre faktorer som Gustavsson (2019-11-21) 

tror har spelat en viktig roll för Kalmars ökning av besökare och utveckling av stad. 

Det var år 2006 som IKEA öppnade i Kalmar och blev startskottet för 

shoppingområdet Hansa city (Jakobsson 2018). I och med att IKEA öppnade i Kalmar, 

tror Gustavsson (2019-11-21) att detta ledde till att fler butiker ville flytta dit. “Man 

åker inte från Västervik till Kalmar för att handla på H & M eftersom det finns hemma, 

men däremot drar IKEA besökare vilket gör att de även handlar i de andra butikerna 

när de väl är här”. (Gustavsson 2019-11-21). Tack vare IKEA:s satsning i Kalmar har 

detta skapat en stark utveckling för Kalmar som handelsstad (Jakobsson 2018).  

År 2010 slogs Högskolan i Kalmar ihop med Växjö universitet för att bilda det som 

idag är Linnéuniversitetet (Linnéuniversitetet 2019). I och med sammanslagningen har 

det bidragit med att flera tusen studenter har valt att flytta till Kalmar och börja studera 

(Gustavsson 2019-11-21). Linnéuniversitet Kalmar började år 2016 att bygga 

Universitetskajen som ska stå klar under 2020. Satsningen på denna nybyggnation 

handlar om att mer effektivt kunna utnyttja lokalerna och locka fler studenter att välja 

just Kalmar tack vare deras fina läge inne i stadskärnan med närhet till allt 

(Linnéuniversitetet 2019).  

3.2.3 Ironman satte Kalmar på kartan 

Varumärket Ironman blev startskottet för Kalmars synlighet på en internationell skala. 

Både Ekebjär, Gustavsson och Broby (2019-11-14/21/26) säger att det var Ironman 

2012 som satte den lilla staden Kalmar på kartan. Sedan 1994 hade man anordnat 
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samma distans på tävling men gått under namnet Kalmar triathlon och Järnmannen. 

Detta hade inte samma geografiska spridning som det har idag (Gustavsson 2019-11-

21), men det har lett till att Kalmar kommun vågade göra en satsning och köpa in 

varumärket Ironman (Ekebjär 2019-11-14). Detta gav verkligen tävlingen en skjuts 

framåt berättar Ekebjär (2019-11-14). Hon menar att när man får in en professionell 

part med ett oerhört starkt varumärke så attraherar det en större målgrupp och fler får 

upp ögonen för tävlingen. 

År 2012 var det strax över 800 svenska deltagare som genomförde en Ironman i 

Kalmar. Sju år senare hade antalet svenska deltagare nästan fördubblats (Norman 

2020). Antalet internationella deltagare har även ökat sedan varumärket Ironman tog 

över tävlingen säger Brovell (2019-11-20). År 2012 fanns det 461 internationella 

deltagare som fullföljde Ironman i Kalmar och 2019 var antalet uppe på 627 stycken 

(Norman 2020). Brovell (2019-11-20) berättar att antalet internationella deltagare har 

legat på ungefär samma nivå, omkring 45-59 nationer och ett procenttal på 30–35%. 

De här internationella deltagarna och deras familjer som följer med är väldigt viktiga 

enligt Gustavsson (2019-11-21).  

“Idrotten har gett mycket mer än själva idrotten, för det blir ju reklam på ett annat sätt 

när man kommer hit”. (Gustavsson 2019-11-21). Gustavsson (2019-11-21) berättar 

bland annat att en indisk tävlande som deltog i Ironman Kalmar hade skrivit om loppet 

på söndagen på sina sociala medier, dagen efter tävlingen, och på måndagen hade hans 

inlägg delats över 5000 gånger i Indien. “Fatta vad en sådan annons skulle kosta. Det 

är sociala medier som gör det” säger Gustavsson (2019-11-21) i extas.  

3.3 Idrottsturism 

Omkring 2011–2012 började Destination Kalmar utveckla en idrottsstrategi som 

innebar i stora drag att de samlade resurser som fanns på förvaltningar och bolag under 

ett gemensamt paraply (Göransson 2019-11-28). Detta var i samband med att 

kommunen köpte varumärket Ironman och planeringen inför att hålla Dam-EM i 

fotboll 2013 började (Johnson 2019-11-26). Tack vare att kommunen lyckades få hit 

både Ironman och Dam-EM i fotboll har resten bara spunnit på. Det finns idag 

cykellopp och löparlopp i mängder för invånarna och besökarna att delta i (Brovell 
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2019-11-20). Brovell (2019-11-20) tror att det är tack vare denna strategi som 

fungerade så bra som gjorde att kommunen vågade satsa på annat. De valde då att 

fokusera mer på kulturevenemang som gjort att fler bra konserter kom hit under 

sommaren. Även slottet har lyckats knipa åt sig världsutställningar som lockat 

mängder besökare. “Det är nog lite så att man får bollen i rullning på ett ställe och sen 

sprider de sig och alla blir taggade på att jobba med det” (Brovell 2019-11-20).  

Kalmar Grand Prix är ett samlingsnamn för ett flertal cykeltävlingar som vuxit sig 

större de senaste tio åren och spelat en viktig roll för utvecklingen i Kalmar (Melin 

Wahlin 2019-12-02). Tävlingen har tidigare gått av stapeln första helgen i augusti, men 

kommer nu hållas i maj nästa år då det passar bättre internationellt (Johnson 2019-11-

26). Det är en tävling som vuxit i omsättning, antalet dagar, deltagare och även 

genererat i en halvtidsanställning berättar Melin Wahlin (2019-12-02). Det som lockar 

deltagare är prispotten som går att vinna, “det drar ju folk eftersom det inte är vanligt 

någon annanstans”. (Johnson 2019-11-26). Förutom att deltagarantalet har ökat kan 

Melin Wahlin (2019-12-02) se en ökning av antalet cyklister i Kalmar. Bara de senaste 

året har fyra nya cykelklubbar registrerats (Melin Wahlin 2019-12-02). 

“Cykelhandlarna säljer racercyklar som bara den” (Johnson 2019-11-26) och under en 

helg i april-maj om man är ute och kör bil, är vägarna fulla med landsvägscyklister 

upplever Broby (2019-11-26).  

Destination Kalmar startade I Run Kalmar som är en paraply-del i bolaget där Calle 

Nilsson från Högby IF på norra Öland är ansvarig. Calles uppgift är att under årets 

gång arrangera minst tio löparlopp och har detta nu som sin heltidssysselsättning via 

föreningen (Johnson 2019-11-26). “Via besöksnäringen och en tydlig bild har någon 

kunnat få ett arbete tack vare turismen i Kalmar nere på föreningsnivå” berättar 

Johnson (2019-11-26). Han berättar även att efterfrågan har varit så pass hög att det 

nu har skapats ett I Run Öland. 

3.4 Effekter av idrottsevenemang 

Varumärket Ironman och den idrottsstrategi som Destination Kalmar formade kring 

2011-2012 har bidragit till att det går att se ett antal effekter på Kalmars utveckling 

(Brovell 2019-11-20). Brovell (2019-11-20) berättar att när han föreläser om Ironman 
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har tre effekter som han pratar om. Dels är det folkhälsoeffekten (som vi har valt att 

kalla humana effekter), finansiella effekter och sociala effekter. ”Alla evenemang 

påverkar ju på sitt sätt”, men det går att se en del likheter mellan de olika evenemangen 

som hålls på destinationen menar Brovell (2019-11-20). Även Ekebjär (2019-11-14) 

berättar att Ironman har haft effekt på Region Kalmar och att tävlingen var anledningen 

till att regionen tog fram en policy för hur involverade de ska vara vid olika 

evenemang. 

3.4.1 Humana effekter 

Folkhälsoaspekten har vuxit sig stor sedan 2012. ”Att få folk i rörelse, att inspirera och 

motivera människor är en jättestor del som är viktig och den har egentligen med all 

idrottsturism att göra, och inte bara Ironman” (Brovell 2019-11-20). Det går att se en 

trend inom cykel, löpning och simning som stiger. ”Jag tror inte våra idrottsföreningar, 

framförallt kopplat till löpning och cykling har varit så stora någonsin i vårt område” 

(Johnson 2019-11-26). En tredjedel av alla svenskar är med i en idrottsrörelse och detta 

ger en stark effekt på samhället. Det genererar i hälsovinster i form av fler levnadsår 

och ökad livskvalitet för människor (Riksidrottsförbundet 2019). “Om inte 

föreningslivet i Kalmar är starkt, så kommer det inte att fungera”. (Johnson 2019-11-

26).  

Simhallen som finns i Kalmar och på närliggande orter är idag helt fullbokade när det 

gäller crawlkurser. Detta har gjort att det nu finns en brist på ledare och tider för de 

som vill lära sig simma rätt (Johnson 2019-11-26). Malkars som är ett träningscenter 

med elva anläggningar i Kalmar med omnejd ser även de en ökning när det gäller 

trenden att träna. De har sedan de öppnade 2011 fått bygga ut och öppna nya 

anläggningar då allt fler personer vill bli medlemmar (Rouden 2019-11-25). 

Cykelklasserna som hålls på Malkars har ökat markant de senaste åren och konceptet 

RunChallenge som blivit succé visar på ett ökat intresse för löpning berättar Rouden 

(2019-11-25). “Man står och tittar på och sen ser man de som inte ser så jättevältränade 

ut men som ändå genomför en Ironman så det är många som tänker - kan han så kan 

väl jag” (Ekebjär 2019-11-14). 
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3.4.2 Finansiella effekter   

2010 beräknades den turistekonomiska omsättningen till 20 miljoner kronor och 2014 

låg siffran på ca 85 miljoner kronor (Saur 2016). Det turistekonomiska nettot 

uppskattades år 2017 till 98 miljoner kronor där Ironman stod för 68 miljoner kronor 

av dessa. Det är mer än hälften av nettot och indikerar på att Ironman och alla de 

besökare som kommer hit är en viktig del för stadens ekonomi (Brovell 2019-11-20). 

“De ekonomiska aspekterna är en effekt som Ironman haft på Kalmar, vi drar väldigt 

mycket folk och de genererar väldigt mycket pengar” berättar Brovell (2019-11-20). 

Det är dock inte billigt att hålla i tävlingen Ironman. Att bara få använda varumärket 

kostar kommunen 2,1 miljoner kronor per år (Johnson 2019-11-26). 

Då de större idrottsevenemangen i Kalmar lockar långväga besökare har det genererat 

i att hotellen i staden fått en ökad beläggning. De senaste tio åren har årsbeläggningen 

på stadens hotell gått från ~46% till ~64% (Johnson 2019-11-26). År 2018 hade 

hotellen en årsbeläggning på 60,8% och i oktober 2019 hade siffran stigit till 65,5%. 

Den totala beläggningsgraden för hela Sverige ligger i oktober 2019 på 61,4 %. Jämför 

man hotellens beläggning mellan januari och juli månad under 2019 kan man se att det 

skiljer 60 % (SCB/Tillväxtverket 2019). 

