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Förord 

 

Vi är hjärtligt tacksamma över att samtliga respondenter och kontaktpersoner har tagit sig tid 

att hjälpa oss. Det entusiastiska deltagandet har bringat glädje till författarna. Alla 

respondenter har varit medverkande till framställandet av denna uppsats. Utan Er skulle det 

inte ha varit möjligt att genomföra detta arbete.  

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Hans Wessblad, universitetslektor vid 

Handelshögskolan BBS i Kalmar, som med ett stort engagemang guidat oss under arbetets 

gång.  

 

 

 

 

Lisa Erskjäns 

 

Malin Fredriksson 



Sammanfattning 

 

Nuteks topplista över Sveriges 30 mest besökta besöksmål och sevärdheter sträcker sig från 

Ystad i söder till Åre i norr. Det är allt från nöjesparker och skidanläggningar till natursköna 

områden och kulturhistoriska byggnader. Deras gemensamma nämnare är att de lockar till sig 

ett stort antal människor. Besöksmål har olika attraktionskrafter som attraherar turister. 

Människor reser bland annat för att nå personlig utveckling, antingen genom rekreation, 

kunskapande eller genom att aktivera kroppen. 

 

Den viktigaste attraktionskraften hos topplistans attraktioner är att de ligger i en stor stad. 

Häften av topplistans attraktioner ligger i någon av Sveriges största städer. I stora städer finns 

många målgrupper, ett stort utbud och bra kommunikationer. Kalmar Slott ligger inte i en stor 

stad men i en region som under sommarmånaderna drar många besökare till omgivningen.  

 

Verksamhetsutveckling är en betydande faktor för att fortsätta dra många turister till 

attraktionen. Kalmar Slott är inne i en mognadsfas, därför har en grupp intressenter tagit fram 

en utvecklingsplan för slottet. När slottets verksamheter ska utvecklas är det viktigt att slottets 

varumärke tas i beaktning. Kalmar Slotts varumärke står för autenticitet och kvalitet och visar 

vad turister kan förvänta sig av besöket. Om Kalmar Slott erbjuder nya produkter med god 

kvalitet för fler målgrupper har Kalmar Slott en möjlighet att öka sin attraktionskraft. 

 

Nyckelord: besöksmål, attraktionskraft, Kalmar Slott 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En enda dagstidningsartikel ligger till grund för denna uppsats. Den publicerades den 29 

oktober 2008 i Östran lokaltidningen och rubriken lyder:  

 

Storsatsning på slottet (Asmundsson, Internet, 2008-10-29) 

 

Artikeln handlar om planering av utveckling av Kalmar Slott. Under 2008 har en arbetsgrupp 

med representanter från Kalmar kommun och Statens fastighetsverk arbetat på en 

utvecklingsplan för Kalmar Slott. Det som fångade författarnas intresse var att 

utvecklingsplanen skulle medföra att Kalmar kommun och Statens fastighetsverk tillsammans 

skulle satsa 80 miljoner kronor för att utveckla slottet. Till en början lät det som ett 

oöverskådligt belopp som skulle kunna innebära en stor förvandling av Kalmar Slott. Efter att 

ha begrundat artikeln fann vi att dessa resurser skulle delas ut under en tioårsperiod. För 

Kalmar Slotts del betyder det åtta miljoner kronor per år där hälften fördelas på investeringar 

och hälften på driften (Asmundsson, Internet, 2008-10-29).  

 

På Kalmar Slotts hemsida går att läsa att de är Kalmars mest omoderna sevärdhet (Kalmar 

Slott, Internet, odaterad). Slottet är en betydande del av Sveriges historia och är av nationellt 

intresse. Kalmar Slott är ett renässansslott som anses vara ett av de bäst bevarade slotten i 

norden (Svenskt Kulturarv, Internet, 2007). Slottets ägare är Statens fastighetsverk och de 

arbetar för ett fortsatt bevarande av slottet. Enligt fastighetsverket ska byggnadens kulturella 

värden vårdas och bevaras för framtiden. Samtidigt ska byggnaden vara tillgänglig för 

allmänheten och anpassas till dagens behov av användning (SFV, Internet, 2008-11-09). 

Medan Kalmar Slott ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk är det Kalmar kommun som 

bedriver verksamhet i den kulturhistoriska byggnaden. Det är under det kommunalägda 

aktiebolaget Destination Kalmar AB som verksamhet bedrivs på Kalmar Slott 

(Utvecklingsplan, 2008-10-02).  

 

Kalmar Slott har idag olika produkter som är vinklade mot olika marknader. Slottets största 

besöksgrupper är privatpersoner och företag (Alvinsson, 2008-12-01). Mårtensson m.fl. 

(2004) pekar på att de stora grupperna av resenärer är fritids- och affärsresenärer (ibid.). Båda 
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grupperna klassificeras som turister eftersom de är utövare av turism enligt turistdelegationens 

definition: 

 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på 

platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 

fritid, affärer eller andra syften. (Turistdelegationen, 1995:5) 

 

För att turism ska kunna utvecklas på en plats finns det fyra grundläggande förutsättningar för 

att bli ett attraktivt resmål. Dessa fyra är attraktioner, serviceutbud, kommunikationer och 

informationsmöjligheter/bokningscentraler. Attraktionen är det som ligger till grund för resan 

och kan exempelvis vara friluftsaktiviteter eller shopping. Serviceutbudet består av bland 

annat inkvartering och restauranger. För att besöksmålet ska vara tillgängligt krävs 

förbindelser i from av kommunikationer som vägar, tåg, båt och flyg. När besökaren är på 

platsen ska det finnas turistinformation. De grundläggande förutsättningar består till stor del 

av turismproduktens olika delar, vilka är resa, bo, äta och göra (Blom m.fl., 2002). När alla 

delar i turismprodukten finns på en plats kan det med andra ord kallas för en destination. 

Bohlin & Elbe (2007) menar att det finns olika typer av destinationer; punktdestinationer, 

platsdestinationer och områdesdestinationer. Platsdestinationen innehåller flera olika 

punktdestinationer. Punktdestinationen är de enskilda attraktionerna på en plats. Vidare finns 

det områdesdestinationer där större områden ingår med flera platsdestinationer (ibid.). Ur det 

här resonemanget är Kalmar Slott en punktdestination eller även kallad attraktion. 

  

Swarbrooke (2001) menar att det är den enskilda attraktionen som utgör syftet med resan och 

är därmed turismproduktens viktigaste komponent. Om inte attraktionen skulle existera skulle 

det inte finnas något behov av de andra serviceinriktade turismprodukterna. Det finns en 

uppsjö av olika slags attraktioner där varje produkt är unik med sin speciella utformning. 

Även om attraktionsutbudet är komplext så går det att urskilja vissa egenskaper hos dem. En 

sådan egenskap är att turismen kring attraktionerna är organiserad. Med det menas att det 

finns en viss planering kring dem för att kunna ta emot besökare. Attraktionerna blev 

framtagna för att utvecklare kunde urskilja en viss potential. Då arbetas det med attraktionen 

för att kunna möta besökarnas behov för en önskvärd upplevelse. Däremot behöver inte 

attraktionen kosta något för besökare. Dessa egenskaper är inget absolut faktum, just därför 

att det finns så många olika attraktioner (ibid.). Blom m.fl. (2002) nämner fyra olika 

attraktionskategorier: se, göra, vara och lära. Som turist går det att välja att till exempel se 
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olika byggnadsverk och vackra vyer genom sightseeing. Då ligger nöjet i den visuella 

upplevelsen. En del vill göra något aktivt under den lediga tiden såsom skidåkning eller 

simning. Andra siktar på att bara vara och njuta av ett speciellt ögonblick. En annan grupp vill 

ägna sin tid åt att bilda sig genom att exempelvis gå på museum eller andra lärande aktiviteter 

(Blom m.fl., 2002). Medan Blom m.fl. (2002) delar in attraktioner efter vad syftet med ett 

besök är delar Swarbrooke (2001) in attraktioner utifrån vilken slags attraktion det är frågan 

om. Då delas attraktioner in enligt fyra huvudgrupper: naturliga attraktioner, mänskligt 

byggda attraktioner där syftet inte var att attrahera besökare, mänskligt byggda attraktioner 

där syftet var att attrahera besökare samt speciella evenemang. Som naturliga attraktioner 

räknas naturens olika skepnader som flora, fauna och landskapets form. Det kan vara skogar, 

floder, stränder, berg et cetera. Skapta objekt som inte gjorts för turismen kan vara kyrkor, 

historiska byggnader eller gamla industrier. Attraktioner som är byggda för besökare är bland 

annat nöjesparker, trädgårdar, casinos, museum, friskvårdsanläggningar et cetera. Som 

speciella evenemang räknas olika festivaler, events, marknader, traditionella arrangemang och 

religiösa högtider (Swarbrooke, 2001). Även om turistattraktioner kanske i första hand vänder 

sig till privatpersoner så är även affärsresenärer en målgrupp. När de är på en affärsresa och är 

lediga så är de också privatpersoner och turister trots att syftet med resan inte är den samma 

för fritidsresenärer (Sahlberg, 2001). Kalmar Slott är en attraktion som inte byggdes för att 

attrahera besökare. Det är det historiska arvet som utgör huvudresursen till att Kalmar Slott är 

den attraktion som den är idag. 

 

Skälet till att Kalmar Slott byggdes var att Kalmar utgjorde en viktig plats under medeltiden. 

Det var närheten till den danska gränsen, som på den tiden gick vid Skåne, Halland och 

Blekinge, som var betydelsefull (Hofrén, 1930). Under 1100-talet var Östersjöregionen en 

orolig plats där pirater hemsökte och plundrade. Kalmar var speciellt utsatt och därför sattes 

ett försvarstorn upp; en kastal, som sedan blev grunden för Kalmar Slott. Runt denna kastal lät 

Kalmar Slotts grundare, Magnus Ladulås, på 1100-talet bygga en borganläggning. Det blev 

Sveriges kraftigaste medeltidsfästning (Selling, odaterad). Kalmar kallades på den tiden för 

Sveriges nyckel. Då har läget vid vattnet och gränsen mot Danmark varit viktiga faktorer till 

Kalmars status (Hofrén, 1930). På 1300-talet var Stockholmsslott och Kalmar Slott landets 

två starkaste fästen. Kalmar har varit centrum för flera viktiga möten vid förhandlingar 

angående handelspolitiska förhållanden i Norden (Hofrén, 1930). År 1397 samlades de tre 

nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge på Kalmar Slott och Kalmarunionen bildades. 
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Unionen innebar ett enat nordiskt rike mellan länderna men trots denna union följde snart nya 

strider mot danskarna (Selling, odaterad). 

 

År 1523 blev Gustav Vasa kung. Han såg till att slottet fick sig en ordentlig upprustning efter 

slitage från flera slag mot danskarna (Selling, odaterad). Eftersom det var oroliga tider lät han 

bygga om slottet till en modern försvarsfästning med funktionella befästningsverk. Som 

skyddsåtgärder tillkom vallar och bastioner (Hofrén, 1930). Efter att Gustav Vasa låtit 

förstärka slottets försvarsfunktion intresserade sig hans söner, Johan III och Erik XIV, för 

slottets interiör. Hela slottet byggdes om från en medeltidsborg till ett renässanspalats. Den 

konstnärliga upprustningen gjordes främst för att visa upp Sveriges makt utåt. Slottet 

renoverades till ett renässansslott med hög internationell klass (Selling, odaterad). Det innebar 

att slottet användes flitigt för kungliga besök, fester och rådslag (Hofrén, 1930). 

 

Mellan åren 1611-1613 utspelades den blodigaste striden i Kalmars historia. Senare kallades 

det för Kalmarkriget och ledde till att i stort sett hela staden brann ner. Mycket av de 

utsmyckningar som Johan III lät ge slottet förstördes också i kriget. Kalmarkriget kom att ses 

som det sista politiska krig som utkämpats mellan svenskar och danskar (Hofrén, 1930).  

 

Efter freden i Roskilde år 1658 flyttades Sveriges sydgräns till Öresund och Kalmars funktion 

som ”rikets nyckel” försvann (Selling, odaterad). Det innebar att Halland, Skåne och Blekinge 

blev svenskt och att Kalmar inte längre var Sveriges gräns mot Danmark. Kalmar tappade då 

sin starka ställning som gränsfäste och som ”Fädernelandets öga, förmur och nyckel”. Slottets 

betydelse stagnerade och det ledde till förfall. Under 1700-talet fortsatte Kalmar Slotts förfall 

och vanvård (Hofrén, 1930). Slottet som under medeltiden var ett starkt riksfäste och under 

Vasatiden ett palats förvandlades till kronobränneri, magasin och fängelse. Slottets ståtliga 

inredningar förstördes och det kom förslag om att använda delar av slottet som byggstenar till 

nybyggen i staden. Meningen var då att delar av slottets torn som inte användes skulle 

sprängas bort (Selling, odaterad). Förfallet nådde sin absoluta botten under Gustav III tid som 

svensk kung (Hofrén, 1930). 

 

Under romantiken på 1800- talet väcktes återigen ett intresse för Kalmar Slott. Slottet började 

rustas upp och användes inte längre som bränneri och fängelse. Upprustningen tog lång tid 

eftersom ekonomiska resurser saknades. Landshövding Johan Falk tog dock en betydande 

ansats i restaureringsarbetet år 1919 vilket var nödvändigt för att bevara Vasaminnet Kalmar 
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Slott (Hofrén, 1930). Idag har slottet rustats upp och är en blandning av renässans och 

medeltid.  Delar av slottet är kvar från 1100 talet med det försvarstorn som från början var 

den första byggnaden på platsen (Selling, odaterad). 

 

Kalmar Slotts historia uttrycker att byggnaden har haft en viktig position för Sverige under 

åren. Från att ha varit en försvarsborg, till att användas som magasin, för att sedan idag vara 

ett besöksmål för turister med uthyrningslokaler för företag och restaurangverksamhet. 

Kalmar Slott som attraktion är utvecklad efter en resursorienterad lokalisering. Det betyder att 

utan denna resurs skulle inte turism utvecklas på just den specifika platsen. (Blom m.fl., 

2002). Kalmar Slott går att placera in som en resursorienterad lokalisering eftersom de är 

beroende av just den speciella resursen för att attrahera besökare.  

 

1.2 Problemformulering 

Kalmar Slott är en attraktion som är i behov av nya insatser för att fortsätta utvecklas 

(Asmundsson, Internet, 2008-10-29). Vid en första anblick var det beloppet som 

intressenterna var beredda att lägga ner på utveckling av slottet som förstummade författarna. 

När nyheten om den ekonomiska satsningen sjunkit in väcktes frågor kring beslutet att 

utveckla Kalmar Slott. Vad vill Kalmar kommun och Statens fastighetsverk utveckla på 

Kalmar Slott för att göra det mer attraktivt? Kommer denna utveckling verkligen att leda till 

ett attraktivare slott? Vad är det som avgör att turistattraktioner drar till sig besökare? Varför 

är inte Kalmar Slott ett av Sveriges främsta besöksmål? Uppsatsens forskningsfråga lyder 

därför: Hur kan Kalmar Slott öka sin attraktionskraft? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka topplistans attraktionskraft, för att sedan se Kalmar 

Slotts utvecklingspotential. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att studien ska nå en djup förståelse och bli hanterbar krävs att den avgränsas 

(Johannessen & Tofte, 2003). Uppsatsen avgränsas utifrån dess syfte och 

undersökningsresultat. Den främsta anledningen till att en attraktion drar mycket folk är först 
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och främst att produkten är unik (Swarbrooke, 2001). Det medför att uniciteten är en 

självklarhet som uppsatsen inte har för avsikt att behandla vidare utan vill hitta andra viktiga 

värden. Studien avser inte att direkt undersöka hur företag arbetar med marknadsföring. Det är 

främst själva produkten med dess attraktionskraft som kommer att belysas. Vi är medvetna 

om betydelsen av att synas för sina kunder och gäster, men att uppsatsen inte har för avsikt att 

behandla detta område ingående. 

 

1.5 Disposition  

I uppsatsens Inledning presenteras bakgrunden till forskningsfrågan. Sedan följer syftet, 

avgränsningar och slutligen en disposition över uppsatsen. Andra kapitlet, Metod, beskriver 

författarnas tillvägagångssätt vid insamlandet av information till uppsatsen. Det beskrivs hur 

undersökningen och intervjuer genomförts samt hur författarna har förhållit sig till materialet. 