 

Figur. 1 Hotelldata över tid i Kalmar kommun. (Källa: SCB/Tillväxtverket 2019) 



 

  

23 

 

Förutom de ekonomiska kapital som spenderas på login i staden gynnas även de 

restauranger och butiker som besökarna och invånarna handlar i. Deltagarna för 

Ironman Kalmar tar i snitt med sig 4,6 personer vardera som alla ska äta, shoppa och 

leva i Kalmar under Ironmanveckan. Detta leder till en stor inkomstkälla för staden 

(Brovell 2019-11-20). Gustavsson (2019-11-21) tror att om deltagarna vid Ironman 

skulle få gratisbiljetter till Kalmar slott och Kalmar läns museum hade de tagit med 

sig sin familj på något annat utöver att se bansträckan vilket också hade genererat i en 

större inkomstkälla. 

3.4.3 Sociala effekter 

Alla idrottsevenemangen och framförallt Ironman bidrar med betydande social effekt 

för Kalmar. Den sociala effekten får människor att samlas kring evenemangen, ”det 

märker vi ju, att folk planerar sina semestrar efter Ironman”. (Brovell 2019-11-20). 

Under lördagen då den stora Ironman-tävlingen pågår hålls trädgårdsfester överallt i 

Kalmar. Många förlägger sina kräftskivor och dukar upp långbord längs med vägarna, 

och månader efter är Ironman det enda som pratas om på ICA (Brovell 2019-11-20). 

“Bara prata med folk i vilket sammanhang som helst så säger alla att det här är veckans 

höjdpunkt” berättar Jonas Colting (2019) i sin podcast Coltings nakna sanning. 

 

En bidragande faktor till den stora folkfesten är platsen evenemanget hålls på, ”ska det 

hända något så måste ju evenemangen in i staden på något sätt”. (Gustavsson 2019-

11-20). Gustavsson (2019-11-20) pratar om Kalmar Horse Show som hålls inne i 

centrum på arenan Fredriksskans. Han menar att det är fler människor som besöker 

evenemanget där än om den hade hållits ute vid Travbanan i Smedby. 

Förutom den stora folkfest som åskådarna bidrar med (Johnson 2019-11-20) menar 

Gustavsson (2019-11-21) att funktionärerna är en viktig social effekt. ”Alla 

konkurrerar om samma funktionärer” (Brovell 2019-11-20) och utan deras positiva 

inställning till att ställa upp och hjälpa till hade evenemangen inte blivit av på samma 

sätt. Funktionärerna är bland annat från olika externa idrottsföreningar och för de 

timmar de ställer upp får de en viss summa pengar. Dessa pengar kan de senare 

använda för att utveckla sina idrottsföreningar (Göransson 2019-11-28). Om alla dessa 
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informerar vänner och familj om evenemangen får det en större spridning. Det bidrar 

då till att ännu fler personer kommer och tittar (Gustavsson 2019-11-21). 

De flesta respondenterna pratar om den stolthet som de upplever och som andra också 

känner. “Jag brukar vara kaxig och säga att Ironman är det största och viktigaste 

eventet i hela staden. Det finns inget i närheten”. (Brovell 2019-11-20). Colting (2019) 

förklarar sin stolthet som “Jag är stolt över Kalmar när jag är i Kalmar, stolt över 

Tomas Gustavsson som drog igång Järnmannen 1994”. “Budskapet är att 

idrottsevenemang är fantastiska om man lyckas vara en produkt som produceras på det 

sättet att evenemangen är så mycket för invånarna att de känner en stolthet över det 

som händer”. (Mortensen 2019-11-20). 

Varumärket Kalmar ska vara en positiv upplevelse när det kommer till bemötandet hos 

turisterna, men även för invånarna. Om inte invånarna känner sig delaktiga eller sedda 

i sin egen stad så skulle de inte alls vara med på allt som sker (Johnson 2019-11-26). 

Det är det som skiljer Kalmar från andra ställen och därför jobbar Destination Kalmar 

mycket för just invånarna. “Vi har ett invånarkapital som är stolta över sin plats och 

de pratar gott om sin plats, de planerar även sina semestrar här för att inte missa allt 

som händer här, vilket är ett gott betyg”. (Johnson 2019-11-26). 

3.4.4 Negativa effekter 

Idrottsevenemangen bidrar till största del med positiva effekter enligt våra 

respondenter, men de nämner även några negativa effekter som är viktiga att belysa. 

En negativ effekt kan bland annat vara att om en stad arrangerar för många 

idrottsevenemang under samma period finns risken att dessa tar ut varandra (Ekebjär 

2019-11-14). Det är därför väldigt viktigt att staden finner en balans av evenemang 

(Göransson 2019-11-28) där de olika evenemangen inte krockar med varandra i 

kalendern (Froms Andersson 2019-11-29). “Det är klart att de tar ut varandra, men det 

var synd att det var den lokala föreningen som fick stryka på foten” säger Ekebjär 

(2019-11-14) när hon berättar om Drottning Margareta loppet som fick läggas ned då 

de inte längre kunde konkurrera med Vårruset som är av samma koncept. 

Att arrangera många idrottsevenemang behöver inte alltid vara negativt menar 

(Mortensen 2019-11-20). Han förklarar att det är när man tar in idrottsevenemang som 
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inte håller samma nivå ur ett produktperspektiv som det kan bli en nackdel. 

Idrottsevenemangen där vägar behöver stängas av bör heller inte ligga för nära inpå 

varandra (Gustavsson 2019-11-21). ”Alla invånare är ju inte glada åt att vi spärrar av 

staden tre helger i rad i augusti”. (Johnson 2019-11-26). Det blir problematiskt om 

invånarna inte kan ta sig fram, framförallt de som bor på Kvarnholmen, Ängö och 

Varvsholmen. “Jag får aldrig så mycket skäll på någon tid under året som under augusti 

månad”. (Johnson 2019- 11-26). 

Trots detta så är Ironman accepterat hos lokalbefolkningen då de är väldigt duktiga på 

att informera om avspärrningarna i god tid innan det sker (Johnson 2019-11-26). 

Kalmar Grand Prix får däremot mer klagomål angående avspärrningarna på vägarna 

under helgen tävlingarna håller på (Melin Wahlin 2019-12-02). Mortensen (2019-11-

20) berättar att det är viktigt att få med invånarna på resan och känna att de är en del 

av idrottsevenemanget för annars blir det en negation och idrottsevenemanget tappar 

fäste. Han säger att Kalmariterna är bra på att ställa upp på evenemangen och agera 

publik samt acceptera avspärrningarna i staden, men om evenemangen inte håller 

måttet kan det bli en negativ effekt. ”Om det är så att man tar saker för givet, inte 

längre sticker ut eller vågar ta risker. Om man slutar vara modig och 

utvecklingsbenägen så kommer allt stagnera, oavsett hur bra det har blivit”. 

(Mortensen 2019-11-20).  

 

En annan negativ aspekt av många idrottsevenemang i Kalmar menar Brovell (2019- 

11-20) är att alla konkurrerar om samma funktionärer. Det finns bara en mängd 

individer i idrottsföreningarna som är beredda att ställa upp och jobba berättar han. 

Om de då redan har ställt upp på fyra evenemang samma sommar kan det bli svårt att 

få ihop folk. Alla evenemang konkurrerar om samma resurser.  

3.5 Framtidens utveckling  

Flera av respondenterna har en positiv syn på utvecklingen i framtiden för Kalmar som 

turiststad. De tror att Kalmar kommer fortsätta att utvecklas tack vare deras fantastiska 

läge vid vattnet, den långa historia som finns och deras rika evenemangsutbud, både 

inom idrott och kultur (Broby 2019-11-26). Det viktigaste för Kalmars utveckling 
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enligt Froms Andersson (2019-11-29) är att staden fortsätter sitt arbete framåt, 

tillsammans med gemensamma krafter. Johnson (2019-11-26) håller med om detta och 

menar att Kalmar inte enbart ska fokusera på sin enskilda plats utan utveckla 

samverkan med det regionala området, framförallt med Öland. ”Kalmar och Öland har 

så otroligt mycket att skapa tillsammans destinationsmässigt. Vi är inte konkurrenter, 

vi har en part i någon form av upplevelse” (Johnson 2019-11-26).   

Att Kalmar är en väldigt omtyckt sommarstad har röstats fram av svenska folket fyra 

år i rad (Isefjord 2019) och detta håller samtliga intervjupersoner med om. ”Sommaren 

kan nog inte vara en bättre stad, den är top notch” säger Brovell (2019-11-20). Trots 

detta finns det mycket annat som skulle kunna utvecklas, speciellt under övriga delar 

av året, håller de intervjuade med om. Kalmar saknar framförallt de stora arenorna som 

kan hålla bland annat Melodifestivalen, stora kongresser eller stå som ansvarig för 

olika träningsläger för att förlänga säsongen (Gustavsson 2019-11-21).  

KIFAB arena stod klar för ett par veckor sedan med platser för 1500 åskådare som 

riktar sig mot innebandy och friidrott (KIFAB 2019). Problemet med den här arenan 

enligt Johnson (2019-11-26) är att den inte redan innan planerats för större händelser. 

Det kommer bland annat att bara finnas tre omklädningsrum vilket gör att det blir svårt 

att hålla ett träningsläger där (Johnson 2019-11-26). Ombyggnationerna av ishallen är 

även det något Johnson (2019-11-26) nämner som skulle kunna utvecklas till en av de 

arenor som staden behöver. Han menar på att om taket hade höjts skulle det kunna få 

plats 4 000 sittande åskådare. Arenan hade enligt honom då kunnat användas till bland 

annat melodifestivalen eller någon annan större artist för att locka besökare hit. 

Staden kommer inom de närmsta åren att bygga ut och bygga nya hotell vilket flera av 

våra intervjuade har nämnt och önskat för utvecklingen i framtiden. De här nya 

hotellen måste då fyllas av besökare och frågan är då hur (Johnson 2019-11-26). 

Johnson (2019-11-26) nämner att det de på Destination Kalmar tittar generellt på just 

nu är det som är under affärssidan och mötesdelen. För att kunna fylla de hotellen som 

ska byggas menar Johnson (2019-11-26) att en stor arena även i detta syfte hade 

behövts. Skulle en stor arena finnas som kan hålla en kongress på 2000 personer skulle 

även de nya hotellen fyllas lätt. Det går att fylla hotellen som finns idag med så stort 
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antal konferensgäster. Problemet är bara att ingen annan kan bo i staden då (Johnson 

2019-11-26). 

Turismen tror Broby (2019-11-26) kommer att öka hela tiden i Kalmar då allt fler 

kommer att börja semestra på hemmaplan i sitt eget land på grund av klimatfrågorna 

som finns. Det arbetet som utförs nu kring idrottsevenemangen är professionellt 

(Ekebjär 2019-11-14) och “fortsätter volontärspoolen att fyllas på så kommer det bli 

alldeles fantastiskt”. (Mortensen, 2019). Ett större utbud av restauranger är någonting 

som staden borde satsa på enligt Göransson (2019-11-28). Han menar även att staden 

behöver fortsätta arbetet med idrottsevenemang då detta i många fall är 

reseanledningen hos turisterna. 
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4 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket kommer vi att presentera tre olika kategorier som vi fann 

genom den analys vi gjorde av det empiriska materialet. Vi kommer att presentera de 

olika kategorierna var för sig för att i nästa kapitel kunna dra en koppling mellan det 

teoretiska materialet och det empiriska materialet. 

___________________________________________________________________ 

4.1 Destinationsutveckling 

En destination är den plats eller trakt som turisten reser till, det kan vara ett land, en 

region eller en stad (Tillväxtverket 2016). Resenärer kan ha olika anledningar och 

motiv till att åka till samma destination. Attraktionerna hos en destination kan utgöras 

av naturen, kulturen, klimatet eller konstruerade attraktioner som till exempel 

nöjesparker (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). Även evenemang och festivaler ses som 

instrument för att bygga destinationens image och attrahera turister menar Holmes & 

Ali-Knight (2017). För att destinationen ska ses som attraktiv att besöka bör det finnas 

tjänster och service som hotell, restauranger, shopping eller andra aktiviteter runt 

omkring själva attraktionerna (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). 

När en plats utvecklas för att tillgodose turister och bli attraktiv kallas det för 

destinationsutveckling. Destinationen behöver bestå av ett flertal mindre eller större 

aktörer som tillsammans motiverar besökaren att komma till platsen (Bohlin & Elbe 

2012). Tillsammans är de ömsesidigt beroende av varandra och det är interaktionen 

mellan intressenterna som skapar destinationsutvecklingen. Syftet med utvecklingen 

är att stärka destinationens konkurrenskraft gentemot andra destinationer och därmed 

skapa ett attraktivt och väl fungerande besöksmål (Svensson, Bodén & Fuchs 2012).  

4.1.1 Butlers destinationslivscykel 

Inom turismforskning används ofta modeller när det kommer till 

destinationsutveckling (Holmes & Ali-Knight 2017). En ofta använd modell som 

Butler (1980) utvecklat är Tourism Area Life Cycle modellen även kallad för TALC. 

TALC-modellen går att tillämpa på destinationer för att se i vilken utvecklingsfas de 

är i (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). Det är en modell som enligt Heuwinkel & 

Venter (2018) kan förenkla processen i att nå nästa steg i utvecklingsfasen för 
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destinationen. Turistområden genomgår olika faser i utvecklingen som går att se i figur 

2. De olika faserna är: upptäcktsfas, involveringsfas, utvecklingsfas, 

konsolideringsfas, stagnation och nedgång (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). 

 

Figur 2. Tourism Area Life Cycle (Källa: Butler 2006) 

Modellen har en klassisk S-kurva och har två axlar som representerar antal besökare 

och tidsspann. Livscykeln tar sin början i upptäcktsfasen då destinationen får 

uppmärksamhet från ett litet antal besökare som kommer att öka i antal. Vid denna 

tidpunkt finns det inte mycket faciliteter som är ämnade för turister (Svensson, Bodén 

& Fuchs 2012). 

I nästa fas är det vissa lokalinvånare som kommer att börja sälja och förse besökarna 

med faciliteter som inte bara är ämnade för invånarna längre (Butler 2006). En 

turistsäsong kan förväntas växa fram och platsens popularitet kommer snabbt att öka 

med marknadsföring och informationsspridning om destinationen i tillväxtfasen. När 

utvecklingsfasen är i full gång kommer det lokala engagemanget att ersättas av större 

organisationer och fysiska förändringar kommer att kunna synas på destinationen, allt 

för att tillgodose besökare (Svensson, Bodén & Fuchs 2012). 
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Fasen därefter kallas för konsolideringsfas (Butler 2006) vilket innebär att 

destinationen når maxantalet av antalet besökare som platsen kan klara av utan att få 

negativa effekter (Heuwinkel & Venter 2018). Så småningom kommer antalet 

besökare att minska när destinationens kapacitet av besökare är uppnådd. 

Kapacitetsfaktorerna kan vara miljömässiga som brist på mark och vatten eller 

socialmässiga som att lokalbefolkningen har fått nog av besökarna. Destinationen kan 

också ha sociala, ekonomiska och miljömässiga problem (Butler 2006). 

När detta sker hamnar destinationen i en stagnationsfas. Vid stagnation finns det 

ytterligare 5 stadier som destinationen kan hamna i menar Butler (1980). Dessa kallar 

han stadie A till E. Det första stadiet (A) innebär att destinationen kan omorganisera 

sig och förnya sig vilket kan leda till att det blir en ökad tillväxt och expansion av 

destinationen. Stadie B innebär att destination kan göra små justeringar för att anpassa 

sig till kapacitetsnivåer för att skydda resurser vilket gör att tillväxten blir på en mindre 

skala. Stadie C innebär att destinationen anpassar sig för att möta alla kapacitetsnivåer 

för att upprätthålla en stabil besöksnivå efter en omjustering nedåt. Om destinationen 

fortsätter att bli utsatt för överanvändning av resurser och har minskad konkurrenskraft 

gentemot andra destinationer så riskerar destinationen att hamna i stadie D och till slut 

i stadie E där destinationen till slut slutar att vara attraktiv för turister. Viktigt att 

påpeka dock menar Butler (1980), är att alla destinationer inte upplever stadierna lika 

tydligt som andra. Smith (2017) menar också att modellen inte inkluderar variabler 

som besökarnas nöjdhet, totala intäkter och andra effekter som kan vara viktiga. 

4.2 Idrottsturism 

Idrottsturism är ett av de snabbast växande marknadssegmenten i världen inom 

turismindustrin (Roche, Spake & Joseph 2013). Det är ett segment som vuxit oerhört 

mycket de senaste 25 åren (Heuwinkel & Venter 2018) och är idag en industri värd 

flera miljarder dollar (Hritz 2010). Inom idrottsturismen spelar evenemangen en viktig 

roll då de ofta resulterar i ett stort antal turister och finansiella effekter (Daniels 2007). 

Idrottsevenemangen används enligt Pettersson & Wallstam (2017) ofta som en 

möjlighet för destinationen att förstärka den lokala besöksnäringen. Syftet med 

idrottsevenemang är även att skapa en underhållning för åskådarna, öka invånarnas 

stolthet för staden (Daniels 2007) och skapa en attraktiv plats för turister att spendera 
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pengar (Mxunyelwa & Yanga 2018). Ett välplanerat och genomfört idrottsevenemang 

kan bidra med fullbelagda hotell och ökat värde av destinationens varumärke 

(Pettersson & Wallstam 2017). Destinationen kan även stärka sitt varumärke genom 

att profilera och marknadsföra sig som en idrottsdestination (Daniels 2007). 

Turismindustrin ses oftast som en helhet där forskare inte gör skillnad på de olika 

typerna av turism som förekommer på en destination (Hritz 2010). Gibson (1998) är 

en av de forskare som kategoriserar idrottsturismen i tre olika typer. Sports Event 

Tourism som är åskådare på en tävling, Nostalgia Sport Tourism som besöker kända 

idrottsrelaterade attraktioner och Active Sport Tourism som deltar i tävlingarna eller 

utövar en sport för eget syfte på destinationen (Gibson 1998). Oavsett vilken typ av 

turism besökarna tillhör kan de enligt Slak Valek (2018) vara både inhemska turister, 

internationella turister eller lokala invånare som vill stödja sin plats. Det viktigaste för 

destinationen är att skapa en bra upplevelse för turisterna så att de i ett senare skede 

blir återkommande turister (Plunkett & Taggert 2018). Mxunyelwa & Yanga (2018) 

menar att om turister har det bra finns en större chans att de berättar detta för andra 

som då också väljer att besöka destinationen.  

Det var de sociala och ekonomiska effekterna av idrottsevenemangen som gjorde att 

fler destinationer började fokusera på idrottsturism som en egen del av industrin och 

fortsätta utveckla detta (Hritz 2010). Shipway & Fyall (2012) beskriver att storskaliga 

evenemang tenderar i att leverera goda ekonomiska effekter där även små samhällen 

visade att de kunde leverera evenemang som gav goda förmåner för destinationen. För 

att kunna fortsätta att utveckla idrottsturismen tror Hritz (2010) att destination behöver 

engagera sig mer i de åsikter som företagen och invånarna har gällande 

idrottsevenemangen. Om destinationen inte tar hänsyn till detta kan det ge ekonomiska 

och sociala konsekvenser (Hritz 2010). Konsekvenser i form av att företag inte längre 

vill vara delaktiga i form av funktionärer eller bidra med finansiellt kapital till 

idrottsevenemangen (Plunkett & Taggert 2018). Det kan även enligt Hritz (2010) leda 

till att destinationen inte längre är en attraktiv plats för människor att jobba på och att 

människor slutar prata gott om destinationen. 

Förutom att destinationen ska se till företagen och invånarna är idrottsutövarna och 

deras anhöriga en viktig inkomstkälla för platsen (Slak Valek 2018). För utan 
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idrottsutövarna hade det inte funnits något evenemang och inga åskådare hade kommit 

för att titta (Bohlin & Elbe 2012). Bohlin & Elbe (2012) menar att atleterna lockar 

besökare till destinationen samtidigt som de själva har med sig vänner och familj. De 

anhöriga som följer med idrottsutövarna kommer att nyttja faciliteter i form av boende, 

butiker, restauranger och transportmedel som leder till ett ökat finansiellt kapital för 

destinationen (Mxunyelwa & Yanga 2018). Det är därför viktigt att man ser till 

besökarnas intresse och har en infrastruktur och ett näringsliv som fungerar på 

destinationen (Bohlin & Elbe, 2012).  

4.2.1 Idrottsevenemang som attraktion 

Idrottsturism kan definieras som att resa för att delta i en sportaktivitet, för att vara 

åskådare eller för att besöka en idrottsattraktion (Roche, Spake & Joseph 2013). Det 

finns traditionella och nischade evenemang när det kommer till idrottsevenemang. Ett 

traditionellt evenemang är ett återkommande event som arrangeras för tävling och som 

även drar till sig turister (Mallen & Adams 2008). Ett nischat evenemang kan vara en 

ny gren av en sport eller ett förnyat evenemang. Oftast har nischade evenemang rötter 

i traditionella evenemang men med ny karaktär. Ett exempel på ett nischat evenemang 

som har blivit ett traditionellt evenemang är triathlontävlingen Ironman. Tävlingen 

började som ett nischat event på lokal nivå på Hawaii och som vuxit till sig till att bli 

ett internationellt fenomen. Med tiden har tävlingen utvecklat fasta regler och ständigt 

tar triathlon nya svängar vilket gör att det ständigt skapar nya nischade evenemang 

(Mallen & Adams 2008). 

 

Turistorganisationer tenderar att fokusera på att ha en portfölj av olika evenemang för 

att få återkommande turister till destinationen (Holmes & Ali-knight 2017). 