Kapitel tre, fyra, fem och sex bygger på resultatet av undersökningen gällande vad 

attraktionskraften är hos ledande besöksmål i Sverige. Förutom att attraktionerna är unika i 

sig finns det andra viktiga faktorer som gör att just dessa attraktioner är de främsta i landet. 

Varje kapitel behandlar attraktionskraftssärdrag utifrån topplistan och Kalmar Slott. Dessa 

särdrag kommer i storleksordning, där den största attraktionskraften kommer först. I kapitel 

tre behandlas attraktionskraften Stor Stad, kapitel fyra är Stort Utbud och kapitel fem Alla 

målgrupper. I kapitel sex, Diverse, tas övriga särdrag för attraktionskraft upp. Där ingår 

Kvalitet, Autenticitet, Personlig utveckling och Verksamhetsutveckling. Uppsatsens sjunde 

kapitel är ett avslutningskapitel. Det ger läsaren en Avslutande diskussion hur Kalmar Slott 

kan öka sin attraktionskraft. 
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2 Metod 

2.1 Val av ansats 

Under studien har författarna utgått från en induktiv ansats. Holme & Solvang (1997) menar 

att mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen utgår från ett induktivt handlingssätt, 

något som förklaras som ”upptäckarens väg” (ibid.). Då börjar forskaren först med att studera 

själva forskningsobjektet genom att närvara på fältet och samla in empiriskt material. Efter att 

objektet studerats söker forskaren formulera en teori (Patel & Davidsson, 2003). Johannessen 

& Tofte (2003) påpekar att den induktiva ansatsen strävar efter att inducera ny teori (ibid.). 

Den empiriska forskningen kan dock utesluta viss teori på grund av undersökningens 

respondenter som färgar forskarens val av teori. Det gör att eventuell relevant teori kan 

försummas (Patel & Davidsson, 2003). Vid genomförandet av studien är det viktigt att 

forskaren har en klar målsättning för att senare kunna besvara forskningsfrågan (Johannessen 

& Tofte, 2003). Den induktiva ansatsen medverkar till att forskarens egna idéer och 

föreställningar kommer att färga de teorier som produceras (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Den här studien är en förståelseskapande studie. Genom studien vill författarna skapa en 

helhetsförståelse för det studerade fallet. Forskarens generella förståelse eller förförståelse till 

fallet kommer att färga studien. Det bidrar tillsammans till en helhetsförståelse.  En 

helhetsförståelse uppnås med hjälp av närheten till de aktörer som bidrar med information till 

studien. Forskarens inlevelse och förståelse för aktörernas handlingar är då centrala. 

Forskarens tolkningar av aktörens handlingar kallas för den specifika förståelsen och skapas 

under studien. Studien framhäver även aktörens egna tolkningar av sina handlingar (Grönmo, 

2006).  

 

Den typ av förståelseskapande studie vi har använt oss av är en hermeneutisk studie. Något 

som utmärker den hermeneutiska synen är att tolkningen sker i olika stadium. Till en början 

söker forskaren aktörens egna tolkningar av dess handlingar. Sedan tolkas aktörens handlingar 

av forskaren. Det görs utifrån forskarens förförståelse för det valda ämnet och området. Enligt 

Grönmo (2006) varierar forskarens tolkningar av studieobjektet mellan förståelse, 

delförståelse, förförståelse och helhetsförståelse. I studien bidrar alla aktörer med värdefull 

information som tillsammans skapar en helhetsförståelse för det fallet som studeras. 
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Hermeneutiska analyser utgår från att studieobjektet inte kan förstås om det inte sätts in i ett 

sammanhang (ibid.).   

 

Författarna har använt sig av en flerfallsstudie för att ta reda på Kalmar Slotts 

utvecklingspotential. I en flerfallsstudie undersöks flera fall. Kalmar Slott är huvudfallet i vår 

undersökning och attraktionerna på topplistan utgör de mindre fallen. De mindre fallstudierna 

var de främsta attraktionerna i Sverige under 2007. De undersöktes inte lika ingående som 

Kalmar Slott. Slottet är ett unikt fall, då det är just på Kalmar Slott som vi ämnar applicera 

idéer från andra verksamheter (Johannesson & Tofte, 2003). En fallstudie innebär att en 

speciell plats, miljö eller person studeras intensivt. Då begränsas studieobjektet till en enda 

eller några få enheter. Forskarna får då en djup detaljerad förståelse för det objekt som 

studeras (Bryman, 2002). Genom den djupare förståelsen som skapas ska forskaren kunna 

klargöra den komplexa strukturen av det studerade objektet (Denscombe, 2000). En fallstudie 

kan vara en generaliserande studie. Det vill säga att studiens resultat skulle gälla för andra 

liknade fall. Den här studien är inte en generaliserad studie eftersom författarna söker 

egenskaper som enbart gäller för Kalmar Slotts situation (Gustavsson, 2004). Meningen med 

flerfallstudien är att vaska fram det speciella med de olika fallen för att senare relatera det till 

huvudfallet (Johannesson & Tofte, 2003). 

  

Vi har studerat andra attraktioner och jämfört dem med Kalmar Slott. Vi har gjort en så kallad 

benchmarking för att hitta vad attraktionskraften är hos andra attraktioner. En fördel med att 

använda sig av en benchmarking är att sfären av möjligheter för vad som kan appliceras på 

Kalmar Slott vidgas när helt skilda verksamheter jämförs. Det är ett sätt att tänka utanför 

ramarna för vad som går att förbättra och förändra på Kalmar Slott. Vid en benchmarking är 

det viktigt att först vara insatt i den egna organisationen. Först när en sådan förståelse är 

uppnådd kan externa idéer sökas. Det är betydande att finna lämpliga företag att jämföra sig 

med. Det är inte nödvändigt att jämföra sig med ett företag som är mest likt Kalmar Slott. Det 

är främst det specifika utvecklingsområdet som bör vara en god förebild på det studerade 

företaget. Det är viktigt att komma ihåg att alla företag har olika förutsättningar. Därför kan 

det vara svårt att kopiera de önskvärda målen direkt från andra företag. Benchmarking strävar 

efter att finna externa uppslag som kan hjälpa till att utveckla den egna organisationen. Det 

kan leda till en förbättring genom att finna olika arbetssätt, koncept eller logiker som kan 

ifrågasätta den egna organisationen (Riksrevisionsverket, 1996). 
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2.2 Kvalitativ metod 

Delar av den kvalitativa metoden kännetecknas av att insamlingen av empiri görs från ett 

mindre urval representanter. Det är djupet i forskningsfrågan som är intressant, inte den breda 

aspekten. Meningen med metoden är att undersöka problemet utförligt och finna skiftande 

information från informanterna. Vidare utmärker den kvalitativa metoden av empiriinsamling 

att forskaren använder sig av ett öppet frågeformulär. Med det menas att den intervjuade ges 

utrymme till att formulera svaren på egen hand istället för strikta svarsalternativ (Johannessen 

& Tofte, 2003).   

 

En kvalitativ metod utmärker sig genom att forskaren har en närhet till studieobjektet. Enligt 

Holme & Solvang (1997) närmar sig den kvalitativa metoden det studerade på ett mer 

subjektivt sätt. Det subjektiva förhållningssättet som forskaren har till det studerade leder till 

att forskaren kan förstå den studerades situation. Det gör att forskaren kan hitta en djupare 

förståelse genom att se det utifrån det studerades perspektiv. Därför strävar forskaren efter att 

förstå undersökningssituationen på ett fullständigare och djupare sätt. Den kvalitativa 

metoden kräver en viss flexibilitet från forskaren, då denne måste kunna skifta mellan att 

förstå situationen och förklara den på ett mer objektivt sätt (Holme & Solvang, 1997).  

 

Författarna har valt att dela upp undersökningen i två delar. Den ena delen som studerades var 

huvudfallet Kalmar Slott där ett tillvägagångssätt har använts. Den andra delen är de mindre 

studerade fallen som har undersökts med hjälp av ett annat tillvägagångssätt. Båda två är 

kvalitativa intervjuer som presenteras här nedan.  

 

Kvalitativa intervjuer fungerar ungefär som ett vanligt samtal. Det vill säga forskaren anger 

endast ett tema. Forskaren styr inte respondenten utan låter denne påverka samtalets 

fortsättning. Det är dock viktigt att få svar på de frågor som intervjun förväntas generera 

(Holme & Solvang, 1997). För att undvika att intervjun leds in på oviktiga infallsvinklar kan 

forskaren använda sig av en semi- strukturerad intervju. Meningen med kvalitativa intervjuer 

är att få fram det som respondenten tycker är intressant och viktigt inom ämnet. Det är också 

viktigt att forskningsfrågan besvaras. Därför är en semi- strukturerad intervju att föredra. 

Forskaren har då en intervjuguide till sin hjälp med de teman som ska behandlas. Den är dock 

inte ett strikt manus utan andra frågor som inte nämns i guiden kan även bli intressanta för 

diskussion. Den semi- strukturerande intervjuguiden får inte vara för strikt. Då kan forskarna 
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missa viktiga argument som respondenten inte får möjlighet att utveckla. Semi-strukturerade 

intervjuer kan då till viss del styras av forskaren, men respondenten har stor frihet att komma 

med nya intressanta frågeställningar genom sina svar (Bryman, 2002). Semi- strukturerad 

intervju har används i samtliga intervjuer. 

 

Under de intervjuer som är kopplade direkt till huvudfallet använde vi oss av en 

inspelningsbar disk. Det valde vi för att försäkra oss om att inte gå miste om intressant 

material. En fördel med att spela in intervjuer är att forskaren under själva intervjun kan 

fokusera på vad som sägs istället för att febrilt anteckna och kanske missa viktiga aspekter. En 

annan fördel är att forskaren efter intervjun kan skriva ut den och analysera det som har sagts 

under intervjun. Det kan även anses vara negativt då det är tidskrävande att skriva ut 

intervjuer (Trost 2005). Vissa respondenter kan känna sig nervösa för att intervjun spelas in 

(Krag Jacobsen, 1993). Därmed kan intervjupersonen hämmas och inte känna sig bekväm i 

situationen (Trost, 2005). Inspelningen kan göra att forskaren slappnar av för mycket och inte 

följer med i intervjun tillräckligt. Då kanske relevanta följdfrågor inte diskuteras så pass 

uttömmande för att nå en klar förståelse (Krag Jacobsen, 1993). Därför använde vi oss även 

av anteckningar som komplement till de inspelade intervjuerna. 

 

Intervjuerna med respondenter från Nuteks topplista spelades inte in på grund av att de 

utfördes per telefon. Här förlitade författarna sig på anteckningar som fördes under 

intervjuerna. Anteckningarna skrevs rent direkt efter intervjuerna för att inte viktig 

information skulle glömmas bort. Ejvegård (2003) talar om att forskaren måste vara flexibel 

under sina undersökningar. Ibland är det inte möjligt att göra direkta intervjuer med 

informanterna. Då kan telefonintervjuer utföras istället. De är oftast mindre tidskrävande 

(ibid.). Bryman & Bell (2005) menar att i och med att telefonintervjuer är tidseffektiva är de 

också mindre kostsamma. Forskaren behöver inte åka till en plats för att genomföra 

intervjuerna. Telefonintervjuer kan också vara en fördel då informantens svar inte blir 

hämmade eller riktade av intervjuarens minspel och närvaro. Det kan även utgöra en nackdel 

med telefonintervjuer, eftersom forskaren inte ser informantens ansiktsuttryck. Exempelvis 

kan vissa ansiktsuttryck tyda på att den tillfrågande inte förstod frågan och det gör att 

intervjuaren kan missa kompletterande följdfrågor (Bryman & Bell, 2005).  

 

Några av våra respondenter från topplistan föredrog att besvara frågorna via e-mail. 

Anledningen var ofta tidsbrist från respondenterna som trots allt ville hjälpa till. Det medförde 
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att vi inte enbart kunde utgå från den semi- strukturerade intervjuguide som vi använt oss av i 

telefonintervjuerna. Vid telefonintervjuerna fick respondenterna följdfrågor för att hjälpa dem 

att vidga svaren. Därför utökades antalet frågor och anpassades till varje respondent som ville 

ha intervjufrågorna på e-mail. 

2.3 Urval 

Författarna har valt sina fall utifrån ett strategiskt urval (Johannesson & Tofte, 2003). Kalmar 

Slott är det primära i studien och ett unikt fall. De andra fallen är strategiskt utvalda för att 

finna önskvärda attraktionskrafter som möjligtvis kan appliceras på Kalmar Slott. Det är då 

särdragen i de mindre fallen som är betydande för studien. 

 

För huvudfallet har författarna strategiskt utsett ett antal intervjurespondenter. 

Respondenterna har antingen en direkt eller indirekt koppling till Kalmar Slott. Det är inte 

antalet intervjupersoner som är betydande i kvalitativa studier utan användbarheten av den 

information de kan bidra med. Där har författarnas förförståelse för Kalmar Slott varit 

betydande för valet av respondenter. Det som styrde författarnas urval var att Kalmar Slott ägs 

och förvaltas av Statens fastighetsverk, samt att Kalmar kommun är hyresgäster och sköter 

slottets drift. Författarna har även tagit hänsyn till Kalmar Slotts historiska värde som ett 

kulturarv. Det är bakgrunden till valet av informanter. De presenteras kort här nedan.  

 

Av de personer som ingick i arbetsgruppen för utvecklingsplanen för Kalmar Slott valde vi ut 

tre respondenter för vår uppsats. Det var Anders Magnusson som är Kalmar Slotts förvaltare 

från Statens fastighetsverk, Lars Andersson som är slottschef på Kalmar Slott samt Kalmar 

kommuns utvecklingschef, Kyrre Dahl. Camilla Alvinsson arbetar med bokningar och 

evenemang på Kalmar Slott och ingick inte i utvecklingsgruppen, men valdes för hennes 

kunskap om evenemang på Kalmar Slott. Birger Svanström, ordförande i Sveriges 

Hembygdsförbund och Maria Malmlöf, Museichef Kalmar Läns Museum, sitter båda med i 

styrgruppen för Kulturarv Kalmar Län. Målet för styrgruppen är att göra kulturarven mer 

tillgängliga. De valdes ut för att få deras syn på utveckling av kulturarvet Kalmar Slott. 

Samtliga sex personer intervjuades för att få deras syn på Kalmar Slott. 

 

Vad gäller de mindre studerade fallen har vi strategisk valt att de 30 mest besökta 

sevärdheterna och besöksmålen i Sverige under 2007 efter Nuteks sammanställning (se Bilaga 

1). Med tanke på att de har höga besöksantal har vi utgått från att de är attraktiva för besökare. 
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Eftersom det är attraktionskraften som vi söker ansåg vi att det lämpade sig bra att välja dessa 

30.  

 

Vid valet av representant för besöksmålet har vi först ringt det bakomliggande företaget eller 

organisationen och förklarat vårt syfte med intervjun. Vi blev senare rekommenderade vem 

som bäst kan besvara frågorna. Följande personer har vi intervjuat; Julia Vasilis pressansvarig 

på Liseberg, Thomas Bergholtz informatör på Kulturhuset, Linn Löfman 

marknadskoordinator på SkiStar Sälen, Fyrishov, anonym, Marie Lindqvist presskontakt på 

Globe Arenas, Helena Martinsson marknadsförare på Informations- och marknadsavdelningen 

Skansen, Åsa Källsten affärs- och verksamhetsutveckling på Stockholmsmässan, Kjell 

Gyllensten enhetschef på Eriksdalsbadet, Helene Östberg information och marknadsföring 

Folkets Park Malmö, Kicki Svensén marknadschef på Gröna Lund, Mathias Andersson 

marknadsansvarig på Vasa Museet, Anna Wersén marknadschef SkiStar Åre/Duved Åre 

skidanläggningar, Marie Holmström turismsamordnare Ystad kommun Ales Stenar, Jonas 

Lindberg domkyrkominister och mediapräst vid Uppsala Domkyrka, Annika Orgert 

informationschef på Svenska Mässan, Jonas Sjöqvist badchef på Gustavsviks bad, Ellinor 

Flingdal marknadsföringssekreterare Kungliga Husgerådskammaren Kungliga Slottet, Jan 

Larsson marknadschef svenska fotbollsförbundet Råsunda, Lars Lindvall marknadschef på 

Kolmårdens djurpark, Agneta Green informatör Västra Götalandsregionen Botaniska 

trädgården, Cia Sjöstedt kommunikationsansvarig på Universeum, Anna Löf Falkman 

informatör Västra Götalandsregionen Mariebergsskogen/Nöjespark, Maria Schreiber 

informationsassistent på Dunkers kulturhus, Nina Strollo marknadsförare på Moderna Museet, 

Göran Sundeby enhetschef på Paradisbadet Örnsköldsvik, Helen Torn Jönsson representant 

från länsstyrelsen Kullaberg naturreservat, Rickard Bonnevier informatör Lunds Domkyrka 

och Inger Nikanosson Informatörssekreterare Malmö stad Fritidsförvaltningen Bokskogen 

naturområde. 