Idrottsevenemang är ett strategiskt sätt för en destination att profilera sig på. Innan en 

destination kan ta del av fördelarna med idrottsevenemang måste de först skapa en 

image av att kunna hålla i sådana typer av evenemang. Detta för att kunna locka till 

sig events, lag och turneringar vid senare tillfälle. Detta är viktigt för att andra tävlingar 

ska vilja lägga sina idrottsevenemang i staden när de sett att destinationen gjort det bra 

med tidigare evenemang (Roche, Spake & Joseph 2013). Ofta uppstår detta när en stad 

har engagerade och hårt arbetande individer som brinner för sporten (Mackellar & 

Nisbet 2017). För att få ett starkt stöd behöver arrangörerna redogöra för de effekter 
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som evenemangen för med sig. Speciellt för samhällseffekter då många evenemang 

ofta är beroende av offentligt stöd (Pettersson & Wallstam 2017).  

Mackellar & Nisbet (2017) menar att genom att använda sig av idrottsevenemang av 

olika slag kan destinationen utveckla produkter och använda sig av resurser för att 

främja destinationsutvecklingen. Evenemangen kan vara av olika storlek, från små 

lokala idrottsevenemang till internationella megevent som drar till sig åskådare från 

hela världen. Alla evenemang behöver inte bidra med att turister besöker destinationen 

men att ha en destination med utvecklade konkurrensfördelar kan göra att platsen får 

ett attraktivt rykte och därmed lockar till sig besökare (Mackellar & Nisbet 2017). 

4.3 Effekter av idrottsevenemang 

Legacy är ett relativt nytt begrepp inom idrottsevenemang (Andersson 2019) som 

enligt Thomson, Schlenker & Schulenkorf (2013) kan översättas till de effekter som 

lämnas kvar på en destination efter ett evenemang. Det kan både vara positiva effekter 

för kommande generationer och negativa effekter i form av problem som måste 

hanteras (Getz 2012). Destinationer tenderar att främst fokusera på att öka de positiva 

effekterna och minska de negativa effekterna för att inte lämna något åt slumpen 

(Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013). De negativa effekterna går enligt Ferrari 

& Guala (2017) att förebygga om destinationen fokuserar mer på planeringen inför ett 

evenemang och involverar fler olika människor. 

Destinationen bör involvera invånarna och de företag som finns på platsen för att öka 

intresset för idrott (Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013). Genom ett ökat intresse 

för idrott kan de anläggningar som byggts inför ett idrottsevenemang fortsätta att 

användas även efter att evenemanget är slut (Andersson 2019). Det kan även leda till 

att invånarna känner en större gemenskap (Getz 2005) och får fler personer att börja 

engagera sig i idrottsföreningarna (Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013). 

Thomson, Schlenker & Schulenkorf (2013) argumenterar även för att hälsoeffekterna 

i staden kan öka genom att involvera invånarna. 

Om invånarna känner sig involverade och delaktiga under ett idrottsevenemang leder 

detta till muntliga rekommendationer (Getz 2005). Tack vare digitaliseringen kan 

dessa rekommendationer sprida sig genom sociala medier vilket är ett av de största 
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tillvägagångssätten för att nå ut med information (Plunkett & Taggert 2018). Getz 

(2005) argumenterar även för att kunna skapa långsiktiga fördelar bör destinationen 

främja längre vistelser och tillägg på vistelsen för besökarna vilket ökar utgifterna 

kring evenemanget. Han menar även att destinationen bör använda 

idrottsevenemangen för att bygga på och förbättra sin position till omvärlden. 

Legacy eller arv som Andersson (2019) väljer att beskriva det som kan vara materiella 

eller immateriella som påverkar destinationen positivt eller negativt. Det materiella 

arvet kan förklaras som en infrastrukturell satsning för att skapa ett värde hos 

destinationen (Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013). Destinationen kan bygga ut 

eller bygga nya hotell (Getz 2005) och idrottsanläggningar inför idrottsevenemangen 

(Andersson 2019). Syftet med den infrastrukturella satsningen är att attrahera fler 

evenemang i framtiden (Getz 2005). Det immateriella arvet är saker som inte går att ta 

på, mer en känsla eller ett minne (Getz 2012). Andersson (2019) förklarar det 

immateriella arvet där invånarnas stolthet över evenemanget som har varit är en positiv 

effekt. Han menar även att det ökade intresset för idrott är någonting som destinationen 

önskar lämnas kvar efter evenemanget. 

Andersson (2019) är noga med att poängtera att ordet arv kan ge så mycket mer än 

bara de ekonomiska effekterna. I rapporten som Andersson (2019) skriver förklarar 

han ett ramverk av olika effekter som kan komma efter att evenemangen är slut. Det 

är ett ramverk som han kallar för ”de sju kapitalen” som innebär att samhällets resurser 

delas upp i olika kapital. De sju kapitalen innefattar: fysiskt, kulturellt, socialt, 

politiskt, finansiellt, natur och humant (Andersson 2019).  

4.3.1 Humana effekter 

Kompetens, kunskap och folkhälsa är bara tre av de aspekter som humankapitalet 

består av (Andersson 2019). Folkhälsan kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för en 

hel befolknings hälsotillstånd enligt Bolling (2017). En god folkhälsa bör innebära att 

hälsan hos olika grupper i samhället är jämnt fördelad och så bra som möjligt 

(Socialstyrelsen 2014). Idrott kan enligt Bolling (2017) ses som en faktor som bidrar 

till god folkhälsa. Ett idrottsevenemang kan nämligen bidra till ökad idrottslig aktivitet 
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i form av motion och träning som kan leda till en bättre hälsa för de människor som är 

inblandade (Andersson 2019). 

Fysisk aktivitet i sig kan även bidra till minskad psykisk ohälsa, förbättrad livskvalitet 

och minskad sjukskrivning. Fysisk aktivitet i unga år kan även bidra till sannolikhet 

för fortsatt idrottande i vuxen ålder (Malm & Isaksson 2017). Humankapitalet är även 

en viktig källa för många av de aktiviteter som utförs i samhället. Att ha bra ideellt 

arbetande idrottsledare som delar med sig av kunskap och erfarenheter till 

medlemmarna i föreningarna är av stor vikt. Det är även dessa idrottsledare 

tillsammans med sina föreningar som ofta utgör basen för många av de 

idrottsevenemangen som hålls på destinationen. Det är viktigt att ta tillvara på det 

lokala engagemanget, då en negativ effekt med humankapitalet är att de externa 

aktörerna kan komma in och ta över arbetet (Andersson 2019). 

4.3.2 Finansiella effekter 

Det finansiella kapitalet är det kapital som enligt Andersson (2019) spelar en 

betydande roll för övriga sex kapital. I förberedelserna inför ett idrottsevenemang kan 

de likvida medel som det finansiella kapitalet består av investeras i fysiska kapital i 

form av nya anläggningar (Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013). Om ett 

idrottsevenemang är framgångsrikt kommer andra aktörer som hotell och restaurang 

att få ett ökat finansiellt kapital (Thomson, Schlenker & Schulenkorf 2013) som i sin 

tur kan forma goda relationer mellan arrangörerna och besöksnäringen (Andersson 

2019). Aktörer och arrangörer är beroende av positiva ekonomiska effekter för att 

motivera offentliga och privata investeringar (Pettersson & Wallstam). 

Förutom att de aktörer som redan finns på platsen gynnas av ett lyckat 

idrottsevenemang kan det även generera i att nya företag söker sig dit och startar en 

lönsam affärsverksamhet. Om ett idrottsevenemang inte blir lyckat lämnar det bland 

annat kvar ett negativt arv i form av skulder (Andersson 2019). För att mäta de 

ekonomiska effekterna av ett evenemang mäts de inresta besökarnas utgifter i samband 

med besöket. De lokala besökarna räknas in ibland, men deras utgifter har en obetydlig 

effekt på den lokala turismekonomin (Pettersson & Wallstam 2017). Idrott och 

hälsorelaterade aktiviteter kan också ge samhället stora hälsovinster. Fler idrottande 
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människor i samhället kan minska kostnader för samhället i form av sjukfrånvaro från 

arbete, hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice (Hagberg 2017). 

4.3.3 Sociala effekter 

Idrottsevenemang bidrar med flera viktiga sociala effekter till destinationen 

(Pettersson & Wallstam 2017). De sociala effekterna är allt från stoltheten som 

samhället känner, volontärarbete, nya tillfällen för människor att kommunicera på och 

utöka sina nätverk med intressenter (Shipway & Krikup 2012) till ett sätt för 

människor med gemensamma intressen att samlas på (Pettersson & Wallstam 2017). 

När nätverken utökas med fler intressenter kan idrottsevenemanget växa och få nya 

infallsvinklar på hur bland annat idrottsevenemangen kan genomföras på bästa sätt. 

(Andersson 2019).  

 

Enligt Andersson (2019) utgörs de här nätverken till stor del av olika idrottsföreningar 

som finns på destinationen. Många av dessa idrottsföreningar arbetar ideellt och det 

behöver finnas en lokal vilja att volontärarbeta för att skapa ett positivt arv på 

destinationen (Shipway & Kirkup 2012). Det positiva arvet kan också skapas genom 

ett socialt kapital där invånarna anordnar till exempel gatufester i samband med 

idrottsevenemang (Andersson 2019). Holmes & Ali-Knight (2017) menar att olika 

evenemang och festivaler också kan bidra till ett samhällsengagemang för att hålla 

kvar lokala kulturer och traditioner.   

 

Ett idrottsevenemang är mer än bara tävlingen där atleterna deltar i. En viktig faktor 

som utgör en stor del av idrottsevenemangen är den glädje och gemenskap som 

kommer i samband med tävlingen (Pettersson & Wallstam 2017). Genom att skapa en 

glädje och gemenskap kring evenemanget menar Andersson (2019) att det sociala 

kapitalet hos föreningarna kan öka då deras nätverk kan utökas och fler känner glädje 

till idrotten. 
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5 Analys och diskussion 

Vi kommer i denna del att analysera och diskutera det empiriska materialet med det 

teoretiska materialet utifrån de kategorier vi fått fram. 

__________________________________________________________________________ 

5.1 Destinationsutveckling 

Att Kalmar har utvecklats till den stad det är idag har med flera faktorer att göra. Vi 

har utifrån Butlers Tourism Area Life Cycle-modell (se figur 2) kunnat identifiera 

tidpunkter genom vad respondenterna har berättat för oss och placera dessa i de olika 

nivåerna: upptäcktsfas, involveringsfas, utvecklingsfas, konsolideringsfas, stagnation 

och nedgång.  

Som noterat i bakgrunden och empirin har vi nämnt betydande händelser för staden 

innan 2012, bland annat Unionsåret 1997. Detta finns med för att kunna peka på vilken 

utveckling staden faktiskt har gjort efter 2012 och därigenom se vilka effekter som 

idrottsevenemangen har haft på staden. Hade vi inte haft med tidigare händelser anser 

vi att det hade varit svårt att analysera vad som faktiskt har utvecklats och inte. Vi kan 

nu på ett bättre sätt i detta kapitel analysera och diskutera de effekter och den 

utveckling som Kalmar har åstadkommit efter 2012. 