 

Genom att tillfråga alla dessa människor som är representanter för respektive besöksmål ville 

vi finna ett mönster eller sammanhang vad som gör att de lockar en sådan stor publik. Trost 

(2005) menar att storleken på urvalet dels beror på syftet med studien och dels hur mycket tid 

forskaren kan undvara (ibid.). Det har varit tidskrävande att genomföra dessa intervjuer och 

att sammanställa dem. Anledningen till att vi bestämde att utgå från alla 30 är att det finns 

olika sorters attraktioner på listan och vi ville därmed inte missa någon speciell 

attraktionsgrupp och attraktionskraft. 
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Det är betydande för forskaren att inse när empirisk mättnad är nådd. För att inte slösa med tid 

anser Trost (2005) att forskaren först ska bestämma sig för hur många som ska intervjuas. 

Senare om forskaren inte insamlat tillräckligt med empiri kan fler intervjuer bokas in (ibid.). 

Det användes vid undersökningen av huvudfallet. Efter hand insåg vi att ytterligare 

information krävdes och sökte då Camilla Alvinsson på Kalmar Slott. När de mindre fallen 

studerades utgick forskarna från en bunden tidsperiod, med tanke på att vi önskade finna ett 

attraktionskraftsmönster. Om respondenterna inte kunde nås före tidsperiodens slut skulle de 

uteslutas från undersökningen. Bortfallet blev två av 30, där ett besöksmål valde att inte delta 

och ett besöksmål inte var kontaktbart. 

 

2.4 Källkritik 

Det finns tre vanliga kvalitetskriterier som berör fallstudier. Dessa är generalisering, 

tillförlitlighet och validitet. Generalisering är något som en fallstudie kan mynna ut i, men det 

är inte ett krav (Gustavsson 2004). Som tidigare nämnts är fallet unikt och ämnar inte 

generalisera någon teori. 

 

Validitet svarar för hur giltigt det insamlande materialet är. Det är ett sätt att höja kvaliteten 

på data och försäkra att data är relevant för problemställningen. Kommunikativ validitet 

innebär att forskaren har en diskussion med andra angående materialets relevans för studiens 

frågeställning. En typ av kommunikativ validitet är respondentvalidering. Där är det källorna 

själva som är med i diskussionen. Det innebär att forskaren kan stämma av med 

respondenterna att inget har uppfattats på fel sätt under intervjuerna. Validiteten är hög om 

respondenterna godkänner forskarens framställning. Det finns dock ett problem med 

respondentvalidering då forskaren och respondenterna kan ha olika synsätt på kvalitet och vad 

som bör diskuteras i studien. Det kan handla om speciella intressen där en respondent vill ta 

kontroll och lyfta fram ett ämne starkare. Har den personen en stor makt kan det hända att 

forskaren känner sig tvingad till dessa ändringar (Grönmo, 2006). Vi använde oss av 

respondentvalidering genom att huvudfallets respondenter fick uppsatsen skickade till sig i 

slutet av vårt uppsatsarbete för att kontrollera att vi inte har missuppfattat något under 

intervjuerna. Det innebar att vi hade tid att rätta till eventuella fel. Enligt Grönmo (2006) har 

forskaren den viktigaste rollen för att samla in data med hög validitet eftersom det är 

forskaren själv som sedan analyserar och tolkar det insamlade materialet. Validiteten är 
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beroende av forskarens kompetens att samla in relevant fakta. Denna typ av validitet kallas 

kompetensvaliditet. Är forskaren flexibel under datainsamlingen kan validiteten förbättras. 

Kompetensen sätts på prov under den empiriska datainsamlingen under informella intervjuer. 

Forskaren ska då skapa en sådan relation till sina respondenter att det går att leta sig fram till 

empiriska fakta med hög relevans för studiens syfte (ibid.). 

 

Materialets tillförlitlighet anses vara hög om data som samlats in vid olika tillfällen stämmer 

överens. Skillnader kan påträffas mellan olika data men materialet kan ändå vara trovärdigt. 

Det viktiga är då att skillnaderna inte beror på att insamlandet av data har gått till på olika sätt 

vid de olika tidpunkterna. Skillnaderna kan istället bero på olika parters inställning i en 

speciell fråga. I kvalitativa undersökningar är forskarens tolkningar av data beroende av 

situationen då den samlas in. Det innebär att det i princip är omöjligt att genomföra 

undersökningen med exakt samma metod två gånger eftersom situationen kan se olika ut vid 

de olika tillfällena (Grönmo, 2006). 

 

Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till det insamlade materialet för att få tillförlitlig 

information. Det gäller att förvissa sig om det är vetenskapligt eller vinklat material forskaren 

har framför sig (Ejvegård, 2003). I vår studie har vi använt oss av tryckta källor som böcker, 

artiklar och dokument. Vi har även använt oss av elektroniska och empiriska källor. Böcker 

och vetenskapliga artiklars innehåll anses vara mer pålitliga än exempelvis elektroniska 

källor. Det beror på att förlagen oftast har någon expert som granskar texterna innan de går i 

tryck. Det kan inge mer förtroende av att innehållet är av kvalitet. Dagstidnings- och 

veckopressartiklar kan upplevas som mindre tillförlitliga källor. Forskaren bör inte ha fullt 

förtroende för den sortens artiklar, utan granska dem med kritiska ögon. Vi har fått tagit del 

av dokument i form utvecklingsplan. Dokuments trovärdighet ska bedömas i förhållande till 

vem och i vilket syfte det skrevs (Denscombe 2000). Vi kan inte garantera att Nuteks metod 

vid framställandet av topplistan verkligen har vaskat fram Sveriges främsta attraktioner. De 

har utgått från respektive besöksmåls egen besöksstatistik. Med tanke på att Nutek är ett 

statligt organ anser vi att det dock finns en viss tillförlitlighet i listan. I alla fall har 

besöksmålen som är med på listan höga besöksantal vilket är betydande för vår studie.  

 

Vi har även hämtat information från elektroniska källor via olika organisationers hemsidor. 

När det gäller kvaliteten på de elektroniska källorna så är det upp till författaren att fastställa 

dess kvalitet. Det är samma kvalitetsavväganden som måste göras vid tryckta publikationer 
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som vid elektroniska. Svårigheten med elektroniska källor är att det inte alltid förekommer 

höga restriktioner för vad som publiceras på Internet. Det kan vara svårt att uppfatta vilken 

som är Internetsidans upphovsman samtidigt som det kan vara problematiskt att fastställa dess 

trovärdighet och äkthet (Denscombe 2000). De hemsidor vi har använt oss av anser vi är 

pålitliga utifrån vårt syfte med dem. 

 

Förutom tryckta och elektroniska källor har vi även använt oss av primärkällor genom sex 

intervjuer med olika intressenter för Kalmar Slott. Efter deras arbetsuppgifter gentemot 

Kalmar Slott kan författarna anta respondenternas ställning till utveckling av slottet. 

Ytterligare 28 intervjuer genomfördes med Sveriges mest besökta turistmål under 2007. 

Genom att vara medveten om den möjliga vinklingen kan författarna hålla sig kritiska till den 

insamlade empiriska informationen. Primärkällor räknas oftast som bättre källor eftersom 

informationen kommer från urkunden och inte har omtolkats av någon annan (Ejvegård, 

2003). 
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3 Stor stad  

Det är betydelsefullt för attraktioner att vara lokaliserade i en stor stad. Hälften av topplistans 

attraktioner ligger i Stockholm, Göteborg eller Malmö. I Malmö ligger Folkets park. I 

Stockholm hittar vi Kulturhuset, Skansen, Globe Arenas, Stockholmsmässan, Eriksdalsbadet, 

Gröna Lund, Vasamuseet, Kungliga slottet och Moderna Museet. Göteborg har Liseberg, 

Svenska Mässan, Botaniska trädgården och Universeum. Dessutom är det många attraktioner 

som ligger nära dessa städer. I Malmös omgivningar hittar vi Domkyrkan i Lund, Bokskogen 

i Svedala, Kullaberg i Höganäs, Dunkers kulturhus i Helsingborg, Ales Stenar i Ystad och 

Söderåsen naturområden i Svalöv. I Stockholmsregionen finner vi Råsunda i Solna, Rosvalla i 

Nyköping och Uppsala domkyrka (Topplista 2007). 

 

Globe Arenas presskontakt, Lindqvist (2008-11-26), säger att deras fördel med att ligga i 

Stockholm är att de når en stor marknad. Även Gyllensten (2008-11-28) som är 

Eriksdalsbadets enhetschef ser vikten av att vara placerad i en stor stad där det finns mycket 

folk. Swarbrooke (2001) beskriver olika faktorer som är viktiga för att en produkt ska bli 

framgångsrik. Produktens lokalisering i ett tätbefolkat område är viktig ur tre avseenden. För 

det första innebär det att produkten når ett stort antal människor inom en begränsad radie. De 

mest framgångsrika attraktionerna visar sig vara dem som ligger i ett tätbefolkat område 

eftersom det ökar potentialen för att få många dagsbesökare (ibid.). Fyrishov som ligger i 

Uppsala tycker att de ligger tillräckligt nära Stockholm för att det ska vara en fördel för dem 

(Fyrishov 2008-11-28). 

 

Ystad är inte en stor stad men ligger ganska nära Malmö. Läget i Skåne är perfekt för alla 

typer av besöksmål menar Ystads turismsamordnare Holmström (2008-11-27). Skåne är ett 

populärt resmål för många turister, både svenska och utländska (ibid.). Liseberg som lockar 

flest besökare i landet har främst gäster från Göteborgsregionen och grannkommuner. Läget 

på den svenska västkusten innebär också en närhet till Stockholm, Oslo och Köpenhamn 

(Vasilis, 2008-12-01). Blom m.fl. (2002) menar att det finns olika orsaker till att attraktioner 

utvecklas på just de ställen där de verkar. Marknadsorienterad lokalisering är när attraktioner 

medvetet utvecklas inom ett område där de når många människor. Kalmar Slott ligger inte 

nära en stor stad och når därför inte så mycket människor. Kalmar är dock en sommarstad och 

ligger nära Öland. Regionen med till exempel Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, Västervik 

och Karlskrona lockar många turister under sommarhalvåret. Det gör att det finns mycket 
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turister i sydöstra Sverige under sommarmånaderna som är potentiella besökare för Kalmar 

Slott. 

 

Många av topplistans respondenter säger att tillgängligheten, som deras geografiska läge 

innebär, är en viktig del till attraktionernas framgång. Sälens största marknader är Mälardalen, 

Skåne och Blekinge samt Göteborgsområdet. Löfman (2008-12-02), marknadskoordinator på 

SkiStar, menar att Sälen ligger geografiskt nära dessa marknader och blir då lättillgängligt. 

Lisebergs läge innebär att de når många besökare från Norge. Vasilis (2008-12-01) är 

pressansvarig på Liseberg betonar tillgängligheten för de platser som Göteborg har 

direktflygsförbindelser med. Även Fyrishov i Uppsala (2008-11-28) markerar att goda 

kommunikationer är viktigt för dem där närheten till Arlanda är betydelsefullt. Uppsala är en 

stor stad där kommunikationerna till Fyrishov är bra. Tillgängligheten spelar ofta en 

avgörande roll för attraktioners popularitet. Bra tåg-, båt- och flygförbindelser kan påverka 

upptagningsområdet till viss del. Det är dock inte av lika stor betydelse som ett bra 

vägnätverk därför att det inte används lika flitigt av resenärer som ska besöka attraktioner 

(Swarbrooke, 2001).  

 

Gustavsviks bad i Örebro ligger på en 18: e plats på topplistan. Det ligger inte i en stor stad 

men har enligt Sjöqvist (2008-11-27) ändå en skaplig upptagningsomkrets. De når besökare 

från en radie av 20-25 mil. Gästerna kommer från Mälardalen, Dalarna, Västergötland och 

Småland. Vidare trycker Sjöqvist (2008-11-27) på betydelsen av att europavägen går rakt 

igenom staden. Det innebär att det är lätt att ta sig till badet från alla riktningar (ibid.). 

Eftersom de flesta resor till en attraktion görs med bil är infrastrukturens utbyggnad och bra 

vägförbindelser till attraktionen avgörande. Bra vägförbindelser ökar upptagningsomkretsen 

och når då fler möjliga besökare (Swarbrooke, 2001). Broförbindelsen med Danmark gör att 

Skåne får många danska turister. Ales stenar i Kåseberga når på det sättet mycket människor i 

sin omgivning som de annars kanske inte skulle nå (Holmström, 2008-11-27). Dunkers 

kulturhus är också tillgängligt i och med att E6: an går genom staden (Schreiber 2008-11-28). 

Bonnevier (2008-11-26) påpekar betydelsen av att Lunds Domkyrka ligger i Skåne och vid en 

europaväg. Det innebär bra kommunikationer till Lund och att vi fångar upp de som är på 

genomresa (ibid.). 

 

Enligt Larsson (2008-12-04) är Råsunda regionalt placerat och det är lätt att ta sig hit från 

Stockholm på grund av bra infrastruktur. Folkets park i Malmö och Mariebergsskogen i 
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Karlstad ligger båda mitt i en central stadsdel vilket innebär att det är lätt att komma dit 

(Östberg, 2008-11-26; Löf Falkman, 2008-11-25). Stockholmsmässan framför att ett 

önsketänkande kan vara ligga på Stureplan men att ligga i Stockholm är bra i sig med den 

goda infrastrukturen (Källsten, 2008-11-27). Tillgänglighet handlar om avståndet mellan två 

punkter. Avståndet mellan punkterna kan påverka om en önskad aktivitet blir utförd eller inte 

(Reneland, 2000). Det beror på hur lätt det är för en resenär att ta sig till en plats. Då är 

utbudet av transportmöjligheter en viktig aspekt (Kelly & Nankervis, 2001). Kulturhuset 

ligger mitt i Stockholms centrum på Sergels torg. Bergholtz (2008-11-27) säger att läget är en 

viktig aspekt till att kulturhuset har så mycket besökare. Han säger att hade de varit 

lokaliserade ute på Djurgården eller Skeppsholmen skulle de inte vara det de är idag. Då 

kanske vi bara skulle ha 25 % av våra nuvarande besökare och folk skulle bara komma om det 

var ett speciellt arrangemang säger Bergholtz (2008-11-27). På Sergels torg är vi ett stort hus 

där det händer. För Svenska Mässan i Göteborg är deras centrala läge en av deras starkaste 

konkurrensfördelar (Orgert, 2008-11-25). Kalmar Slott ligger nära Kalmar Centrum och 

tågstationen. Svanström (2008-11-12), ordförande i Sveriges Hembygdsförbund säger att 

eftersom slottet ligger så centralt blir det lättare att dra besökare till sig. Genom sitt centrala 

läge blir slottet mer lättillgängligt och lockar människor som annars inte skulle besöka slottet. 