5.1.1 Upptäcktsfas 

Kalmar har en lång historia med betydande årtal där 1997 är en viktigt sådant. Kalmar 

slott fylldes med besökare, kungar och drottningar från hela norden och det blev en 

storslagen fest under sommaren. Enligt Butlers modell anses upptäcktsfasen vara den 

del i utvecklingen när ett litet antal besökare ökar i antal på en destination. Tittar vi 

tillbaka på 1997 är detta det året som fortfarande har rekordet i antalet gästnätter och 

besökare i Kalmar. Det var alltså inget litet antal besökare som kom till staden, men 

en viktig ökning som enligt Butlers modell (1980) ledde till att destinationen 

upptäcktes. Det var ett årtal som enligt många av respondenterna har haft en stor 

betydelse för den utveckling som finns idag.  

Det är svårt att veta hur Kalmar hade sett ut idag utan Unionsåret. Kalmar slott hade 

möjligtvis inte haft lika stor uppmärksamhet som finns nu, utan det hade saknats en 

viktig del av historien som format slottet. Vi tror även att invånarna i staden inte hade 
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fått upp ögonen på samma sätt för att vilja bygga vidare och utveckla staden på samma 

sätt som de gjorde. Det är möjligt att utvecklingen hade dragit igång på andra sätt men 

det är svårt att spekulera kring. 

5.1.2 Involveringsfas 

Vi anser att det är tack vare alla besökare, kungar och drottningar som faktiskt kom till 

Kalmar 1997 som staden tog sig till nästa steg i TALC-modellen. Enligt våra 

respondenter var det strax efter att Unionsåret firades som invånarna i Kalmar fick 

inspiration till att börja nyttja de resurser som fanns i staden för att attrahera fler 

besökare. Vi tror att hopslagningen av Kalmar Turism AB och Kalmar slott AB var ett 

strategiskt val för att kunna skapa en så bra produkt som möjligt. Med en bra produkt 

anser vi att Destination Kalmar har lyckats få invånarna involverade och trivas vilket 

har genererat i att besökarna också trivs.  

Detta är något som involveringsfasen innefattar där de faciliteter som invånarna 

använder ska nyttjas till besökarna också. Det här är något som vi anser att Kalmar gör 

på ett bra sätt. De använder bland annat staden som arena till många evenemang som 

arrangeras, både kulturella och idrottsrelaterade. Genom att använda staden som arena 

finns det inga större byggnader som annars eventuellt skulle stå tomma efter 

evenemangen. Det leder även till att besökarna och invånarna får se mer av staden och 

uppleva staden på ett annat sätt än om evenemanget skulle hållas inomhus i en arena. 

Detta ger staden möjlighet att visa sig från sin bästa sida och ett sätt för arrangörerna 

att arbeta tillsammans för att lyckas. 

5.1.3 Utvecklingsfas 

Framåt 2000-talet började en sommarsäsong att växa fram där utbudet av evenemang 

inte var det största, men tillräckligt för att attrahera människor dit. Många kan ha valt 

att besöka Kalmar tack vare att den fysiska förändring i form av shoppingområdet 

Hansa city som växte fram i och med IKEA:s satsning i Kalmar. Även Linnéuniversitet 

tror vi har spelat en betydande roll för ökningen av besökarna både under sommaren 

och vintern. Anhöriga till de som bor och studerar i Kalmar kommer förmodligen 

någon gång under deras studietid att vilja komma på besök. Vi kan då anta att många 

av de som kommer till Kalmar bokar någon form av logi, då studenter vanligtvis hyr 
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mindre bostäder och inte har plats för hela familjen. Kök delas oftast av flera studenter 

och många väljer då kanske att ta med familjen ut på middag. Även restaurangerna 

gynnas då av studenternas familjer som annars kanske inte hade gått dit. 

Det lokala engagemanget har och kommer nog alltid vara väldigt stort i Kalmar så 

länge föreningarna och invånarna blir sedda och uppmuntrade till att fortsätta framåt. 

Trots att det internationella varumärket Ironman tog över ansvaret av tävlingen 

Järnmannen som Tomas Gustavsson var med och startade vet vi att mycket 

engagemang fortfarande finns på lokal nivå. Vi tror att det ska mycket till om det lokala 

engagemanget ska försvinna helt från alla de idrottsevenemang som finns här. 

Anledningen till detta tror vi är för att invånarna känner en stolthet som gör att de gärna 

vill vara med och skapa de produkter som finns här. 

5.1.4 Konsolideringsfas 

Det fjärde steget enligt Butlers TALC-modell handlar om att antalet besökare blir fler 

än vad destinationen kapacitet klarar av. Då vi inte har några konkreta siffror på detta 

kan vi heller inte se om det verkligen stämmer. Vi kan bara anta enligt vad vi har hört 

att sommarmånaderna nog kan nå den här fasen. Staden fylls av besökare under alla 

de idrottsevenemang, och framförallt Ironman som sker i Kalmar. Mycket av den logi 

som finns i Kalmar i form av hotell, stugor och campingplatser är under sommaren 

fullbokat. Om besökarna ska boka ett rum under Ironman-veckan krävs det att dem är 

ute nästan ett år i förväg. Det blir ett väldigt högt tryck på hotellen, restaurangerna och 

affärerna inne i staden. Ibland räcker inte alla faciliteter till, men det kan vara svårt att 

utöka faciliteterna om resten av året inte har samma antal besökare.  

 

Det går även att koppla denna fas med idrottsevenemanget Ironman. Tävlingen har 

under årens gång ökat i antal deltagare vilket sätter en högre press på funktionärerna. 

I och med att allt fler idrottsevenemang kommer till staden tävlar alla om samma 

resurser. Vi tror det kan vara svårt för föreningarna som tillgodoser dessa funktionärer 

att välja vilka idrottsevenemang de faktiskt ska vara med och hjälpa till på. För som 

våra respondenter också har sagt, föreningarna kan inte göra allt för det orkar de inte 

med. 
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5.1.5 Stagnationsfas 

Vad vi har kunnat utläsa från de respondenterna har sagt och vad vi själva har upplevt 

kan vi inte påstå att Kalmar har nått stagnationsfasen än. Det är dock något som staden 

skulle kunna hamna i om antalet besökare fortsätter att öka. För om destinationen 

uppnår sin kapacitet när det gäller antalet besökare kommer besökarna tillslut att 

minska då kapacitetsfaktorerna inte räcker till. Kalmar skulle kunna hamna i 

stagnationsfasen om invånarna känner att de inte kan leva sitt vardagliga liv under 

sommaren för att besökarna tar upp för mycket plats. Det kan vara så att 

idrottsevenemangen fortsätter att öka under sommaren och att allt fler evenemang 

kräver att vägarna i staden stängs av. Just nu är invånarna väldigt accepterande, men 

om vägarna stängs av fler gånger under sommaren tror vi att allt fler kommer att tröttna 

och börja protestera. 

 

Om Kalmar når stagnationsfasen finns det enligt Butlers TALC-modell fem olika 

nivåer som destinationen kan hamna i. Tre av nivåerna, A-C, är nivåer som 

destinationen kan ta sig ur genom att göra förändringar. Nivå A-B är nivåer vi kommer 

att diskutera utifrån vad respondenterna har sagt om framtiden och vad Kalmar skulle 

kunna göra för att ta sig ur de här nivåerna om de skulle hamna i dem. Nivå C-E är de 

nivåer vi känner att respondenterna inte har framfört så mycket information kring och 

därför har vi valt att inte diskutera den. Nivå D-E är nivåer som dessvärre kommer 

leda till att staden slutar vara attraktiv för besökare. De här två nivåerna tror vi ligger 

långt fram i tiden, om det ens kommer att ske, då planer för framtiden verkar finnas i 

de olika organisationer som respondenterna representerar.  

 

I nivå A kan Kalmar som stad omorganisera och förnya sig genom att antingen bygga 

om redan befintliga-, eller bygga nya arenor som enligt turistchefen Stefan Johnson 

(2019-11-26) då kan användas till att bland annat hålla Melodifestivalen eller större 

kongresser. Att hålla i Melodifestivalen skulle locka en ny typ av besökare under en 

helg som möjligtvis skulle återkomma under andra delar av året. Vi anser då, som även 

respondenterna har nämnt, att Kalmar skulle behöva bygga ut och bygga nya hotell för 

att kunna ta emot fler besökare. För om det finns större arenor och hotell som kan ta 

emot ett större antal människor kan staden växa och kanske bli en stad där företag 
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väljer att lägga sina kongresser. Lyckas Kalmar med detta får deltagarna på 

kongresserna upp ögonen och tar med sin familj under en annan del av året och då 

behövs de här extra hotellrummen, även om kongresserna och Melodifestivalen inte är 

alla dagar. 

 

Om problemet ligger i att resurserna inte räcker till kan Kalmar under nivå B göra små 

justeringar för att anpassa sig till kapacitetsnivåerna. De kan då omorganisera 

idrottsevenemangen som sker under sommaren så att inte alla de stora tävlingarna 

ligger under samma period. För om staden sprider ut sina stora idrottsevenemang 

sprids även de stora antalet besökare ut över en längre period vilket kan resultera i att 

resurserna räcker till på ett annat sätt. Det anses även vara viktigt att inte förlägga 

liknande evenemang för nära varandra. Då kan det bli som i fallet med Drottning 

Margareta loppet att det lokala idrottsevenemanget får lägga ned medan ett starkare 

varumärke på tävling får vara kvar. Destination Kalmar kan även som Johnsson (2019-

11-26) sagt slås ihop med Ölands turistbyrå för att nyttja varandras resurser och hjälpa 

varandra bli en större, starkare destination. 

5.2 Idrottsturism 

Idrottsturismen är ett segment som vuxit sig väldigt stort i världen de senaste 

decennierna och även något som går att se i Kalmar. Anledningen till att 

idrottsturismen och idrottsevenemangen har vuxit sig större i staden har förmodligen 

att göra med allt arbete som skedde innan 2012 och som ledde till att idrottsstrategin 

bildades. Det fanns nämligen ett engagemang från bland annat Tomas Gustavsson som 

lockade hit triathleter från olika delar i Sverige för att utföra en full distans av Ironman. 

Hans driv, brinnande intresse och stora nätverk för triathlon ledde till att staden vågade 

satsa på Ironman. 

 

Kalmar är en relativt liten stad i Sverige, men trots dess storlek har staden visat att de 

kan leverera stora evenemang såsom Ironman och Dam-EM i fotboll. Det behöver 

alltså inte vara en stor stad med oändliga resurser för att kunna hålla i ett internationellt 

idrottsevenemang, utan även en liten stad som Kalmar kan lyckas och generera i 

positiva effekter. Tack vare de positiva effekterna som Ironman och Dam-EM gav har 
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Kalmar kunnat skapa sig en image som gjort att Ironman nu hålls årligen i staden och 

även andra mindre evenemang har velat etablera sig. 

 

Det är en folkfest i staden under många av idrottsevenemangen som hålls under 

sommaren. Kalmar Grand Prix och Ironman lockar både eliten och motionärer att delta 

vilket resulterar i att dessa kan vara långväga resande eller personer som bor i närheten. 

Oavsett vad, går det att anta att många av de som deltar har med sig sin egen hejarklack. 