 

Avståndet relaterar främst till kostnaden för att ta sig till platsen. Relationen mellan 

begreppen innebär ofta att ju längre avståndet är mellan två punkter, desto dyrare blir resan 

(Kelly & Nankervis, 2001). Förflyttningen mellan punkterna kan innebära vissa hinder för 

olika personer. Det kan vara för besvärigt för människor med funktionshinder att ta sig till en 

plats. Andra kan anse att resan blir för dyr, för obekväm eller tar för lång tid. Vissa 

svårigheter som människor kan uppleva med att ta sig till målet handlar om barriärer som 

hindrar personen att ta den kortaste vägen till målet. Det kan vara avstängda vägar, vägens 

bärighet och bestämda busslinjer. Med tanke på avståndet kan olika färdmedel väljas för att ta 

sig till målet. Färdmedlet påverkar tillgängligheten beträffande kostnad, bekvämlighet och tid 

till målet. Vad det finns för alternativ till färdmedel beror på samhällets infrastruktur och 

utbyggda kollektiva trafiknät (Reneland, 2000). Kommunikationerna till Kalmar är 

besvärliga. Det är ett besvärligt län där det är krångligt att ta sig hit från alla håll (Svanström 

2008-11-12). 

 

Green (2008-11-25) som är informatör på Västra Götalandsregionen säger att Göteborg är 

unikt med så många besöksmål i centrum och det innebär en fördel för Botaniska trädgården. 
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Sjöstedt (2008-12-04) på Universeum håller med om att kvarteret är strategiskt. Det finns 

många besöksmål och det är lättillgängligt. Det finns ett rikt utbud i omgivningen som är 

viktigt eftersom det drar mycket folk, trots att det blir tuffare konkurrens (Östberg, 2008-11-

26). En stor stad har ofta ett rikt utbud av aktiviteter. Tillsammans lockar de ett stort antal 

människor till platsen som väl på plats besöker fler attraktioner än huvudmålet med deras resa 

(Swarbrooke, 2001). Nätverksorienterad lokalisering är när attraktioner drar nytta av 

varandra. De bildar då tillsammans ett attraktivt område och drar gemensamt en stor publik 

(Blom m.fl., 2002). Vasamuseet ligger på Djurgården. Andersson M. (2008-12-04), 

marknadsansvarig på Vasamuseet, berättar om fördelen med att ligga Djurgården. Det innebär 

att det finns andra stora attraktioner i omgivningen. På Djurgården finns även Junibacken, 

Skansen och Gröna Lund. Om bara museet skulle ligga här tror inte Andersson M. (2008-12-

04), att det skulle gå lika bra för dem. Det är till Vasamuseets fördel att området tillsammans 

lockar besökare (ibid.). Kalmar Län kan ses som ett turistlän. Där finns det starka attraktioner 

som Astrid Lindgrens Värld och Öland. Svanström (2008-11-12) tror att Kalmar Slott har 

stärkts på grund av andra attraktioner i omgivningen. 

 

Attraktionernas respondenter tryckte särskilt på fördelen med att ligga i eller nära en stor stad. 

Det innebär att de når många människor. Attraktionerna blir också mer lättillgängliga för 

dessa människor med den goda kommunikation som finns i och till stora städer. Attraktioner i 

en stor stad är marknadsorienterade eftersom de når mycket folk och nätverksorienterade med 

det rika utbudet i staden. På sommaren kan detta även anses gälla för Kalmar Slott. Då 

kommer mycket turister till området och det finns många olika aktiviteter i länet. Hälften av 

topplistans attraktioner ligger i någon av Sveriges tre största städer. Det bevisar hur viktig en 

stor upptagningskrets, god kommunikation och tillgänglighet är för attraktioners popularitet. 
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4 Brett utbud 

Det är inte avgörande att ligga nära en storstad för att en attraktion ska bli populär. Sälen och 

Åre/Duved ligger inte nära någon större stad men kommer ändå in på en tredje respektive 12:e 

plats på topplistan. Enligt Wersén (2008-11-27), har Åre fått kämpa hårt eftersom deras läge 

inte är så bra. Istället trycker hon på att Åre har ett otroligt rikt utbud (ibid.). Stort utbud och 

stor anläggning är det andra särdraget som utmärker attraktionerna på topplistan. En attraktion 

kan ha flera olika produkter med olika nytta. Liseberg är etta på topplistan och är nordens 

största nöjespark med ett rikt utbud av åkattraktioner. Dessutom finns det en promenadpark 

och musikunderhållning (Vasilis, 2008-12-01). Störst i Norden är även Sälen men då genom 

deras stora sammanhängande barnområde. Det breda utbudet gör sig gällande med många 

backar i alla svårighetsgrader, olika typer av boende, många restauranger och olika aktiviteter 

vid sidan av skidåkningen (Löfman, 2008-12-02). Fyrishov har en stor badanläggning med sju 

bassänger. Storleken på anläggningen gör att de är störst i regionen Mälardalen. De har även 

stugby och sporthall där olika evenemang arrangeras som kongresser, konferenser och 

mässor. De har ett stort utbud där allt finns under ett tak. Eftersom de har stora hallar kan de 

också arrangera större tävlingar som svenska mästerskap (Fyrishov, 2008-11-28).  

 

Armstrong & Kotler (2007) menar att en produkt är uppbyggd efter den så kallade 

kärnproduktsmodellen. Den modellen utgår från att varje produkt har tre lager. I mitten finns 

kärnprodukten. Kärnprodukten är själva nyttan med produkten och förklaringen till varför 

kunden väljer att konsumera den (ibid.). Kalmar Slotts kärnprodukt för besöksverksamheten 

kan vara att lära och bilda sina besökare. Uthyrningsverksamhetens kärna ligger i att erbjuda 

ytor på slottet för att kunna arrangera möten. Det andra lagret består av själva produkten. Det 

kan vara hur den paketeras eller designas. Det kan också syfta till produktens kvalitet och 

särdrag samt till varumärket (Armstrong & Kotler, 2007). Kalmar Slotts faktiska produkter 

inom besöksverksamheten kan vara deras utställningar. Inom uthyrningsverksamheten är det 

de rum som är utrustade med rätt teknik för att kunna hålla bra kvalitativa konferenser. 

Armstrongs & Kotlers (2007) tredje lager på produkten är sådant som är ogripbart och 

anledningen till varför just denna produkt ska konsumeras (ibid.). Exempel på argument kan 

vara garantier, öppettider och parkeringsmöjligheter (Swarbrooke, 2001). Kalmar Slotts 

lokalisering i Kalmar är relativt centralt och tillgängligt vilket är positivt för produkterna. 

Miljön och omgivningen runt slottet är också betydelsefullt och bidrar till att höja upplevelsen 

av kärnprodukten (Svanström, 2008-11-12). 
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Gustavsviks bad i Örebro har ett stort utbud där badet bara är en del av deras verksamhet. De 

har också en camping och en stugby där campingen är den tredje- fjärde största i landet 

(Sjöqvist, 2008-11-27).  Genom att ha erbjudanden med olika inriktningar får attraktionen en 

variation i utbudet som gör att det lockar gäster som aldrig annars skulle besöka attraktionen 

(Swarbrooke, 2001). Globe Arenas har en stor kapacitet och kan ha olika evenemang. De kan 

anpassa sig efter vilket typ av event som arrangeras vilket gör att de är mycket flexibla och 

har stort utbud (Lindqvist, 2008-11-26). Det gäller även för Stockolms Mässan som kan 

arrangera många olika tillställningar (Källsten, 2008-11-27). Olika målgrupper har olika krav 

på verksamheten som bedrivs. För att locka många besökare behövs ett rikt utbud så flera 

olika målgrupper attraheras av attraktionen. Ett stort utbud gör att det förhoppningsvis finns 

något för alla (Swarbrooke, 2001). Många framgångsrika attraktioner har ett stort utbud av 

aktiviteter. Riktigt nischade attraktioner kanske inte behöver eller vill ha denna variation men 

för de flesta är det nödvändigt med en mångfald av sysselsättningar för att locka många 

besökare. Betydande för en attraktion är även att det finns andra aktiviteter på attraktionen 

som restauranger, affärer och underhållning (ibid.). Kalmar Slott har en bredd på sin 

verksamhet (Magnusson, 2008-11-14). För turisterna på Kalmar Slott anordnas bland annat 

guidade visningar, teatrar och konserter. Vid de guidade turerna öppnas rum upp som inte 

visas i vanliga fall. Det gör att slottet även kan attrahera Kalmarbor. Slottet har även 

barnverksamhet som pyssel, teater och enklare visningar. Det är en verksamhet som inte ger 

någon vinst för företaget men som enligt Alvinsson (2008-12-01) är nödvändig för att familjer 

ska komma. Slottet arrangerar även barnkalas och enklare öppna bjudningar för turister. 

Andra aktiviteter som slottet bedriver är bröllop och bröllopsmiddagar. Det stora intresset för 

detta beror på bröllopsmässorna (Alvinsson, 2008-12-01). För affärsresenärerna anordnas 

förutom konferenser och mässor även olika samarbetsuppgifter. Slottet arrangerar till exempel 

något som heter Vasa- leken. Det är ungefär som ”Fångarna på fortet” där målet är att skapa 

teambuilding hos företagets medlemmar. Slottet har även en restaurangverksamhet där 

Gästabud bedrivs (Alvinsson, 2008-12-01). 

 

Dunkers kulturhus trycker på bredden av verksamheter. De är inte bara ett museum. De har 

även konst, kammarmusik, design, historia, barnteater och konserter och täcker upp hela 

kulturlivet (Schreiber, 2008-11-28). Det gäller att ha ett rikt utbud så att varje kund kan välja 

ut det som intresserar (Fernström, 2000). Det är fler av topplistans attraktioner som har ett rikt 

utbud. Utbudet kan vara inom en viss genre. Där betonar Eriksdalsbadet att de har ett varierat 
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utbud av träningsformer med bland annat Sveriges största gym och kapacitet att arrangera 

stora tävlingar (Gyllensten, 2008-11-28). Utbudet kan också innebära en variation av olika 

typer av aktiviteter. Naturområdet Bokskogen i Skåne är en park som lär om växter och 

blommor från förr. De har ett café och ett skolmuseum där besökarna får prova på att leva ett 

statarliv. De har inriktade temastigar som olika sagostigar och skogslekplats för barnen 

(Nikanosson, 2008-11-26). Vid Ales Stenar i Kåseberga får gästen en helhetsupplevelse som 

är komplett. Utbudet innebär att gästerna kan äta middag på restaurang eller ta en fika. 

Förutom skeppssättningen vid Ales stenar finns dessutom logimöjligheter, shopping och 

storslagen natur (Holmström, 2008-11-27).  Enligt Fernström (2000) är det viktigt att erbjuda 

sekundära aktiviteter. Affärsresenärer och fritidsresenärer kommer av skilda anledningar och 

vill göra andra saker än huvudmålet med resan. De vill till exempel kunna gå på restaurang, 

bo på hotell och lägga till andra upplevelser till sin resa (Fernström, 2000). Moderna Museet 

ligger på Skeppsholmen och har ett stort utbud på utställningar (Strollo, 2008-11-28). Deras 

läge innebär att gästerna som kommer dit har planerat sina besök. Även om det är lite svårare 

att ta sig hit så när gästerna väl är på museet väljer de att stanna länge och spenderar då mer 

pengar (ibid.). Ett stort utbud medför många olika konsumtionsmöjligheter. När det erbjuds 

definierar Bryman (2004) det som hybrid konsumtion. Det innebär att olika typer av 

aktiviteter finns inom samma attraktion eller destination. Ofta blir dessa aktiviteter så 

sammansvetsade att de är svåra att skilja dem åt. Genom att erbjuda en variation i utbudet 

utgår företag från destinationsprincipen. De olika aktiviteterna blir då starkare och kraftfullare 

tillsammans än vad de skulle vara var för sig. Vidare säger Bryman (2004) att en kund stannar 

längre om attraktionen har ett varierat utbud så fler behov kan uppfyllas under besöket (ibid.). 

Enligt en undersökning har 45 % av Sveriges befolkning besökt Kalmar Slott 

(Utvecklingsplan, 2008-10-02). För vissa besökare kanske inte Kalmar Slott är huvudmålet 

med resan men med ett brett utbud av andra attraktioner i regionen lockas besökare till 

Kalmar Slott (Svanström, 2008-11-12). Slottet måste locka med olika saker runt omkring 

huvudprodukten som gör att människor som inte är inriktade mot historia kommer till slottet. 

Väl på plats upptäcker de att slottet är intressant (Magnusson, 2008-11-14). 

 

Genom att erbjuda ett stort utbud lockas många människor med olika intressen till en 

attraktion. Attraktioner har sin egen huvudprodukt som är deras starkaste dragningskraft. 

Förutom det har Kalmar Slott andra underordnade verksamheter för att bredda sitt utbud. 

Vissa delar i utbudet är nödvändigt för att huvudprodukten ska vara så attraktiv som den är 

och locka många människor. Det kan även bidra till att besökarna stannar längre på 
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attraktionen och då spenderar mer pengar. Attraktioner kan bredda sitt utbud inom sin 

kärnverksamhet eller lägga till andra skilda produkter. Genom en bredd inom 

kärnverksamheten finns det en variation för dem som främst är intresserade av 

huvudaktiviteten hos attraktionen. Genom att lägga till andra aktiviteter lockas även 

människor som inte annars skulle besöka attraktionen. 
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5 Alla målgrupper 

Förutom att ligga i en stor stad och att ha ett brett utbud vänder sig även attraktionerna på 

topplistan till många målgrupper. De flesta på topplistan säger sig inte ha någon speciell 

målgrupp utan riktar sig till alla. De betonar att eftersom de har ett brett utbud når de också 

många målgrupper. Liseberg har inte någon bestämd målgrupp som de direkt vänder sig till. 

De har ett brett utbud så det finns något för alla. Liseberg har inte bara karuseller utan de har 

även musik, affärer, spel och restauranger (Vasilis, 2008-12-01). Utbudets betydelse för att 

locka många målgrupper betonar även Eriksdalsbadet. De vänder sig till alla målgrupper 

genom ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter (Gyllensten, 2008-11-28). 

 

När mässor arrangeras eller olika typer av föreställningar äger rum spelar typen av 

arrangemang en betydande roll för vilken målgrupp som lockas till attraktionen. Stockholms 

Mässan, Globe Arenas och Svenska Mässan kan locka alla målgrupper men vid olika 

tillfällen. Målgrupperna beror på marknaden och vilka evenemang som arrangeras (Källsten, 

2008-11-27). Orgert (2008-11-25) menar att Svenska Mässan har både bredd och djup vilket 

intresserar målgrupper som professionella och konsumenter. Mariebergsskogen är en 

stadspark med fri entré vilket gör att alla kan komma dit. Då de har teatrar och konserter av 

olika slag drar det olika människor beroende på vilken typ av föreställning som anordnas (Löf 

Falkman, 2008-11-25). Det är nödvändigt att företaget bakom attraktionen är medveten om 

hur deras besökare tänker och resonerar kring konsumtion av attraktionen. Armstrong & 

Kotler (2007) säger att företaget måste förstå vad kunderna behöver, vill ha och kräver. Med 

hjälp av denna förståelse för kunderna kan företag arbeta mot sin marknad på bästa sätt. Alla 

människor har fysiska behov som mat och sömn. Våra sociala behov är tillgivenhet och 

tillhörighet. Till sist har vi individuella behov som självförverkligande. Vad människor vill ha 

beror på den sociala miljön. Folk från olika platser och kulturer vill ha olika saker som kan 

tillfredställa deras behov. Genom att tillfredställa kundens önskningar får företaget en nöjd 

kund (ibid.). 

 

Det finns många olika sätt att rikta sin produkt (Armstrong & Kotler, 2007). För att veta 

vilken eller vilka målgrupper företaget bör rikta sig mot måste de identifiera sin målgrupp. 

Inom turismindustrin talas det om fritids- och affärsresenärer som två stora målgrupper. Som 

diskuterats i inledningen är både fritids- och affärsresenärer turister eftersom de båda två 

nyttjar det turismindustrin erbjuder. Syftet med resan är dock en sak som skiljer 
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fritidsresenärer och affärsresenärer åt. Fritidsresenärer bekostar resan själva medan 

affärsresan betalas av företaget (Mårtensson m.fl., 2004). Kalmar Slott lockar båda dessa 

typer av turister. På sommaren består Kalmar Slotts besöksnäring främst av fritidsresenärer 

medan det under vinterhalvåret kommer mycket affärsresenärer (Alvinsson, 2008-12-01). 