Eftersom idrottsevenemangen enbart är under ett fåtal dagar är det viktigt att se till 

besökarnas intresse. Det är också viktigt att ha ett näringsliv och en infrastruktur som 

fungerar samt håller måttet. Detta är något som respondenterna ett flertal gånger 

nämner och aktivt arbetar med. 

Kalmar har under åren byggt sig en portfölj med idrottsevenemang som lockar 

återkommande besökare år efter år. Det blir en tradition där även invånarna planerar 

sin semester efter när tävlingarna hålls. Som Roche, Spake & Joseph (2013) nämner 

kan en stad profilera sig genom att fokusera på enbart en typ av evenemang. Kalmar 

har flera olika typer av evenemang som lockar besökare att komma hit vilket kan leda 

till att de inte är unika i jämförelse med andra destinationer. Trots detta har Destination 

Kalmar valt att lägga ned mycket fokus på idrottsturismen. Detta kan leda till att staden 

i framtiden kommer profilera sig enbart som en idrottsstad. 

För att staden ska ha kunnat utvecklas och fortsätta att förbättras i framtiden krävs det 

att arrangörerna lyssnar på företagen och invånarnas åsikter gällande evenemangen. 

För om invånarna och företagen inte bli hörda kan det få sociala och finansiella 

konsekvenser. Finns det en positiv energi bland människorna är det sannolikt att även 

de besökare som kommer till platsen upplever staden som en positiv plats.  

5.3 Effekter av idrottsevenemang 

Studien handlar om vilka effekter som satsningen på idrottsevenemang har på 

destinationen Kalmar. Vi har valt att nämna detta efter utvecklingen och informationen 

av idrottsturismen då vi anser att all den utveckling som har skett innan 2012 och efter 

2012 har bidragit med de effekter som faktiskt finns idag. Det är därför viktigt för 

läsaren att få en större helhetsbild innan vi har kunnat visa vilka effekter som vi funnit. 
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Enligt Andersson (2019) finns de sju kapitalen där vi utifrån det empiriska materialet 

har fått fram tre av dessa som vi valt att belysa. Anledningen till att de övriga fyra inte 

benämns i den här studien är för att vi inte ansåg att respondenterna pratade tillräckligt 

mycket kring dessa för att de skulle påverka studien åt ett annat håll. Alla kapitalen 

påverkar varandra på ett eller annat sätt vilket innebär att trots att vi inte nämner de 

andra fyra kapitalen går de ändå att utläsa genom att läsa mellan raderna. 

5.3.1 Humana effekter 

Att arrangera idrottsevenemang på en destination kan bidra till att den idrottsliga 

aktiviteten ökar bland invånarna. När invånarna är åskådare på ett idrottsevenemang 

kan de finna inspiration till att själva börja träna och röra på sig mer. Detta kan i sin 

tur leda till en förbättrad folkhälsa enligt Bolling (2017) och resultera i hälsovinster 

för samhället. Ökad idrottslig aktivitet kan minska sjukskrivningar och även förbättra 

psykisk ohälsa och andra hälsorelaterade sjukdomar som är en kostnad för samhället. 

Om en människa är fysiskt aktiv i sin ungdom är sannolikheten större att den här 

personen fortsätter att idrotta i vuxen ålder. Kan en människa hålla igång den aktiva 

livsstilen mot slutet av livet minskar risken för sjukdomar vilket också resulterar i lägre 

kostnader för samhället. Fler människor kommer förmodligen att kunna klara sig själva 

mycket längre och omsorgen kan fokusera mer på de som behöver hjälp.  

Föräldrar som deltar i något idrottsevenemang kan ha effekten på sitt barn att han eller 

hon också gärna vill vara med och tävla. I Kalmar kan man se att de större tävlingarna 

även arrangerat mindre tävlingar som riktar sig mot just barnen. Ironkids är en av dessa 

som har ökat i antalet deltagare de senaste åren. Kalmar Grand Prix har också ett 

cykellopp som riktar sig till barn. Vi tror att det finns en koppling mellan att allt fler 

invånare deltar i tävlingar som gör att även deras barn vill vara en del av tävlingen. 

Alternativt att det är tvärtom, att barnen gärna vill vara med och springa eller cykla 

vilket kan ge föräldrarna motivation. Detta kan generera i goda hälsovinster för 

samhället i form av att intresset och deltagandet för tävlingarna ökar vilket kan leda 

till att allt fler idrottsevenemang kan anordnas. 

Ett aktivt föreningsliv på en destination med idrottsturism är en stor fördel då de flesta 

idrottsevenemang inte klarar sig utan funktionärer. I Kalmars fall består de flesta 
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funktionärer av just deltagande från föreningslivet. Många av föreningarna som ställer 

upp gör det gentemot den idrott som de själva är aktiva i och får en summa pengar för 

de timmar de ställer upp. Om det finns tävlingar som riktar sig mot den idrott som 

föreningarna utövar kan medlemmarna bli mer motiverade till att fortsätta träna för 

även delta i tävlingarna. Detta kan leda till att allt fler går med i föreningar för att känna 

gemenskapen och för att utöva sin idrott på hemmaplan. Det kan även bidra till att allt 

fler i föreningarna vill ställa upp som funktionärer för att föreningen får in pengar som 

de sedan kan använda till material och annat som kan hjälpa till att utveckla 

föreningen. På detta sätt går pengarna tillbaka till föreningslivet.  

För att föreningarna ska kunna fortsätta växa och vara aktiva krävs det engagerade 

ledare som är villiga att dela med sig av den kunskap de sitter på. I Kalmars fall är det 

viktigt att försöka utbilda fler ledare då kurserna som finns nu i olika tekniker är 

fullbokade då det är så många som vill lära sig springa, cykla och simma på rätt sätt. 

Malkars är en av de anläggningar som märkt av den ökade trenden att vilja träna då de 

har utökat sina anläggningar i antal och storlek. Trots det är cykel- och löp-passen 

fullbokade. Den här positiva trenden får alltså en negativ aspekt. Dock kan 

destinationen ta tillvara på det stora intresse som finns och vända den negativa effekten 

till något positivt genom att utbilda fler tränare och bygga om/bygga ut befintliga 

arenor som behövs. 

5.3.2 Finansiella effekter 

Som Andersson (2019) skriver i rapporten om Legacy av idrottsevenemang går det att 

dela upp samhällets resurser i sju olika kapital. I den här studien nämner vi tre av dem, 

men alla anses vara beroende av det finansiella kapitalet på ett eller annat sätt. Utifrån 

perspektivet idrottsevenemangen i Kalmar är det finansiella kapitalet av stor betydelse 

för att alla tävlingar ska kunna hållas här. Som Johnsson (2019-11-26) nämner kostar 

det 2,1 miljoner att använda varumärket Ironman på tävlingen, utöver det tillkommer 

det även andra kostnader som material och funktionärer. Därför är det viktigt för 

destinationen att får in kapital för att inte gå med förlust. Som det går att se i 3.4.2 

finansiella effekter låg den turistekonomiska omsättningen på 20 miljoner kronor 2010 

och hade stigit till 85 miljoner kronor 2014 i Kalmar. 2017 hade nettot ökat till 98 

miljoner varav 68 miljoner stod Ironman för. Detta indikerar på att idrottsturismen 
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med Ironman i täten står för en stor del av stadens turistekonomiska omsättning. Det 

går att se genom att varje deltagare under Ironman tar med sig i snitt 4,6 personer som 

utnyttjar stadens faciliteter i form av restauranger och butiker. 

Om det inte finns ett finansiellt kapital och tävlingarna inte kan anordnas kommer 

förmodligen inte det sociala kapitalet i form av folkfester och mer engagerade 

idrottsföreningar att finnas. Det kan även bli så att personer tappar lusten till att träna 

då de inte har något att kämpa mot. Detta kan då leda till ett minskat humankapital. 

Kan idrottsevenemangen däremot dra in ett positivt finansiellt kapital kommer inte 

enbart evenemanget i sig att gynnas. Det kan leda till att hotellen i staden får en bättre 

beläggning under perioden som idrottsevenemangen är aktiva på, men kan även bli 

bättre under resterande period på året.  Deltagarna kan nämligen välja att komma 

tillbaka till staden eller besöka staden innan de ska delta i ett av idrottsevenemangen. 

Detta gör de för att möjligtvis pröva den bansträckning som de ska genomföra eller 

bara återvända med familjen för att upptäcka mer av vad staden har att erbjuda. Det 

kan också visa på en positiv utveckling av det finansiella kapitalet för hotellens 

årsbeläggning i framtiden som vi redan nu kan se ha skett sedan 2012. 

Idrottsevenemangen genererar även i finansiellt kapital för andra aktörer på 

destinationen. Olika föreningar och Kalmar kommun får in mer pengar till sin kassa 

som ger dem möjlighet att utveckla inte bara de idrottsevenemang som redan hålls utan 

andra evenemang och verksamheter. Ett framgångsrikt idrottsevenemang kan leda till 

att nya företag väljer att etablera sig på en destination. Vi ser här utifrån de intervjuer 

vi hållit att flera anställningar har skapats tack vare ökningen av idrottsevenemangen. 

Bland annat Calle Nilsson för Högby IF och Ulrika Melin Wahlin för Kalmar Grand 

Prix har fått arbete tack vare detta. Vi kan även se att Ironman etablerat ett kontor i 

Kalmar där Henrik Brovell arbetar för att tillhandahålla tävlingarna i Sverige, men 

även på andra platser runt om i Europa.  

5.3.3 Sociala effekter 

De sociala effekterna genererar bland annat till ett bildande av nätverk med olika 

människor som tillsammans kan verka för att skapa ett så bra idrottsevenemang som 

möjligt. Att Destination Kalmar knyter kontakter med olika idrottsföreningar i 

närliggande orter är av stor vikt. Det anses nämligen vara viktigt att skapa goda 
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relationer med föreningslivet för att kunna bibehålla det lokala engagemanget. Genom 

att skapa bra relationer med de lokala idrottsföreningarna kan Destination Kalmar 

bygga en tillit där emellan. Finns det en tillit och en bra relation är chansen större att 

viljan att fortsätta volontärarbeta på de olika idrottsevenemangen lever kvar. 

Föreningarna vet då att de får ut något positivt av det som till exempel nya kontakter 

med andra föreningar eller organisation och att det syns i olika sammanhang. 

 

Genom gatufester och andra tillställningar av gemenskap som sker vid sidan om 

idrottsevenemang kan ett positivt arv lämnas på destinationen. Flera respondenter 

nämner hur trädgårdsfester och kräftskivor arrangeras i samband med Ironman och 

långbord dukas upp längs med vägarna där atleterna tävlar. Detta resulterar i att 

Kalmar blir en attraktiv plats där idrottsevenemang anses vara underhållande. Att 

placera idrottsevenemangen i centrum istället för i arenor utanför stadskärnan gör det 

möjligt för fler människor att samlas kring eventet och på så sätt skapa en social effekt. 

Om de här personerna upplever den folkfest som destinationen vill förmedla kan de 

generera i goda rekommendationer både muntligt och via sociala medier. Sociala 

medier har nämligen blivit ett av de största sätten att sprida både bra och dålig 

information på. Det är ett billigt sätt för destinationen att nå ut till människor som de 

annars kanske inte hade tänkt på.  