 

Vasamuseet har alla typer av besökare (Andersson M., 2008-12-04). Det har även Ales stenar 

(Holmström, 2008-11-27). Ingen av dem vänder sig till någon speciell målgrupp, varken via 

speciella aktiviteter eller via marknadsföring. Det gör däremot Botaniska trädgården. De vill 

omfatta så många målgrupper som möjligt men vänder sig särskilt till dem som är intresserade 

av natur, skönhet och rekreation (Green, 2008-11-25). Företag kan välja om de vill rikta sina 

produkter mot en speciell målgrupp eller inte. Om de inte riktar produkten arbetar de med 

odifferentierad marknadsföring eller massmarknadsföring. Då täcker företaget hela 

marknaden med ett erbjudande. Massmarknadsföring är viktigt för företag som kräver en stor 

volym av konsumenter. Det finns dock problem med att ha en odifferentierad målgrupp 

eftersom produkten ska tillfredställa alla. De företag som riktar sin produkt kan tillfredställa 

sin kund på ett bättre sätt (Armstrong & Kotler, 2007). 

 

Till Kullaberg kommer alla målgrupper för att kolla på utsikten. Det är allt från barnfamiljer 

till fina damer i snäva kjolar med högklackat (Thorn Jönsson, 2008-11-25). Armstrong & 

Kotler (2007) menar att kundens omgivningsegenskaper är en faktor som har inverkan på 

köpbeteendet. Alla människor är inte lika och är därmed inte i behov av samma saker. Det är 

faktorer som kultur, demografi, ekonomi, natur, teknik och politik som formar människor. 

Omgivningen har en betydande inverkan på vad kunden efterfrågar och hur den gör det 

(ibid.). Bokskogen har ingen speciell målgrupp men med det stora utbudet försöker de vända 

sig till alla. De har till exempel en slinga för funktionshindrade och synskadade (Nikanosson, 

2008-11-26). Gustavsviks bad betonar också hur de arbetar för att alla ska kunna komma till 

deras anläggning. De har hiss vilket gör att det går att ta sig till merparten av anläggningen 

från markplan (Sjöqvist, 2008-11-27). För funktionshindrade är det problematiskt att vara 

turist på Kalmar Slott idag eftersom det inte finns någon hiss i byggnaden (Andersson L., 

2008-11-10). Armstrong & Kotler (2007) argumenterar att företag kan segmentera marknaden 

ytterligare efter geografi, demografi, psykografi och beteendesegmentering. Geografisk 

segmentering innebär att produkten riktas mot ett specifikt geografiskt område. Demografisk 

segmentering innefattar bland annat ålder, kön, familjecykel, utbildning och religion. 
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Åldersindelning av produkter anses mindre effektivt än att segmentera efter livsstilar som 

psykografisk segmentering innefattar. Förutom livsstil omfattar psykografisk segmentering 

även social klass och den personliga karaktären. Beteendesegmentering består av kundens 

attityder, kunskap och uppfattning av produkten (ibid.). 

 

För Kalmar Slott är besökssäsongen från april till oktober med högsäsong under juni till 

september (Alvinsson 2008-12-01). De svenska besökarna är främst barnfamiljer och 

pensionärer. Det är ingen skillnad på män och kvinnor i besöksstatistiken. Barnfamiljer är 

svåra att locka och slottet får kämpa för att få hit dem menar Alvinsson (2008-12-01). Kalmar 

Slott har även ett stort antal utländska besökare. De kommer främst från Norge och Tyskland i 

bussgrupper. På vintern kommer besökarna i första hand från regionen och från stora städer. 

Många kommer från kringliggande städer som Vimmerby, Västervik, Växjö, Vetlanda och 

Karlskrona (ibid.).  

 

Genom att en attraktion erbjuder ett stort utbud når företaget också många målgrupper. Det är 

alltså de produkter som finns att tillgå som styr målgruppen. Attraktioner som arrangerar 

mässor, konferenser, teater och liknande har därför olika målgrupper vid olika tillfällen. 

Andra attraktioner kan ha en blandning av målgrupper vid samma tillfälle. När topplistan 

pekade på att attraktionskraft var att locka alla målgrupper, menade de främst alla 

demografiska grupper inom respektive ämnesområde. Det betyder att besökarna hade olika 

åldrar och skilda familjekonstellationer. Den gemensamma faktorn var den psykografiska 

indelningen eftersom det var intresset för en enskild produkt som attraherade en viss typ av 

besökare. För att locka till sig stora volymer av besökare är en odifferentierad marknadsföring 

att föredra. När företag vänder sig till alla grupper kan det vara svårt att tillfredsställa alla 

kunder på bästa sätt. Det beror på att företagen vänder sig till många segment samtidigt som 

alla vill ha en viss kvalitet på de varor och tjänster som företaget erbjuder. Det kan medföra 

att gästerna inte blir helt tillfredsställda. 
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6 Diverse 

6.1 Kvalitet 

Enligt topplistan är kravet av kvalitet en viktig faktor för att attrahera stora volymer av 

besökare. Swarbrooke (2001) påpekar att om attraktioner vill fortsätta vara attraktiva ska de 

införskaffa kvalitet eller upprätthålla den kvalitet som de har i dagsläget (ibid.). Kvalitet kan 

uppfattas som svårdefinierat. Det kan ha sin grund i att det är ett diffust begrepp. Av svenska 

standardiseringskommissionen definieras det som:  

 

Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger den 

dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov 

(Hansson & Martinsson, 1996:10).  

 

Kvalitet handlar om kundens egen uppfattning av produkten och den kan uppfattas olika av 

olika personer. Det har sin grund i vad personen ifråga vill ha. Det är summan av en rad 

faktorer som utgör en produkts kvalitet. För att komma fram till dessa faktorer och förstå 

helheten ska produktens delar brytas ner. Kunskap, etik, nöjdhet, öppettider, trevligt 

bemötande och kundtillfredsställelse är några exempel på beståndsdelar som tillsammans 

bidrar med kvalitet till en produkt (Hansson & Martinsson, 1996). 

 

Hanefors & Mossberg (2007) argumenterar att kundtillfredsställelse är det enda som 

bestämmer om företaget har lyckats med sin produkt. Genom att få nöjda kunder ökar 

sannolikheten att de kommer att konsumera den igen. Kelly & Nankervis (2001) menar att 

erbjuda kunden det den förväntar sig är en turismmanagers största problematik (ibid.).  

För att tillfredställa kunden måste respektive delar också ha tilltalande: produktkvalitet, 

servicekvalitet, pris samt personliga- och situationsfaktorer (Hanefors & Mossberg, 2007).  

 

Kvalitet av en produkt är olika på olika typer av attraktioner. Moderna Museet innehar 

kulturell kvalitet som uttrycker sig i omfattningen av bra utställningar (Strollo, 2008-11-28). 

Lindqvist (2008-11-26) på Globe Arenas menar att deras kvalitet ligger i att de har attraktiva 

evenemang. Stockholmsmässan har branschledande evenemang i bra lokaler med hög kvalitet 

(Källsten, 2008-11-27). Lindvall (2008-11-25) berättar att mycket av Kolmårdens verksamhet 

har kvalitetskrav. Med tanke på att de är beroende av att djuren och naturen måste det finnas 
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en kvalitet för att det ska fungera att ha en sådan attraktion (ibid.). På Dunkels Kulturhus ska 

det alltid finnas god kvalitet på produkterna. Besökaren ska kunna lita på varumärket som en 

slags certifiering, därför ska allt genomsyras med samma kvalitet (Schreiber, 2008-11-28). 

Anledningen till att Statens fastighetsverk har ett intresse av att upprätthålla slottets kvalitet 

beror på att genom att Kalmar Slott har gott rykte stärker det även hyresvärdens. När Statens 

fastighetsverk blir stärk kan det ses som en viss kvalitetsförsäkring gentemot kunderna 

(Magnusson, 2008-11-14).  

 

På Eriksdalsbadet är kvalitet fräscha lokaler och ett brett utbud. Gyllensten (2008-11-28) 

säger att om det finns god kvalitet på produkten vilket gör att folk kommer (ibid.). Kvalitet 

kan yttra sig på olika sätt. Gustavsviks bads affärsidé är att de efterliknar naturen och ersätter 

kakel med trä, stenar och växter (Sjöqvist, 2008-11-27). Det är en annan sorts kvalitet som 

inte går att jämföra, men att de har att göra med produktkvaliteten. Enligt Svensén (2008-11-

26) på Gröna Lund är hållbarhet och långsiktighet kvalitet. Det är även något som Magnusson 

(2008-11-14) berättar att Statens fastighetsverk kräver att deras hyresgäster planerar 

långsiktigt på ett hållbart sätt. Det i sin tur tyder på att det finns ett visst kvalitetstänk. Vidare 

tycker Magnusson (2008-11-14) att Kalmar Slotts samtliga verksamheter håller en hög 

kvalitet. Det är en nödvändighet för att fortsätta vara hyresgäster hos Statens fastighetsverk 

(ibid.).  

 

Produktkvaliteten är svår att benämna inom turismen, därför har servicekvaliteten en 

betydande plats i tjänsteföretag (Hanefors & Mossberg, 2007). Svenska mässan berättade att 

deras produktkvalitet ligger i servicekvalitet. De arbetar med värdskap i världsklass eftersom 

relationen mellan mässans personal, besökare och kunder är mycket viktiga för deras 

verksamhet (Orgert, 2008-11-25). Stockholmsmässan menar att god service är en viktig del av 

deras verksamhet (Källsten, 2008-11-27). På Kolmården är bra service en självklarhet. Det 

ska vara lätt och bekvämt att vara besökare. Till exempel ska det finnas skötbord på 

toaletterna eftersom många besökare är barnfamiljer. Det är en extra service som ska förhöja 

kvaliteten på besöket (Lindvall, 2008-11-25). Tjänster kan beskrivas som bland annat 

produkter som kunden inte kan ta på eller prova före köp. Den kan inte heller lagras utan 

kräver direkt konsumtion. Servicekvalitet går att dela upp på teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Teknisk kvalitet representerar de hårda delarna i serviceprodukten och är vad kunden 

får. Det kan exempelvis vara en utställning, lokaler, inredning et cetera. Den funktionella 

kvaliteten är produktens mjuka delar. Det är hur kunden får vad den betalar för, exempelvis 
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attityder, tillgänglighet och servicevilja. Om ett företag både har funktionell och teknisk 

kvalitet kallas det även total kvalitet (Hansson & Martinsson, 1996). 

 

Serviceföretag vill med hjälp av god service skapa ett positivt word-of-mouth (Bruhn & 

Georgi, 2006). På svenska talas det om mun till munkommunikation eller rykte. Enligt 

Alvinsson (2008-12-01) har antalet företag som kommer till Kalmar Slott ökat från cirka 60-

70 per år till 100. Förutom att det kommer fler företag är det även större sällskap. Det menar 

Alvinsson (2008-12-01) har sin grund i positiv mun till mun samt hemsidans positiva 

inverkan. Efter att Centerpartiet hade sin riksstämma på slottet 2007 har det medverkat till att 

företag fått upp ögonen för slottet. Sedan dess har antalet företag som kommer dit ökat (ibid.).   

 

Hansson & Martinsson (1996) menar att god kvalitet av tjänster kan summeras i sju olika 

delar. Tre av dem gäller företagets personal. De är attityder och personlig service, flexibilitet 

och yrkeskunskap (ibid.) I tjänsteföretag är personalen en stor resurs som företaget måste 

förlita sig på. Då gäller det att personalen agerar professionellt och kan hjälpa kunderna på 

bästa sätt (Swarbrooke, 2001). På Kalmar Slott är det företagen som styr mycket och slottet 

skräddarsyr produkter för att företagen ska få det de vill ha. Det är fantasin som sätter stopp 

menar Alvinsson (2008-12-01). Mötet mellan personal och besökare är vad Carlzon (1989) 

kallar för ”the moment of truth”. Oftast kan det vara just i detta möte som besökaren skapar 

sig en uppfattning om företaget. Därför måste servicekvaliteten alltid vara på topp (ibid.). 

Enligt Swarbrooke (2001) ligger det på ledningens ansvar att utbilda personalen så de kan 

utvecklas som individer (ibid.). Gröna Lund pekar på att de utbildar medarbetarna så att mötet 

med gästen blir bra (Svensén, 2008-11-26). De övriga delarna som tillsammans tyder på god 

kvalitet är företagets tillgänglighet, tillrättalägganden, anseende och fysiska faktorer. Förutom 

dessa sju är kundens värderingar och förväntningar avgörande hur kvaliteten upplevs 

(Hansson & Martinsson, 1996). 

 

Priset ska överensstämma med vad kunder får. Det kan upplevas vara problematiskt (Hanefors 

& Mossberg, 2007). Prissättning på attraktioner och sevärdheter är ett känsligt ämne. Det är 

lite av tradition att kultur inte behöver kosta så mycket (Svanström, 2008-11-12). Schreiber 

(2008-11-28) på Dunkels kulturhus menar att det är viktigt med ett rimligt pris så att det 

kommer besökare (ibid.). På Kulturhuset i Stockholm är mycket av utställningarna gratis och 

det som kostar pengar har relativt låga priser (Bergholtz, 2008-11-27). Observerbart är att det 

finns många attraktioner och sevärdheter som är gratis att besöka. Exempel på sådana 
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attraktioner är bland annat Botaniska trädgården, Folkets Park Malmö, Ales Stenar, Uppsala 

domkyrka och Domkyrkan i Lund (Green, 2008-11-25; Östberg, 2008-11-26; Holmström, 

2008-11-27; Lindberg, 2008-12-03; Bonnevier, 2008-11-26). Kalmar Slott tillhör ett bolag 

som ständigt kräver ett ekonomiskt helhetstänk. De måste dra in intäkter som kan täcka de 

kostnader som verksamheten skapar (Alvinsson, 2008-12-01). Priset på exempelvis entré eller 

uthyrning av Kalmar Slott är en viktig funktion. Armstrong & Kotler (2007) uppmärksammar 

hur prissättningen och kvalitet hänger samman. När en produkt har ett lågt pris antar kunden 

att det är sämre kvalitet och därmed bättre kvalitet vid höge pris. Företaget som sätter priset 

kan även använda priset för att vinna marknadsandelar. Då är priset ett konkurrensverktyg. 

Det gäller dock främst vid låg prissättning (ibid.). När företag vill arrangera något på slottet är 

det kanske inte det billigaste alternativet men att Kalmar Slott har en hög kvalitet är en 

acceptabel anledning till att betala lite extra (Magnusson, 2008-11-14).  

 

Personliga- och situationsfaktorer är sådant som inte företaget direkt kan påverka. Det är den 

enskilda situationen för den enskilda människan. Vid ett tillfälle som kunden deltar på 

exempelvis ett evenemang kanske kunden inte mår bra och då blir inte upplevelsen bra. Det är 

faktorer som företaget enbart kan lära sig hantera genom erfarenhet (Hanefors & Mossberg, 

2007).  

 

Det går att beskriva god servicekvalitet som att kunna leverera vad kunden förväntar sig. För 

detta krävs att företaget har bra kännedom om vilken kunden är och vad den efterfrågar. Den 

förväntan som företaget ska försöka matcha med en god upplevelse börjar kunden att bygga 

upp hemma. Marknadsföring som företaget själva styr över måste då stämma med vad kunden 

faktiskt får (Hanefors & Mossberg 2007). Mariebergsskogen påpekade att det är viktigt att 

kommunicera rätt budskap till omgivningen. Det ger besökarna en bild av vad företaget 

erbjuder. Det är viktigt så att besökarna ska få rätt förväntningar som företaget senare kan 

leva upp till (Löf Falkman, 2008-11-28). Kolmården arbetar mycket med helhetsupplevelsen 

runt attraktionen. De menar att allt ska stämma från att gästen har broschyren i handen till att 

de är i parken (Lindvall, 2008-11-25). Med tanke på att Kalmar Slott i enbart byggnaden har 

en sådan stor auktoritet måste även det som arrangeras på slottet vara av hög kvalitet för att 

förväntningarna och upplevelsen skall överensstämma (Alvinsson, 2008-12-01; Andersson L., 

2008-11-10). Det finns många arrangemang som har stoppats och flyttas från slottet på grund 

av att de inte har hållit den kvalitet eller rätt karaktär som är jämn med slottets (Magnusson, 

2008-11-14; Andersson L., 2008-11-10). Exempelvis arrangerar Kalmar Slott gästabud för 
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både företag och privatpersoner. Med tanke på att gästabud lätt förknippas med en viss 

ståtlighet med exempelvis en svan mitt på bordet och många olika rätter är det viktigt för 

slottet att inte sända ut fel signaler till besökarna. Därför används andra namn än just gästabud 

vid en del middagar för att minska risken för missförstånd (Alvinsson, 2008-12-01). Hanefors 

& Mossberg (2007) påpekar att det kostar mer pengar att ändra en missnöjd kund till en 

tillfredställd än att från början investera i bra kvalitet.  

 

Swarbrooke (2001) menar att det är viktigt att kunden känner att den har fått valuta för 

pengarna. God kvalitet på produktens samtliga delar kan leda till lojala kunder (Hanefors & 

Mossberg, 2007). Det stärker produktens attraktionskraft som på sikt genererar högre intäkter.  

 

Nöjd turist + mervärde = upplevelse (Hanefors & Mossberg, 

2007:232) 

 

För att leverera en upplevelse till en besökare krävs först att få en nöjd kund. Sedan behöver 

det adderas ett mervärde för att just denna produkts skall vara utstående och minnesvärd. 

Detta kallas även för en ”wow-upplevelse” som kan uttrycka sig genom extra god: service, 

atmosfär eller estetik (Hanefors & Mossberg, 2007).  

 

Topplistan ansåg att kvalitet är en faktor som är viktig för att locka många besökare. Kvalitet 

på produkter kan yttra sig på skilda sätt. En kvalitetsprodukt kan vara en bra utställning, 

fräscha lokaler eller en produkt som håller i längden. I tjänsteföretag kan produktens kvalitet 

uttala sig i servicekvalitet. God service vid kundmötet är ovärderligt, eftersom just den 

situationen inte kan återkomma. I andra branscher hänger priset och kvaliteten på varan ihop 

för det mesta. I kvalitetsbedömningen av turistattraktioner behöver inte priset vara någon 

avgörande faktor. Bortsett från att produktens delar har en hög kvalitet är det personliga - och 

situationsfaktorer som kan vara avgörande hur attraktionen upplevs. Det som är absolut 

avgörande för hur kvaliteten upplevs är hur företaget bakom attraktionen kommunicerar med 

sina besökare. Det innebär att leverera den kvaliteten som gästen förväntar sig. För att kunna 

erbjuda en hög kvalitet måste ett mervärde adderas till detta.  
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6.2 Autenticitet 

Platser som är unika och som har egenskaper av autenticitet har en förmåga att attrahera 

många besökare. De flesta av topplistans respondenter berättade att deras produkter är unika i 

sitt slag. Sjöqvist (2008-11-27) säger att det som gör att Gustavsviks bad har lyckats är att 

deras produkt är unik bland Sveriges badanläggningar. Genom att vara unik har en attraktion 

något eget som utmärker produkten. Det kan handla om att vara genuin och autentisk. 

Lindvall (2008-11-25) är marknadschef på Kolmårdens djurpark. Han menar att gäster är mer 

upplysta idag och ser lätt om produkten inte är äkta. Hos oss har djuren det bra och det ser 

gästerna. Skulle djuren må dåligt skulle det skada oss och vårt rykte (ibid.). Olika människor 

anser att olika saker är autentiska eller äkta. Turister söker autenticitet när de är ute och reser. 

De väljer resmål efter ett behov av att kunna bekräfta sin identitet. Det kan även beskrivas 

som nostalgi. En anledning till att turister söker efter det genuina och äkta beror på 

avsaknaden av det i vardagslivet. Det som turisten klassificerar som autentiskt är sådant som 

de inte kommer i kontakt med dagligen. Det finns två sorters autenticitet, verklig och 

arrangerad (Hanefors & Mossberg, 2007). Som verklig autenticitet kan exempelvis Kalmar 

Slott och Ales Stenar räknas. Arrangerad autenticitet är bland andra Gustavsviks bad och 

Universeums regnskog. Både Botaniska trädgården och Mariebergsskogen är attraktioner som 

är födda ur naturliga förutsättningar (Green, 2008-11-25; Löf Falkman, 2008-11-25). De 

representerar en autentisk natur. Domkyrkan i Lund har genom byggnaden ett 

attraktionsvärde. Trots att ombyggnationer har gjorts så är rummen orörda och representerar 

viktiga värden (Bonnevier, 2008-11-26). För att kunna fortsätta att utvecklas gäller det att 

lyfta fram det unika med produkten (Bohlin & Elbe, 2007). Lunds Domkyrka är ett kulturarv 

(Bonnevier, 2008-11-26). Ett kulturarv är ett kollektivt minne som ska bevaras för framtiden. 

Genom att bevara arvet hålls stadens identitet levande (Schultz, 1998). Kulturarv definieras 

som:  

 

Fysiska lämningar i miljön av människans aktiviteter över tiden i form 

av bebyggelse, anläggningar, kulturlandskap etc. samt till objektet 

knutna traditioner, bruk och attityder (Weissglas m.fl. 2002:1:20).  

 

Den här beskrivningen är bred och innefattar mycket. Till exempel kan kyrkor, parker och 

byggnader ses som kulturarv (Blom m.fl., 2002). Kalmar Slott är ett kulturarv med en stor och 

ärofylld historia. Boyd (2002) menar att kulturhistoriska byggnader och kulturarv automatiskt 
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kopplas samman med autenticitet för många besökare. Autencitet är något som iakttagelsen av 

Kalmar Slott säkrar. Kalmar Slott är en stor byggnad och tillsammans med sin ålder inger den 

respekt för åskådare (Andersson L., 2008-11-10). 

 

Uppsala domkyrka är unik (Lindberg, 2008-12-03). Kyrkan är en kombination av det andliga 

och det kulturhistoriska och en visuell symbol som inte går att missa. Det är den viktigaste 

symbolen för Uppsala. Den är även viktig för hela landet då den ses som svenska kyrkans 

rikshelgedom och skyltfönster. Den starka symbolen gör att allt som händer i kyrkan får 

uppmärksamhet automatiskt (ibid.). Platser har utvecklats genom invånarnas sociala 

aktiviteter och deras relation till omgivningen. När människor genom historien utnyttjar en 

produkt på olika sätt skapar det traditioner runt produkten och ett symbolvärde för stadens 

invånare (Bohlin & Elbe, 2007).  

 

Attraktionerna på topplistan är också starka varumärken. Svenska Mässans varumärke består 

av samlade intryck från företaget (Orgert, 2008-11-25). Varje gång någon kommer i kontakt 

med verksamheten levereras nya impulser som adderas till varumärket. Därigenom bidrar all 

kommunikation till omvärldens uppfattning av Svenska Mässan (ibid.). Ystads 

turistsamordnare, Holmström (2008-11-27), säger att Ystad använder Ales stenar i all sin 

kommunikation. Det är ett värdefullt varumärke för att nå ut till människor (ibid.). Kungliga 

slottet har ett starkt symbolvärde. Den starka attraktionskraften ligger i att Sverige har 

monarki och att slottet används idag som kungens residens. Slottets kulturella värde är viktigt 

och det finns ingen annan motsvarighet till byggnaden. Genom symbolvärdet går det att se 

värdet utan att läsa det. Det gör att turister som inte förstår svenska eller kan Sveriges historia 

ändå kan förstå och uppleva slottet (Flingdal, 2008-11-26). Speciella objekt kan fungera som 

varumärken för en plats. Det blir en symbol för stadens invånare och ett varumärke för att 

locka besökare (Bohlin & Elbe, 2007). Kalmar Slott är en symbol utåt. Undersökningar har 

gjorts som visar vad människor förknippar med ortsnamnet Kalmar. Där ligger slottet ohotat 

på en första plats (Andersson L., 2008-11-10). 

 

Råsunda är en nationalarena med en lång historia. Det finns en kännedom om vad Råsunda är 

och det finns en närhet till publiken. Det bildar tillsammans ett starkt varumärke (Larsson, 

2008-12-04). Genom varumärket förmedlas objektets kvalitet och nytta. Symbolen ska 

förmedla en kultur och berätta en betydelsefull historia om resmålet. Det leder till att 

invånarna och turisterna får en personlig relation till platsen. För att lyckas bör unika 
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uppseendeväckande värden av en plats förmedlas genom symbolen. För att nå tillväxt bör 

varumärket vara kulturellt förankrat (Bohlin & Elbe, 2007). Kalmar Slott är ett kulturarv och 

ett av Kalmars starkaste varumärken (Magnusson, 2008-11-14). Det är ett enormt 

symbolvärde för Kalmar stad (Malmlöf, 2008-11-13).  

 

Gustavsviks bad har funnits sedan 1938 och varumärket är mycket välkänt. De lever mest på 

varumärket framför marknadsföring (Sjöqvist, 2008-11-27). Företag siktar på att bli 

ihågkommen av kunden eller som Armstrong & Kotler (2007) uttrycker det att komma in i 

kundens blackbox. Dit når företag främst genom marknadsföring (ibid.). Vasamuseet jobbar 

mycket med varumärket. De vill att museet ska vara det första gästen tänker på, eller i alla fall 

att potentiella besökare känner till museet (Andersson M., 2008-12-04). Det viktiga med det 

är att när kunden ska välja produkt blir det sådant som kunden känner till. På så sätt skapas ett 

visst förtroende och förhållande till produkten (Armstrong & Kotler, 2007). Via bilder kan 

speciella särdrag hos destinationer visas vilket är viktigt i en värld där allt blir mer homogent 

(Bohlin & Elbe, 2007). Det är inte många byggnader som liknar Kalmar Slott (Andersson L., 

2008-11-10). Det är väldigt speciellt. Bara genom att visa en bild på Kalmar Slotts siluett tror 

Andersson L. (2008-11-10) att de flesta kan berätta var slottet ligger eftersom slottets siluett 

är välkänt för Kalmarbor och övriga Sverige. 

 

”A sense of place” innebär att människor kan ha ett subjektivt förhållande till ett objekt. Det 

kan vara en känsla av tillhörighet. Denna typ av tillhörighet kan medföra en uppfattning av 

trygghet (Bohlin & Elbe, 2007). En väg för att uppnå hållbar turismutveckling är att 

upprätthålla och stärka samhällets identitet. Genom att profilera en stark produkt för en stad 

förstärks självkänslan hos stadens invånare. Det leder också till en starkare image. Genom en 

stark image dras fler personer till platsen (Bohlin & Elbe, 2007). För Kalmarbor är slottet en 

del av deras identitet (Dahl, 2008). Även för de som inte bor i Kalmar är slottet Kalmars 

identitet på ett sätt (Andersson L., 2008-11-10). Innehållet i platsens image är viktigt för att 

dra besökare till platsen. Image innebär en generell bild av en destination. Den byggs upp av 

människors kunskaper om plasten, antingen via; egna upplevelser, rykten eller berättelser från 

bekanta. Image används både för att locka turister i marknadsförning samtidigt som det skapar 

samhörighet för stadens invånare (Bohlin & Elbe, 2007). Kalmar Slott är för Kalmar vad 

Operahuset är för Sydney. Det är en slags ikonbyggnad och en sorts signatur för staden. Det 

fungerar som ett varumärke eftersom det är en av de mest kända byggnaderna i Sverige (Dahl, 

2008). En stark symbol som förmedlar en bra image är betydelsefull och ett stort hjälpmedel 
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för att utveckla turism. Ser potentiella besökare positiva mentala bilder framför sig när de 

lyssnar till attraktionens namn är det en stor konkurrensfördel (Bohlin & Elbe, 2007). Har en 

attraktion en bra image är det betydelsefullt att produkten överensstämmer med 

förväntningarna. Schreiber (2008-11-28) säger att det är viktigt att besökarna kan lita på 

varumärket. När besökare kommer till Dunkers kulturhus ska det finnas produkter med god 

kvalitet. Det är en styrka i kulturhusets varumärke som väger tungt (ibid.). Löf Falkman 

(2008-11-25) säger att det är viktigt att kunden vet vad den kan förvänta sig av besöket. Det är 

då essentiellt att leverera det attraktionens image står för. Image betyder hur människor förstår 

en produkt. Det har en stor betydelse när människor ska välja besöksmål eftersom det inte går 

att testa produkten innan konsumtionen (Mossberg, 2003). För att locka fler besökare är 

attraktionens symbolvärde viktigt i markandsföringssyfte (Svanström, 2008-11-12). Image 

förmedlar vad turisten kan förvänta sig av besöket. De väljer de resmål som symboliserar det 

som turisten vill och förväntas uppleva (Mossberg, 2003). En image symboliserar även ett 

tema och vad produkten står för. Är temat tydligt och representeras i alla delar av 

verksamheten förstärks imagen (Mossberg, 2003).  

 

Med ett starkt varumärke kan attraktioner skaffa sig konkurrensfördelar. Ett starkt varumärke 

gör att attraktionen har fler potentiella besökare eftersom fler känner till produkten. Kalmar 

Slott är ett varumärke för Kalmar stad och något som Kalmarborna lätt kan identifiera sig 

med. Genom att en attraktion är unik på marknaden sticker den ut ur mängden och skaffar sig 

mindre konkurrens. Ett sätt är att trycka på attraktionens autenticitet. Kalmar Slott är ett 

kulturarv som har bevarats för dagens generation. Genom att vårda och bevara arvet hålls 

stadens identitet levande. 

 

6.3 Personlig utveckling 

Enligt topplistan är det attraktivt för besökare att nå personlig utveckling under sitt besökt på 

en attraktion. Det skiljer sig för olika människor hur själva utvecklingsprocessen sker. 

Personlig utveckling innefattar utövande av: religion, sport och inlärning. Kleiber (1999) 

menar att det är ledigheten som ger upphov till att människor utvecklas. Då kan ledighet 

definieras som den lediga tiden som människan inte utför något arbete eller obligatoriska 

åtaganden. Vidare går det att beskriva ledighet som ledig tid eller speciella tillfällen där 

människan kan ägna sig åt nöje, avslappning och uttrycksfulla aktiviteter (ibid.).  
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Tidigare har det diskuterats vad människor behöver, vill ha och kräver. Kelly & Nankervis 

(2001) talar också om människans behov och motivation till val av konsumtion. Då tar de upp 

Maslows behovstrappa. Denna trappa pekar på olika element som människan är i behov av. 

Det första trappsteget är psykologiska behov. Det är grundläggande behov som mat, vatten 

och luft. Människans säkerhetsbehov är andra trappsteget och är behovet av skydd och god 

hälsa. Tredje steget är sociala behov som vänskap och kärlek. Som fjärde trappsteg är 

människan i behov av självförtroende och att kunna uppskatta sig själv. Det femte och sista 

steget är att kunna nå ett självförverkligande. Ur turismsammanhang anser Kelly & Nankervis 

(2001) att psykologiska behov är avkoppling. Säkerhetsbehov innebär rekreation. Sociala 

behov är att upprätthålla sociala kontakter. Behovet av självförtroende kan vara status samt att 

självförverkligande är att utforska och utveckla sig själv (ibid.). Utifrån denna diskussion 

separeras rekreation från självförverkligande. De är dock båda behov som människan vill 

tillfredställa genom val av attraktionens sort. I undersökningen framgick det att topplistans 

respondenter delade upp personlig utveckling i kunskap och lärande samt rekreation. 

 

Som kunskap och lärande attraktioner räknas både kulturella och naturrelaterade besöksmål. 

Det är vad som görs på besöksmålet som visar på att det är en kunskapande attraktion. 

Guidade visningar är enligt Blom m.fl. (2002) lärande verksamheter. Uppsala Domkyrka har 

guidade visningar om kyrkan och dess historia (Lindberg, 2008-12-03). Andra attraktioner 

som kan känneteckna kunskapande är museum av olika slag. Vasamuseet presenterar skeppets 

historia och framtid. Då kan turister samtidigt som de beskådar skeppet även läsa om det eller 

gå på guidade visningar (Andersson M., 2008-12-04). På Liseberg finns ett tågmuseum som 

attraherar besökare (Vasilis, 2008-12-01). Bokskogen har ett skolmuseum och slott där 

gästerna kan lära om hur det var att vara statare förr i tiden (Nikanosson, 2008-11-26). 

Dunkels Kulturhus har förutom sin museiverksamhet med utställningar även faktarum där 

besökare kan förkovra sina kunskaper (Schreiber, 2008-11-28).  