 

Kraften av sociala medier är därför av stor vikt och något som Kalmar har fått uppleva 

flera gånger. Staden har vunnit årets sommarstad flera år i rad vilket kan antas ha med 

den positiva spridningen att göra från personer som har besökt staden. Besökarna 

tillsammans med invånarna har pratat gott om Kalmar vilket har gjort att folk velat 

rösta fram staden. De funktionärer som är med och hjälper till under de olika 

idrottsevenemangen kommer informera sina anhöriga om detta vilket vi tror är en av 

anledningarna till att så många väljer att komma och besöka tävlingarna. Kalmar är en 

relativt liten stad där nyheter sprids snabbt. Detta kan göra att många invånare hör om 

idrottsevenemanget och väljer att besöka det. Även enstaka fall som den indiska atlet 

som postade ett inlägg om Ironman på Instagram resulterade i att lilla staden Kalmar 

fick stor spridning i indisk sociala medier. Mycket kan antas vara tack vare 

digitaliseringen kring Ironman som Kalmar sattes på kartan. 
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6 Slutsats 

I studiens sista del kommer vi att presentera våra slutsatser. Vi kommer att visa på 

om vår frågeställning och syfte har besvarats eller inte. Till sist kommer vi att ge 

förslag på vidare forskning. 

Kalmars långa historia har spelat en viktig roll för hur staden har utvecklats genom 

åren och blivit hela svenska folkets sommarstad fyra år i rad. Öland var tidigare det 

stora besöksmålet och Kalmar var bara ett stopp i förbifarten. Med modiga eldsjälar 

och duktiga arrangörer har staden vuxit till en evenemangsstad med en bred portfölj 

av idrottsevenemang. Det går inte till 100 % att säga att Unionsåret, IKEA eller 

Linnéuniversitetet har varit den avgörande delen för att staden ser ut som den gör idag. 

Det går däremot utifrån den studie vi har genomfört att fastslå det faktum att den här 

utvecklingen har haft en betydande roll för dagens turiststad.  

 

Tack vare den utveckling som historiskt sett har skett i Kalmar kan vi se att det gav ett 

resultat till att Destination Kalmar vågade satsa på idrottsturism och arrangera fler 

evenemang av varierande storlek och typ. Det breda utbudet av idrottsevenemang gör 

att Kalmar har blivit en attraktiv destination för idrottsintresserade turister. Ironman, 

Dam-EM och den idrottsstrategi som antogs kring 2011-2012 är ett beslut som varit 

fördelaktigt för Kalmar som destination. Vi kan därmed dra en slutsats att 2012 blev 

en startpunkt för staden när det kommer till hur de valde att profilera sig och hur de 

därefter valde att fokusera på idrott för att öka inkommande besökare till staden.  

 

Det går även att konstatera att det är tack vare att Kalmars tidigare arbete kring 

triathlontävlingen Järnmannen som staden vågade satsa på det internationella 

varumärket Ironman. Satsningen resulterade i att Kalmar kunde bevisa för sig själva 

och andra att de har de resurser och den kapacitet som krävs för att arrangera 

evenemang av denna storlek. Detta bidrog till att invånarna och företagen i staden blev 

modiga och kände stolthet över vad de lyckats åstadkomma trots sin storlek. Detta går 

att koppla ihop med tävlingarna Ironman och Kalmar Grand Prix där det går att se att 

allt fler svenskar, och framförallt kalmarbor väljer att delta i loppen. 

 



 

  

48 

 

I och med den utveckling som har skett tillsammans med satsningen på idrottsturism 

och det respondenterna har sagt under våra semistrukturerade intervjuer har vi kunnat 

dra slutsatsen att detta har lett till tre övervägande positiva effekter för staden. Den 

första effekten som har framkommit genom studien är det humana där folkhälsan är 

en bidragande faktor av idrottsevenemangen. Allt fler invånare är idag intresserade av 

att röra på sig vilket resulterar i flera positiva och negativa effekter. Vi kan konstatera 

att staden för tillfället saknar den kapacitet som det behövs för att kunna tillgodose 

invånarnas önskan i att lära sig simma på rätt sätt. Däremot kan vi fastslå att 

föreningslivet har ökat inom cykling och löpning där fler nya föreningar har skapats 

vilket leder till slutsatsen att idrottsevenemangen har haft en stark inverkan på stadens 

invånare att börja träna mer. 

 

Den andra effekten vi har kommit fram till är det finansiella som vi kan se har varit en 

avgörande faktor för stadens utveckling och möjliggjort flertalet evenemang. Tack 

vare att staden har vågat satsa finansiellt kapital på större idrottsevenemang har detta 

även bidragit med en ökad omsättning för staden och fler mindre evenemang. Atleterna 

och deras besökare är också viktiga att understryka då det spelat en betydande roll för 

inkomstkällan i staden. Vi kan konstatera att dessa besökare inte enbart befinner sig i 

Kalmar under sommaren utan även besöker staden under andra delar av året. Det är 

även viktigt att notera att näringslivet har utfört ett värdefullt arbete för att tillgodose 

alla faciliteter som möjliggjort inkomstkällan för staden. I och med alla 

idrottsevenemang i staden kan vi dra en slutsats att dessa bidragit med en tredje positiv 

effekt, det sociala. Idrottsevenemangen har skapat en möjlighet för invånarna och 

företagen att samlas och skapa nya bekantskaper. Det har gett stadens invånare och 

företag en anledning till att känna sig stolta över Kalmar. Idrottsevenemangen ses 

utifrån de flesta perspektiv som något positivt och underhållande samt som en 

anledning till att stanna i Kalmar under sommaren för uppleva staden som arena.  

 

Förutom alla de positiva effekter som idrottsevenemangen har bidragit med kan vi 

även visa att där finns negativa aspekter som staden kan lära utav. Kalmar behöver 

bland annat se över sina arenor som finns idag för att antingen bygga om eller bygga 

nya för att kunna anpassa till den kapacitet av människor som Destination Kalmar 
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önskar attrahera i framtiden. Antalet funktionärer är något som fungerar okej idag. Vill 

staden fortsätta leverera idrottsevenemang av hög kvalitet behöver Kalmar se över sin 

strategi kring detta och lägga fram en plan för hur funktionärerna ska kunna vara 

delaktiga i de idrottsevenemang som arrangeras för att inte tappa intresset hos dem. 

De avstängda vägarna är något som vi utifrån invånarnas perspektiv kan konstatera är 

en effekt som påverkar dem negativt och gör att alla inte är glada åt 

idrottsevenemangen i Kalmar. Förhoppningsvis finns en lösning på detta redan till 

nästa år där Kalmar Gran Prix är förlagd under våren och inte krockar med 

avstängningarna för Ironman i augusti. 

 

Slutsatserna i det här kapitlet är baserade på syftet och den frågeställning vi har ställt 

i studien. Vi har genom syftet följt en tydlig tråd där vi i varje kapitel tagit upp de delar 

som i syftet presenteras: utvecklingen i Kalmar, satsningen på idrottsevenemang och 

effekterna det har lett till. Frågeställningen formulerade vi på följande sätt: 

Vilka effekter har satsningen på idrottsevenemang för destinationen?  

Utifrån de slutsatser vi har dragit anser vi att frågeställningen är besvarad. Detta går 

att konstatera då vi genom vår studie har nått fram till vilka effekter som satsningen 

på idrottsevenemangen har för destinationen.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har det framgått att Kalmar som destination har 

upplevt flera effekter av idrottsevenemangen som hålls i staden. Utifrån de sju 

kapitalen som Andersson (2019) beskriver hade det varit intressant att göra en djupare 

studie kring hur alla sju kapital påverkas och samverkar i Kalmar. En studie hade då 

kunnat antas utifrån en deduktiv ansats där forskarna börjar arbetet med att finna 

information kring de sju kapitalen.  

 

Då vi kan se att Ironman har gjort ett stort avtryck i Kalmar anser vi att det även hade 

varit intressant att genomföra en studie där forskaren jämför Ironman Kalmar med en 

liknande stad som också står värd för tävlingen. Då hade forskaren kunnat undersöka 

om idrottsturismen även i den staden hade utvecklats tack vare varumärket. För att ge 
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en mer trovärdig studie hade forskaren kanske behövt välja mer än en till stad att 

undersöka för att få ett bredare perspektiv och kunna dra en mer generell slutsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Personlig intervju med Lina Broby 

− Är det okej att vi använder ditt namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgift som samordnare för infrastrukturen? 

− Hur länge har du suttit på den positionen och hur länge har du arbetat i Kalmar? 

− Hur involverad är du i de idrottsevenemang som händer? 

− Är det ni som har hand om avstängningar av vägar under idrottsevenemangen? 

− Ansvarar ni för parkeringsplatserna i staden? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Kalmar är ju en typisk sommarstad, vad skulle du säga att staden kan göra för 

att locka fler besökare hit även under vinterhalvåret? 

− På vilka sätt upplever du att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Vilka effekter har detta lett till? (samarbeten, avtal, sociala, ekonomiska, nya 

avlopp, källsortering osv)  

− Känner du att Ironman har spelat en viktig roll för Kalmars utveckling? 

− Arbetar ni på något sätt för att förbättra vägar utanför så folk kan ta sig hit? 

− Finns det anledning till att man väljer att bygga 2+1 väg istället för en större 

motorväg? 

− Det finns en trend inom cykelturism, hur känner ni att ni har arbetat med 

infrastrukturen för att kunna tillgodose den här ökningen? 

− Varför har man inte gjort det enklare att ta sig mellan Kalmar och Öland med 

cykel? Hur skulle man kunna förbättra det så att fler kan cykla över? 

− Skulle du säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester här?  

− Har du märkt på Region Kalmar att kollegor blivit mer aktiva och deltar i lopp? 

Om Ironman och Stadsfesten skulle byta plats mellan veckorna, hur tror ni att 

detta skulle påverka staden? 

− Hur ser du på framtiden för Kalmars utveckling? 
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Bilaga 2. Personlig intervju med Henrik Brovell 

− Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgift som Sverigechef för Ironman? 

− Hur länge har du suttit på den position du är nu, och hur länge har du jobbat 

med Ironman och idrottsevenemang i Kalmar? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Hur skulle du beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman 2012?  

− På vilka sätt upplever du att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Har man gjort den här strategin med tanke på att Ironman kom till Kalmar? 

Tog man hit fler idrottsevenemang tack vare Ironman? 

− Känner du att idrottsevenemangen har spelat en viktig roll för Kalmars 

utveckling? På vilket sätt och vilka evenemang? 

− Finns det något annat evenemang man kan se som påverkar Kalmar på samma 

sätt? 

− Hur har Ironman som evenemang utvecklats under årens gång? 

− Kan man se att de är fler internationella som deltar nu efter 2012? Hur är 

fördelningen? 

− Hur involverad är du i andra idrottsevenemang utöver Ironman? 

− Vad ser du för negativa aspekter med antalet idrottsevenemang som finns i 

Kalmar? 