 

På Universeum och Kolmården ska det vara kul att lära sig. Båda verksamheterna vänder sig 

främst till barn (Sjöstedt, 2008-12-04; Lindvall, 2008-11-25). På Universeum är det ämnen 

som naturvetenskap och teknik som de inriktar sig mot (Sjöstedt, 2008-12-04). På Kolmården 

siktar de istället på att lära inom biologi i en inspirerande miljö (Lindvall, 2008-11-25). För att 

lära sig om botanik kan besökare vända sig till Botaniska Trädgården. Där drivs ett 

vetenskapligt arbete kring växter (Green, 2008-11-25). Blom m.fl. (2002) menar att natur och 

kultur är turismresurser. Det finns sevärdheter i naturen som hjälper till att bilda besökarna. 
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Exempelvis kan djurparker, akvarier och botaniska trädgårdar räknas som lärande 

attraktioner. Kulturen är också en viktig turismresurs som innefattar många olika delar. Bland 

annat ingår konst, teater, seder, historia et cetera. Kulturella attraktioner kan ses som bildande 

besöksmål (ibid.). Som tidigare diskuterats finns det guidade turer och utställningar på 

Kalmar Slott. Permanenta utställningar är Kvinnofängelset, Slottets medeltidshistoria, Johan 

III:s påskmåltid 1586, Nedslag i slottshistorien och Historiska pärlor i Sverige (Kalmar Slott, 

Internet, 2007-12-19).  

 

Förutom kunskapande verksamheter kan även rekreationsaktiviteter bidra till personlig 

utveckling. Enligt Svenska Akademins ordlista över det svenska språket betyder rekreation:  

 

vederkvickelse, återhämtning av krafterna, vila (2006:750) 

 

Rekreation har alltså olika innebörd för olika människor. Det kan för en del vara 

religionsutövning för att finna sig själv. För andra kan det vara att njuta av naturen eller att 

aktivera kroppen. Kyrkan har en andlig funktion som människor vänder sig till för att förrätta 

bön (Lindberg, 2008-12-03; Bonnevier, 2008-11-26). Grönområden och parker som 

motionsområden hjälper till att rekreera kroppen. Exempel på sådana områden är Bokskogen, 

Folkets Park i Malmö och Botaniska Trädgården (Nikanosson, 2008-11-26; Östberg, 2008-

11-26; Green, 2008-11-25). Även Skansen och Ales Stenar är former av rekreationsområden 

(Martinsson, 2008-11-02; Holmström, 2008-11-27). Vid Ales stenar som är beläget vid havet 

njuter besökaren av den speciella naturen (Holmström, 2008-11-27) och på Skansen kan de ta 

en promenad i parken (Martinsson, 2008-12-02). Vid Kullaberg möts turister av en storslagen 

natur. Förutom den vackra utsikten finns det ett flertal aktiviteter för aktiva besökare. De har 

bland annat klättring, fiskning, dykning, golf och vandring (Thorn Jönsson, 2008-11-25). 

Även Åre är en aktiv destination där det exempelvis erbjuds skidåkning, downhill cykling, 

bad och ridning (Wersén, 2008-11-27). Blom m.fl. (2002) säger att naturen kan användas för 

att rekreera sig. I naturen kan människor motionera och utföra olika aktivteter för att nå en 

god form (ibid.). Kyrkor är en kulturell attraktion som ger utrymme åt andlig rekreation. 

Enligt Kleiber (1999) ska en rekreationsupplevelse ge självmedvetenhet där utövaren ska hitta 

sig själv i livet. Andersson L. (2008-11-10) säger att Kalmar Slott används som rekreationsyta 

för Kalmars invånare. Det är många som besöker slottsvallarna för en joggingtur eller 

promenad.  

 



 - 38 - 

Ledigheten bidrar till att människan utvecklas. På den lediga tiden kan turister välja att 

utveckla sig genom att besöka olika attraktioner. Naturliga och kulturella attraktioner kan 

fungera som kunskapande attraktioner eller rekreationsattraktioner. Kunskapande 

verksamheter är sådana attraktioner där det ges utrymme för turisten att blida sig. Det kan 

exempelvis vara museala eller andra vetenskapliga verksamheter. Vad som är rekreation är 

olika för olika människor. Vissa söker efter fysiska utmaningar, andra efter andlighet och en 

del vill komma ut och njuta av naturen. Både kunskapande och rekreationsaktiviteter är 

mänskliga behov som leder till personlig utveckling. 

 

6.4 Verksamhetsutveckling 

För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste företag utvecklas. Topplistan pekade främst på 

utveckling av produkten. Eriksdalsbadet menade att det inte alltid behöver vara stora 

förändringar, utan att även de små förändringarna spelar roll (Gyllensten, 2008-11-28). 

Marknadens behov förändras ständigt och därför är det betydande att vara informerad om hur 

olika trender påverkar kunden och dess konsumtion (Formica & Kothari, 2008). Sundeby 

(2008-11-24) säger att Paradisbadet i Örnsköldsvik adderar nya attraktioner allteftersom för 

att hänga med i utvecklingen (ibid.). Globe Arenas attraherar besökare genom sina 

evenemang och är beroende av att ha tilltalande tillställningar för att nå större publiker. 

Därmed är det ett måste att vara i tiden med olika arrangemang (Lindqvist, 2008-11-26 ). Som 

inom de flesta branscher är även företag inom turismindustrin i behov av ständig utveckling 

för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Förändring är viktigt för att besökare ska komma åter 

och för att attrahera nya besökare (Blom m.fl. 2002). Det är anledningen till att Gustavsviks 

bad årligen förändras genom att tillföra något nytt. Det är den största attraktionskraften för att 

vidhålla intresset för produkten menar Sjöqvist (2008-11-27). 

 

Gröna Lund arbetar med förnyelse i olika led. Då är det främst nya åkattraktioner och nya 

artister som uppmärksammas. De arbetar även med att utveckla och förnya miljön och 

omgivningarna på området. Det görs för att förbättra områdets kvalitet för besökare och 

medarbetare (Svensén, 2008-11-26). Kulturhuset i Stockholm är ett hus där det alltid finns 

något på gång. Det i sig är ett dragplåster menar Bergholtz (2008-11-27). Turism 

kännetecknas av förändringar både vad gäller marknader och kunders efterfrågan (Poon, 

1993). Det är ett problem som turismattraktioner får lära sig att hantera. Dunkels Kulturhus är 
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en relativ ny attraktion något som är en pusheffekt till att de lockar en stor publik. Deras 

evenemang är också en bidragande faktor till framgång (Schreiber, 2008-11-28).  

 

Page & Connell (2006) definierar utveckling som ersättandet av traditionella värden med 

moderna. Det är en förändringsprocess som siktar på att skapa en förbättring (ibid.). Enligt 

Poon (1993) finns det tre grundregler om företag ska utveckla innovationer för att skapa 

konkurrensfördelar. För det första ska företaget inte vara rädd för nya idéer. Idéer kan 

beskrivas som frön som kanske inte kommer att överleva, men utan fröet finns inga 

förutsättningar för att växa. För det andra ska inte företaget sluta lära sig. Värdefulla 

informanter kan vara kunder, personal och andra organisationer. Det tredje är att företaget ska 

bygga en kapacitet som kan möjliggöra för en fortsatt innovation. På ett långsiktigt och 

hållbart sätt måste företag förnya sig. Ibland behövs flera olika förbättringar för att frambringa 

en lyckad produkt (ibid.). Jakobsen & Lien (2003) pekar på att när företag ska utvecklas görs 

en analys över företaget. Vid en sådan analys ska företaget betrakta verksamheten med 

kritiska ögon för att se vad som skall åtgärdas. I en sådan situation kan lösningen till ett ökat 

intäktsskapande antingen vara att utveckla delar av produkten eller att sluta producera delar av 

den (ibid.). Brohammer (1998) menar att företag kan välja att vidareutveckla en existerande 

produkt eller att utveckla en helt ny produkt. Syftet med att utveckla produktkoncept är att 

vinna fler konkurrensfördelar och därmed öka sina intäkter (ibid.).  

 

Enligt Armstrong & Kotler (2007) kan produkter placeras in i en produktlivscykel. Där finns 

det fem olika stadier som en produkt kan befinna sig i. Dessa är: produktutveckling, 

introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. Produktutveckling är när företaget utvecklar nya 

produkter. I det här stadiet tjänar inte företaget något på produkten utan den medför endast 

kostnader. När en produkt är redo att lanseras läggs ofta mycket energi och pengar på 

marknadsföring. Det görs för att produkten senare kan växa på markanden och införskaffa fler 

marknadsandelar. Ett tecken på att produkten har mognat är att konsumtionsantalet har 

stagnerat. Det beror på att produktens tilltänkta konsumenter har nått sin fulla kapacitet. Om 

inte produkten vidareutvecklas kan den så småningom minska i konsumtionsantal och 

försvinna från marknaden. En produkt kan vara i en mognadsfas under en längre tid. Dock 

kan det medföra extra marknadsföringskostnader på grund av företaget måste vidhålla sin 

produkts position gentemot konkurrenternas (ibid.). Kalmar Slott befinner sig i dagsläget i en 

mognadsfas. Utvecklingskurvan för Kalmar Slott har varit konstant de senaste tio åren fram 

tills idag. Magnusson (2008-11-14) menar att om inte några åtgärder görs snart så kommer 
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besöksantalet att börja sjunka. Vidare påpekar Magnusson (2008-11-14) att det är 

kombinationen av att Kalmar Slott nått sin mognadsfas och att hyresavtalet som upprättats 

mellan Statens fastighetsverk och Kalmar kommun löper ut vid årsskiftet 2008/2009. Det är 

bakgrunden till att utvecklingsplaner har väkts för Kalmar Slott. De inblandade parterna 

menar att Kalmar Slott är mogen för en utveckling av verksamheten och produkten. Meningen 

med att utveckla slottet är att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet på 

Kalmar Slott. 

 

För att motverka att besöksantalet ska sjunka på Kalmar Slott har därför Statens fastighetsverk 

och Kalmar kommun arbetat på en utvecklingsplan för deras gemensamma nämnare, Kalmar 

Slott. Utvecklingsplanen siktar på att skapa rum för att verksamheten ska kunna utvecklas. 

Den utvecklingen sker då utifrån slottets unika förutsättningar. Med tanke på att Kalmar Slott 

är ett kulturarv medför det vissa komplikationer vad gäller utveckling av byggnaden och 

verksamheten. Som hyresgäster måste Kalmar Slott rådfråga Statens fastighetsverk om de är 

osäkra om eventuella evenemang eller tillställningar inte skulle passa sig på slottet. 

Magnusson (2008-11-14) menar att båda parterna har ett gott samarbete och att de måste lita 

på varandra för att det ska fungera (ibid.). Om förändringar kring byggnaden skulle vara 

aktuellt skulle det medföra en tidkrävande process eftersom ett sådant beslut måste godkännas 

av tre instanser: Kalmar kommun, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet. Därefter 

ska en rad utredningar följa som även de är tidskrävande (Dahl, 2008-11-12). Kulturarv 

skyddas av tre lagar och de är kulturminneslagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Det 

har sin grund i att kulturarv innefattar många olika sorters kulturmiljöer. Vad som gäller för 

kulturarv är att den offentliga sektorn ska bevaka att lagen följs. Kulturarvet ska förvaltas och 

vårdas, vilket görs av Statens fastighetsverk som är ägare av Kalmar Slott. Sedan ska 

kulturarvet dokumenteras, något som ofta görs av länsmuseerna eftersom det är deras uppgift 

att arkivera händelser i samhället. Till sist ska det finnas tillgänglig information om 

kulturarvet. Det kan också ligga på länsmuseets ansvar att upprätta (Weissglas m.fl. 2002:1).  

 

Ombyggnation av Kalmar Slott är även kostsamt (Andersson L., 2008-11-12). Eftersom det 

mesta på slottet har ett högt historiskt värde är det svårt att besluta vad som ska offras för en 

förbättring (Dahl, 2008-11-12). Malmlöf (2008-11-13) menar att slottet bör röras mycket lite 

men med hjälp av en duktig arkitekt som tar hänsyn till byggnaden skulle det inte vara helt 

omöjligt (ibid.). Det viktiga är att slottet sätts främst och har högsta prioritet. Det är till 

exempel förbjudet att tejpa eller slå in spik i väggarna. En del företag skulle kunna köra över 
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slottet för att bedriva sin verksamhet. Alvinsson (2008-12-01) menar att om inte slottet hade 

nolltolerans gentemot liknande saker skulle inte slottet se ut som det gör idag.  

 

Den nya utvecklingsplanen för Kalmar Slott innehåller strategier som ska fungera som 

vägledning för de senare tänkta åtgärderna. Vid varje insats måste slottets historiska värde 

tillvaratas. Basfunktioner som parkering och marknadsföring ska garanteras. 

Utvecklingsarbetet är riktat mot tre av slottets verksamhetsområden. De är 

besöksverksamheten, uthyrningsverksamheten och restaurangverksamheten. Kalmar Slott har 

olika mål de strävar efter. För det första vill de bli den naturliga mötesplatsen för Kalmar 

kommun, Kalmarregionen och för nationella och internationella möten i Östersjöregionen. De 

vill också skapa samarbeten med liknande besöksmål och fastigheter. Deras tredje mål är att 

öka samarbetet med näringslivet genom nätverk, finansiella resurser och nyttjande av 

kompetens. Tanken är att insatserna på sikt ska skapa intäktsmöjligheter åt Kalmar Slott och 

dess aktörer. Insatserna ska vara mätbara och mätredskapet ska vara aktuellt. De är att: 

slottsentré/-butik ska utvecklas, Gröna Salen ska öppnas för större arrangemang, 

restaurangverksamhet möjliggöras, lägga kalksten på inre borggården, en av- och påtagbar 

takduk över inre borggården köps in, investera i en mobil scen till inre borggården, utöka 

konferens- och mötesmöjligheter, en basutställning som tydliggör slottets och Kalmars 

historia upprättas, slottets intäktsskapande ytor utökas samt att det ska bli intäktsskapande 

verksamhet i Kastellanvillan (Utvecklingsplan, 2008-10-02).  

 

Det som är det gemensamma med utvecklingsinsatserna är att de allra flesta är i behov av 

investering av teknik och inventarier. Det kan exempelvis gälla ljus- och ljudanläggningar. 

Utökad tillgänglighet är också en prioriterande åtgärd bland insatserna. Inom 

restaurangverksamheten behövs teknik så att restaurangen kan hålla myndigheternas krav på 

ett beredningskök och vidga kökets kapacitet (Utvecklingsplan, 2008-10-02). Dahl (2008-11-

12) menar att det måste skapas en så pass stor yta att det kan bli ekonomisk lönsamt för en 

krögare. Vidare ska restaurangverksamheten utveckla dagens gästabudskoncept. Svanström 

(2008-11-12) har inte intern information angående slottets planer, men nämner ändå att 

Kalmar Slott bör utveckla gästabudsverksamhet eftersom det är en del av hur Kalmar Slotts 

historia presenteras. 

 

Idag har Kalmar Slott bastekniken för konferens- och mötesverksamhet. För att antalet 

konferenser och möten ska öka måste slottet investera i ytterligare teknik. I dagsläget måste 
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slottet hyra in extra teknik vilket gör att vinstmarginalen blir mindre vid konferenser och 

möten (Alvinsson, 2008-12-01). Genom att utveckla detta koncept ska Kalmar Slott stärka sin 

position som en mötesplats från lokala till internationella sammankomster. Samtidigt ska 

slottet kunna ta emot större och flera konferenser. Det ska vara möjligt genom att fler lokaler 

nyttjas för detta syfte (Utvecklingsplan, 2008-10-02). 

 

För att Gröna Salen ska kunna utvecklas och öppnas för större arrangemang finns det ett 

behov av teknik som bidrar till ökad tillgänglighet. Enligt ett statligt beslut ska alla offentliga 

byggnader vara tillgängliga för funktionshindrade år 2010. Det medför installation av hiss och 

en rad problem kring detta beslut för Kalmar Slott. För det första kan det inkräkta på slottets 

historiska värde. För det andra har slottet inte jämna våningsplan. För det tredje är det svårt 

med en eventuell evakuering, om hissarna inte fungerar (Andersson L., 2008-11-10). 

Installation av hiss är ett utvecklingsproblematiskt område men något som utvecklingsplanen 

har för avsikt att genomföra. Ett annat sätt att tillgängliggöra slottet är att belägga inre 

borggården med kalksten. På så vis blir det lättare att röra sig på den ytan, samt att det skulle 

öppna upp för en ytterligare intäktsskapande yta. Med ett plant golv, en mobil scen och en 

takduk på inre borggården bidrar det till möjliggörande av arrangemang som konserter och 

teatrar (Utvecklingsplan, 2008-10-02). 

 

Utvecklingsplanen uttrycker att Kastellanvillan ska användas på ett intäktsskapande sätt. 

Eventuellt kan det bli aktuellt med caféverksamhet och entré där. Det skulle i så fall medföra 

att antalet betalade besökare skulle öka. Idag skänks mycket av slottets värde bort. Det beror 

på att entrén är placerad när besökaren först kommer in i slottet (Dahl, 2008-11-12). Att 

promenera kring vallarna är gratis och en potentiell intäktskälla (Andersson L., 2008-11-10).  

 

När andelen intäktsskapande ytor på slottet ska ökas innebär det att lokaler ställs i ordning 

som inte nyttjas idag. Det bidrar till att slottet kan erbjuda en bredare verksamhet. Exempelvis 

kan det bli aktuellt med lokaler för hantverkare, utställningar, upplevelsevandringar eller laser 

game. Det ska medföra att slottets attraktionsvärde och besöksantal kan öka när fler 

evenemang arrangeras. För att öka värdet på besöket för turister och kunder ska en 

basutställning om slottets och Kalmars historia upprättas. Det kan vara en utställning om 

slottsfjärdsfynden och ett bildspel som även kan användas i marknadsföringssyfte. Det ska 

bidra till att besökarna får ett lärande besök på Kalmar Slott (Utvecklingsplan, 2008-10-02). 
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Dessa insatser har gemensamt att de tillsammans ska bidra till att Kalmar Slotts totala intäkter 

ska öka.  

 

Med dessa insatser på Kalmar Slott önskar Statens fastighetsverk och Kalmar kommun att på 

sikt: 

 Ha minst 125 000 intäktsskapande besökare per år från år 2014 (+ 30 %) 

 Öka antalet intäktsskapande ytor 

 Bidra till Kalmars och regionens samhällsutveckling 

 Vara en arena i Östersjöregionen för samverkan, kultur och utveckling 

 Utvecklas till en naturlig internationell mötesplats 

 Öka besökarnas kunskap om slottet, Kalmar och Östersjöregionen  

 Vara mer tillgänglig för funktionshindrade och därmed uppfylla lagkrav 

(Utvecklingsplan, 2008-10-02:9) 

 

Genom att utveckla och anpassa slottet till dagens användningsområden önskas ökade intäkter 

och ett högre besöksantal. Kalmar Slott strävar efter att öka sin attraktionskraft för att nå sina 

framtida mål. Utvecklingsarbete är en nödvändighet. Hall & Williams (2008) uttrycker sig 

något drastiskt med orden Innovate or die (Hall & Williams, 2008:24).  

 

I turismindustrin finns det ett extra behov av att utveckla och förnya attraktioner. Det måste 

göras för att inte antalet besökare minskar och därmed även intäkterna. Kalmar Slotts partners 

har ett stort intresse av att utveckla slottet och dess intäktspotential. För att nå en högre 

lönsamhet ska intressenterna främst satsa på att lägga en grund för att kunna utöka slottets 

verksamhet. Med dessa utvecklingsinsatser ska Kalmar Slott öka sin attraktionskraft.  
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7 Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka topplistans attraktionskraft, för att sedan se Kalmar Slotts 

utvecklingspotential. Studien presenterar resultatet av vår undersökning om besöksmåls 

attraktionskraft. Förutom att attraktionens produkt är unik finns det andra aspekter som har en 

avgörande roll varför attraktioner attraherar stora besöksantal. De är; stor stad, brett utbud, 

alla målgrupper, kvalitet, autenticitet, personlig utveckling och verksamhetsutveckling.  

 

Ledigheten är en förutsättning för att människor ska kunna utöva turism. Med en resa vill 

turisten bland annat nå personlig utveckling, vilket är ett mänskligt behov. Personlig 

utveckling kan ske på olika sätt, antingen genom rekreation eller lärande attraktioner. En del 

söker rekreation i form av avslappnande aktiviteter medan andra vill utöva fysiskt krävande 

aktiviteter. Museala verksamheter kan räknas som kunskapande attraktioner som också leder 

till personlig utveckling. Olika attraktioner lockar inte samma typer av turister. Det är 

turistens intresseområde som avgör vilket besöksmål den väljer.  

 

Har en attraktion ett varierat utbud av aktiviteter kan de nå ett stort besöksantal och många 

målgrupper. Det är utbudet som styr vilken målgrupp som attraheras. För att locka många 

besökare är det viktigt med ett varierat utbud så det finns något som intresserar alla. En bred 

verksamhet erbjuder fler attraktioner än själva huvudprodukten. Det innebär att turister som 

inte är särskilt intresserade av huvudprodukten också attraheras till attraktionen. I stora städer 

finns det ett brett utbud av turismprodukter som människor kan nyttja på sin lediga tid. Det 

gör att många olika målgrupper lockas till stora städer. Attraktioner i stora städer når många 

personer eftersom det är lätt att ta sig dit via bra kommunikationer. Det bor också mycket 

människor inom en mindre omkrets. Det betyder att många enkelt kan ta sig till attraktionen. 

 

Ett brett utbud lockar således många målgrupper. Följaktligen går det att säga att stort utbud 

och många målgrupper på ett sätt hänger ihop och påverkar varandra. Vidare går det att 

koppla ihop stor stad och tillgänglighet, med de nyss nämnda faktorerna, som är betydande 

för att en attraktion ska lyckas få många besökare. Det är ofta bra kommunikationer till och 

inom stora städer vilket gör det lättillgängligt. I stora städer finns det även ett rikt utbud vilket 

lockar många målgrupper. Av undersökningen framgick det att det mest väsentliga är att en 

attraktion ligger i en stor stad för att nå framgång. Trots detta finns det ändå några attraktioner 

på topplistan som har utvecklats på platser långt ifrån större städer. De har istället lyckats 
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genom att förmedla ett starkt varumärke. Genom att varumärket symboliserar attraktionens 

kvalitet, vet turister vad de kan förvänta sig av besöket. Kvalitet innebär dels bra produkter 

och god service men också att leverera det som attraktionen har utlovat. 

 

För attraktioner som vill utöka sitt besöksantal kan det vara nödvändigt att utveckla och 

förnya produkten för att öka attraktionskraften. Det är extra viktigt inom turismindustrin 

eftersom gästerna ständigt söker nya spännande besöksmål och följer samhällets trender. Det 

är också viktigt att lägga till nya produkter för att få återkommande kunder.  

 

Kalmar ligger i en region som attraherar höga turistantal under sommarmånaderna. Trots att 

Kalmar Slott inte ligger i en stor stad finns det många människor i omgivningen på sommaren 

som kan vara potentiella besökare. Slottets utbud attraherar både fritids- och affärsresenärer 

som är turismindustrins två stora målgrupper. Det innebär att de har ett varierat utbud som 

lockar olika intressegrupper.  

 

Förutom att Kalmar Slott har ett varierat utbud är deras attraktionskraft deras starka 

varumärke. Det är något som Kalmars invånare kan identifierar sig med. Slottet är känt och 

många av Sveriges invånare kan genom att se slottets siluett tala om i vilken stad slottet 

ligger. Att vara så välkänd är en viktig del till slottets attraktionskraft. Det beror på att turister 

väljer produkter som de känner igen eller har hört talas om. Kalmar Slott lever mest på sitt 

starka varumärke som historisk byggnad och kulturarv. Det är deras största förutsättning som 

turismprodukt. Kalmar Slotts autenticitet kräver att samtliga verksamheter på slottet har hög 

kvalitet eftersom enbart byggnaden symboliserar en viss äkthet och kvalitet. 

Turismproduktens standard är då viktigt för att besökare ska få det de förväntar sig av 

besöket. Det medför att allt som arrangeras och erbjuds på Kalmar Slott måste ha en hög 

kvalitet för att tillfredställa besökare och kunder.  

 

Det finns flera idéer om hur slottet ska kunna få till en förändring av verksamheten. En 

utvecklingsplan är idag under arbete och verkställandet av planen kan leda till ökad 

attraktionskraft. Utvecklingsplanen med sina bakomliggande intressenter vittnar om att det 

finns en vilja till utveckling och därmed finns det utvecklingspotential för Kalmar Slott. 

Utvecklingen av slottet ska medföra en ökning av besöksantalet och intäkterna. För att nå dit 

ska Kalmar Slott erbjuda ett bredare utbud av produkter för att locka nya målgrupper och 

vinna marknadsandelar. Genom att utveckla ett större utbud når de fler potentiella besökare 
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vilket ger en större attraktionskraft. Det som ligger som en käpp i hjulet är dock att Kalmar 

Slott är ett kulturarv som inte får röras alltför mycket. Det innebär att det som är slottets 

största turismresurs och förutsättning för turism även kan ses som ett hinder för fortsatt 

utveckling av verksamheten. 

 

Förutom utvecklingsplanens existens tyder studien på att det finns utvecklingspotential för 

Kalmar Slott. Vi anser att slottet kan utvecklas genom att manipulera slottets attraktionskraft. 

Kalmar Slott kan öka sin attraktionskraft genom att utveckla och förnya verksamheten. Det 

beror på att utveckling av verksamheten är ett särdrag för attraktionskraft. Denna utveckling 

kan leda till en breddning av utbudet som attraherar fler målgrupper. Kalmar Slott bör fundera 

på om de kan utveckla verksamheter som ger gästerna personlig utveckling genom rekreation. 

Vidare behöver befintliga och framtida verksamheter på Kalmar Slott ha en hög kvalitet. Det 

är en nödvändighet för att värna om slottets autenticitet och därigenom dess varumärke.  
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Bilaga 1 

 

Författarnas förenkling av ursprunglig pdf-fil 

 

 
 

 

Besöksmål och sevärdheter i Sverige år 2007 
med förändringar från 2006 
Listan anger antal besökare för viktiga besöksmål och sevärdheter (fasta anläggningar) 
i Sverige och bygger på data som är inhämtade från respektive anläggning. 
Topplistan – de 30 största besöksmålen och sevärdheterna i Sverige år 2007 
 

1 Liseberg Göteborg  
2 Kulturhuset Stockholm  
3 Sälens skidanläggningar** Malung * 

4 Fyrishov Uppsala  
5 Globe Arena Stockholm  
6 Skansen Stockholm  
7 Stockholmsmässan Stockholm  
8 Eriksdalsbadet Stockholm  
9 Folkets Park Malmö  
10 Gröna Lund Stockholm  
11 Vasamuseét Stockholm  
12 Åre/Duved Åre *  
13 Rosvalla Nyköping  
14 Söderåsen, naturomr. Svalöv m fl  
15 Ales Stenar Ystad  
16 Uppsala Domkyrka Uppsala  
17 Svenska Mässan Göteborg  
18 Gustavsvik bad Örebro  
19 Kungliga slottet Stockholm  
20 Råsunda Solna  
21 Kolmårdens djurpark Norrköping  
22 Botaniska trädgården Göteborg  
23 Universeum Göteborg  
24 Mariebergsskogen/Nöjespark Karlstad  
25 Dunkers Kulturhus Helsingborg  
26 Moderna museét Stockholm  
27 Paradisbadet Örnsköldvik  
28 Kullaberg, naturreservat Höganäs  
29 Domkyrkan i Lund Lund  
30 Bokskogen, naturomr. Svedala  
*antal skiddagar säsongen 2007/08 
**Lindvallen/Tandådalen‐Hundfjället/Kläppen/Stöten 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide riktad mot Kalmar Slotts respondenter  

 

 

Vi skriver en C-uppsats om attraktionskraft. Vi vill undersöka Kalmar Slotts 

utvecklingspotential.  

 

Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 

Vad betyder Kalmar Slott för Kalmar? 

Vad har du för relation till slottet genom dina arbetsuppgifter? 

 

Hur ser du på slottet utvecklingspotential?  

Hur ser du på utveckling av slottet? 

Vad har du för egna idéer för vidareutveckling av slottets utbud? 
 

Tack för din medverkan! 

 

Får vi referera till er i uppsatsen?  

Uppsatsen ska vara klar den 9 jan 2009. Vill du läsa igenom den innan vi lämnar in den? I så fall, 

skickar vi den via e-mail den 5 jan. 

Om vi skulle behöva komplettera dessa uppgifter från dig, skulle det gå bra?  



 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide till Topplistans respondenter 

 

 

Hej!  

 

Mitt namn är X. Jag och en kollega skriver en C- uppsats om attraktionskraft i 

turismvetenskap på Handelshögskolan BBS i Kalmar. Jag ringer till er på grund av att ni X 

är med på NUTEKs 30 topplista över de mest besökta besöksmålen och sevärdheterna i 

Sverige under 2007. Vi undrar om du skulle ha tid för en intervju som tar max 20 minuter?  

 

Vi söker särdrag eller mönster hos alla attraktioner på NUTEKs topp 30 lista.  

  

Vad är speciellt/unikt med er produkt? 

 

Vad gör att besökare kommer till er attraktion?  

 

Hur lockar ni besökare till er attraktion?  

 

Vad gör att er attraktion är med på den här listan?  

 

Vad är X:s attraktionskraft? 

 

Det som vi söker genom dessa frågor är särdrag hos er attraktion och de övriga 30 

attraktioner på topplistan. Dessa särdrag ska vi sedan sätta i förhållande till Kalmar Slott 

och se vad deras attraktionskraft är och deras utvecklingspotential.  

 

Slutligen undrar vi om vi får lov att referera till ert namn i uppsatsen? 

 

Uppsatsen kommer att vara klar till den 20 januari 2009, vill ni ta del av den då?  

 

Tack för er tid! 



 

Bilaga 4 

 

E-mail intervjumall till Topplistans respondenter 

 

 

Hej!  

 

Vi pratades vid på telefon idag ang. X som besöksmål. Jag och en kollega skriver en C- 

uppsats om attraktionskraft i turismvetenskap på Handelshögskolan BBS i Kalmar. Det vi 

söker är särdragen hos alla attraktioner på NUTEKs topp 30 lista.  

  

Här följer de frågor som vi gärna vill få svar på. Försök att tänka brett om besöksmålet. En 

del av frågorna fungerar mer som en hjälp på traven för att inte svara så snävt, de 

fetmarkerade frågorna är huvudfrågor.  

 

Vad är speciellt med er attraktion som gör att den finns med på den här 30 topp listan? 

Vilka målgrupper vänder attraktionen sig till? 

Vilken är attraktionens största målgrupp? 

Hur ser fördelningen ut på besökare och årstider? 

Vad gör att besökare kommer till attraktionen?  

Vad har attraktionen för kommunikationskanaler?  

Hur samarbetar er attraktion med andra verksamheter? 

Vad har attraktionens geografiska läge för betydelse? 

Varför väljer besökare er attraktion, istället för någon annan anläggning? 

Vilka stödjande faktorer är viktiga för attraktionens verksamhet? 

Vad är X:s attraktionskraft?  
Vad lockar besökare till attraktionen? 

 

Det som vi söker genom dessa frågor är särdrag hos er attraktion och de övriga 

attraktionerna på topplistan. Dessa särdrag ska vi sedan sätta i förhållande till Kalmar Slott 

och se vad deras attraktionskraft är och deras utvecklingspotential.  

 

I skriftligt format försvinner lätt följdfrågor, skulle det gå bra om vi mailade er igen om det 

skulle behövas?  

 

Slutligen undrar vi om vi får lov att referera till ert namn i uppsatsen? I så fall skriv gärna ert  

namn samt titel. 

 

Uppsatsen kommer att vara klar omkring den 20 januari 2009, vill ni ta del av den då? Skriv 

gärna vilken adress ni vill att vi ska skicka den till.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning/ 

Lisa Erskjäns och Malin Fredriksson 

 





 

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 

 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och 

forskning inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, 

turism, informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och 

humaniora, lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 

ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 

de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 

naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning 

och examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 