− Hur upplever ni att turisterna och invånarna ser på de avstängda vägarna? Är 

det ett problem eller något som folk accepterar? 

− Skulle du säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester här?  

− Vad hade Kalmar kunnat göra för att utvecklas ännu mer som turiststad? 

− Hur ser du på framtiden för Kalmars utveckling?  
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Bilaga 3. Personlig intervju med Karin Ekebjär 

− Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgift som samordnare för besöksnäringen? 

− Hur länge har du suttit på den position du är nu, och hur länge har du jobbat 

med besöksnäring i Kalmar? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− På vilka sätt upplever du att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Känner du att Ironman har spelat en viktig roll för Kalmars utveckling? 

− Hur involverade är ni på Region Kalmar i idrottsevenemangen som händer i 

staden? 

− Anser du att det finns någon koppling mellan stadens utveckling och de 

idrottsevenemang som hålls? Om ja, vad kan du se för koppling? 

− Vad ser du för positiva och negativa aspekter med antalet idrottsevenemang 

som finns i Kalmar? 

− Skulle du säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester här?  

− Hur har ni jobbat för att kunna erbjuda turisterna mer aktiva aktiviteter? 

− Ni har ingen egen strategi för att få dem mer aktiva eller så? 

− Vi läste att ni arbetar en del med marknadsföring till utlandet, har ni ändrat den 

här strategin då ni såg att allt fler nationaliteter deltog i Ironman?  

− Hur gör ni för att locka hit utländska besökare? 

− Hur ser du på framtiden för Kalmars utveckling? 

− Om man har allt för mycket idrottsevenemang, tror du att intresset kan tippa 

över? 
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Bilaga 4. Mailintervju med Karin Froms Andersson 

− Är det okej att vi använder de svar ni ger oss samt ert namn i vår uppsats?    

− Vad är er främsta uppgift på Calmar Stadshotell?    

− Hur länge har ni suttit på den posten och vad har ni gjort innan?      

− Skulle ni klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt?  

− Kalmar är ju en sommarstad, men anser du att det finns något staden skulle 

kunna göra för att locka hit ännu fler besökare under vinterhalvåret?      

− På vilket sätt är Calmar Stadshotell engagerade i de idrottsevenemang som sker 

i staden? 

− På vilket sätt har beläggningen förändrats sen ökningen av idrottsevenemang i 

staden?  

− Har ni några siffror på detta som ni kan delge med oss?  

− Känner ni att det finns tillräckligt med logi i staden under sommarmånaderna 

när alla idrottsevenemang äger rum? Eller är det något man skulle kunna ändra 

på? På vilket sätt? 

− På vilka sätt upplever ni att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Hur skulle ni beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman 2012? 

− Känner ni att de andra idrottsevenemangen utöver Ironman har spelat en viktig 

roll för Kalmars utveckling? Om ja, på vilket sätt? 

− Finns det några negativa aspekter med antalet idrottsevenemang som hålls i 

Kalmar? Om ja, vilka negativa aspekter skulle detta kunna vara? 

− Vilken utveckling anser ni vara den viktigaste för stadens ökning av 

besökare?        

− Skulle ni säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester här? 

− Om Ironman och Stadsfesten skulle byta plats mellan veckorna, hur tror ni att 

detta skulle påverka er, samt staden? 

− Hur ser ni på utvecklingen i framtiden för Kalmar? 
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Bilaga 5. Personlig intervju med Tomas Gustavsson 

− Är det okej att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgift som du arbetar med nu? 

− Vad har du arbetat med tidigare och hur länge har du varit i Kalmar? 

− Hur involverad är du i idrottsevenemangen som händer i Kalmar? 

− Är du aktiv inom någon idrottsförening nu? Om ja, ser du någon utveckling i 

den idrottsföreningen under de senaste 10 åren? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Har du förslag på vad man skulle kunna göra på vinterhalvåret? 

− Hur skulle du beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman 2012? 

− Unionsåret 1997? 

− På vilka sätt upplever du att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Känner du att de andra idrottsevenemangen utöver Ironman har spelat en viktig 

roll för Kalmars utveckling? 

− Finns det några negativa aspekter med antalet idrottsevenemang som hålls i 

Kalmar? Om ja, vilka negativa aspekter skulle detta kunna vara? 

− Vilken utveckling anser du vara den viktigaste för stadens ökning av besökare? 

− Hur ser du på utvecklingen i framtiden för Kalmar? 

− Vad tror du om Ironman framtid, hur länge de kommer hålla? 
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Bilaga 6. Telefonintervju med Johan Göransson 

− Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn i vår uppsats? 

− Vad är din huvudsakliga uppgift som Ölands turistchef?  

− Hur länge har du arbetat på Öland och vad har du arbetat med tidigare?  

− Hur involverade är ni i de idrottsevenemang som händer i Kalmar? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, På vilket sätt?  

− Kalmar är ju en typisk sommarstad, vad skulle du säga att staden kan göra för 

att locka fler besökare hit även under vinterhalvåret? 

− På vilka sätt upplever du att Kalmar har utvecklats som turiststad sen Ironman 

fick sin officiella titel 2012? 

− Hur skulle du beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman 2012? 

− Vad ser du för negativa aspekter med idrottsevenemang som finns i Kalmar? 

− Finns det fler evenemang än dam-EM och Ironman som spelat en viktig roll 

för utvecklingen?  

− Skulle ni säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester i Kalmar? 

− Har du märkt av om kollegor eller vänner har blivit intresserade av att träna 

mer och springa lopp?  

− Hur ser du på utvecklingen i framtiden för Kalmar? 
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Bilaga 7. Personlig intervju med Stefan Johnson 

− Är det okej för er att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder era namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgifter på Destination Kalmar? 

− Hur länge har ni varit engagerade i Destination Kalmar eller 

besöksnäringen i Kalmar?  

− Hur involverade är ni i de idrottsevenemang som händer? 

− Skulle ni klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Kalmar är ju en typisk sommarstad, vad skulle ni säga att staden kan göra 

för att locka fler besökare hit även under vinterhalvåret? 

− På vilka sätt upplever ni att Kalmar har utvecklats som turiststad sen 

Ironman fick sin officiella titel 2012? 

− Känner ni att Ironman har spelat en viktig roll för Kalmars utveckling? Om 

ja, på vilket sätt? 

− Finns det några mer idrottsevenemang som har spelat en viktig roll? 

− Hur skulle ni beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman 2012? 

− Togs idrottsstrategin fram innan ni visste att Ironman skulle komma hit? 

− Vad ser ni för negativa aspekter med idrottsevenemang som finns i 

Kalmar? 

− Vilken utveckling har ni sett mer under 2000-talet? 

− Skulle ni säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill 

göra aktiva aktiviteter på sin semester här? Om ja, Hur har ni jobbat för att 

kunna erbjuda turisterna mer aktiva aktiviteter? 

− Har beläggningen på hotellen i staden ökat eller minskat sen 

idrottsevenemangen ökade i antal? Har ni någon statistik på detta som vi 

skulle kunna få? 

− Känner ni att det finns tillräckligt med logi i staden under 

sommarmånaderna när alla idrottsevenemang äger rum? Eller är det något 

man skulle kunna ändra på? På vilket sätt i så fall? 

− Hur tänker man med parkeringar när man tar bort allt fler platser? 

− Tomas Gustavsson hade en plan på ett nedgrävt garage, hur ser ni på det? 
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− Om Ironman och Stadsfesten skulle byta plats mellan veckorna, hur tror ni 

att detta skulle påverka er, samt staden? 

− Hur ser ni på utvecklingen i framtiden för Kalmar? 

− Tror man eventuellt att Ironman kommer flyttas till någon annan svensk 

stad? 
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Bilaga 8. Personlig intervju med Ulrika Melin Wahlin 

− Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn i vår uppsats?  

− Vad är din främsta uppgift som du arbetar med nu?  

− Hur länge har du arbetat med detta?  

− Kan du berätta lite om Hansa Bygg Grand Prix? Hur startade det? 

− Hur har Hansa Bygg Grand Prix som evenemang utvecklats under årens gång? 

− Kommer ni göra fler lopp om det blir fler deltagare eller fler deltagare i loppen som 

finns?  

− Har fler börjat cykla?  

− Hur många internationella deltagare har ni? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Vad skulle du säga Kalmar kan göra under vinterhalvåret för att utvecklas ännu 

mer?  

− Hur skulle du beskriva Kalmar som turiststad innan 2012? 

− Känner du att idrottsevenemangen har spelat en viktig roll för Kalmars 

utveckling? På vilket sätt och vilka evenemang? 

− Hur involverad är du i andra idrottsevenemang utöver Grand Prix? 

− Vad ser du för negativa aspekter med antalet idrottsevenemang som finns i 

Kalmar? 

− Får ni mycket klagomål? 

− Tycker du att det ökar varje år? 

− Skulle du säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill göra 

aktiva aktiviteter på sin semester här? 

− Hur ser du på framtiden för Kalmars utveckling? 
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Bilaga 9. Telefonintervju med Björn Mortensen 

− Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

− Är det okej att vi använder ditt namn och denna intervju i uppsatsen? 

− Vad är din främsta uppgift som du arbetar med? 

− Är du även med och hjälper Kalmar att utvecklas? 

− Hur länge har du suttit på den position du är nu? 

− Vad har du arbetat med inom och hur länge har du varit i Kalmar? 

− Hur involverad är du i idrottsevenemangen (mer än speaker) som händer i 

Kalmar? 

− Skulle du klassificera Kalmar som en turiststad? Om ja, på vilket sätt? 

− Vad hade Kalmar kunnat göra för att utvecklas ännu mer som turiststad 

under vinterhalvåret? 

− Har du något förslag på något specifikt evenemang som man skulle kunna 

göra på vintern? 

− Hur skulle du beskriva Kalmar som turiststad innan Ironman fick sin 

stämpel 2012? 

− Känner du att idrottsevenemangen har spelat en viktig roll för Kalmars 

utveckling? På vilket sätt och vilka evenemang? 

− Vad ser du för negativa aspekter med antalet idrottsevenemang som finns i 

Kalmar? 

− Skulle du säga att idrottsevenemangen har bidragit till att fler turister vill 

göra aktiva aktiviteter på sin semester här? 

− Finns det någon annan utveckling hos Kalmar som turiststad de senaste 

åren som ni känner är viktig att ha koll på? 

− Hur ser du på framtiden för Kalmars utveckling? 
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Bilaga 10. Mailintervju med Anna Rouden 

− Är det okej att vi använder de svar ni ger oss samt ert namn i vår uppsats? 

− Hur länge har ni funnits i Kalmar och hur många anläggningar har ni totalt 

i Kalmar? 

− I tidigare intervjuer vi hållit har vi fått till svar att folkhälsan har ökat sedan 

Ironman blev en officiell tävling 2012. På vilket sätt har ni märkt av den 

här? 

− Hur ser ni på utvecklingen i framtiden för Malkars som träningscenter? 

− Har ni någon statistik på ökning och skulle ni vilja skicka detta till oss i så 

fall? Har ni märkt någon efterfrågan på att fler vill delta i spinningpass och 

löpträningspass? 

 


