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Förord 

 
I början av våren inleddes vår resa som ett oskrivet blad. Efter 

många ändrade färdriktningar kring ämne började vår uppsats ta 

form. Studien hade emellertid inte varit möjlig utan ett antal 

personer som hjälpt oss att hitta rätt färdriktning. 

 

Vi vill härmed tacka den projektgrupp som arbetar med Kalmar 

Slotts utveckling, utan ert samarbete hade denna uppsats inte 

varit möjlig. Vi vill även tacka övriga intervjupersoner för att de 

tagit sig tid i sitt späckade schema. Dessa har bidragit med att ge 

oss ett vidare perspektiv i vår studie. Sist men inte minst vill vi 

rikta ett särskilt tack till våra handledare Lars Lindkvist och Olle 

Duhlin. Genom roliga men även givande samtal har de bidragit 

med värdefulla synpunkter, konstruktiv kritik samt ett stort 

engagemang under uppsatsens gång. Vidare hoppas vi att ni som 

läsare kommer att känna av den glädje som genomsyrat vår 

studie. 
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SAMMANFATTNING 

 
Att lära av historien är ett ämne som belyses allt oftare i organisationsteorier. Frågan är bara 

hur man kan använda sig av historien i ett framtidsperspektiv. Syftet med denna uppsats är att  

med utgångspunkt i Kalmar Slotts nuvarande utvecklingsarbete skapa förståelse för hur 

tidigare erfarenheter kan bidra till att stärka en framtida profilering.   

 

Genom ett abduktivt angreppssätt och en kvalitativ metod har vi genomfört denna studie. 

Strukturen av studien präglas av tre olika faktorer vilka vi ständigt återkommer till i 

uppsatsen, historien, framtiden och projektgruppen. Vår empiri yttrar sig som en fiktiv dialog 

där intervjupersonernas röster gör sig hörda. Vårt teorikapitel präglas av två delar: 

organisatoriskt lärande samt faktorer som vi anser vara av stor vikt vid ett profileringsarbete. 

De två delarna framkommer under rubrikerna historia och framtid. 

 

Genom analysen har vi kommit fram till att projektgruppen för Kalmar Slott har mycket att  

hämta från historien. För att lyckas med att bygga upp en ny profil för Kalmar Slott krävs det 

grundliga utvärderingar och en gemensam vision samt satsningar på marknadsföring, 

näringslivet, lokalbefolkningen och turism. Tack vare projektgruppens höga ambitioner och 

en vilja att se framåt i tiden ser vi inga hinder för en framtida profilering av Kalmar Slott som 

en internationell mötesplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

”Kalmar Slott finns nästan överallt i Kalmar. 

Ibland dyker tornen upp där man minst väntar 

mellan två järnvägsvagnar eller mellan ett par 
silobyggnader i det yttre hamnområdet. Ljus 

och färger skiftar vid sundet. Slottet kan sväva 

lätt som en hägring över vattnet eller vara 
tungt fjättrat vid sitt fundament. Kring denna 

monumentalbyggnad har Kalmars historia 

kretsat: Slottet andas Kalmars liv och saga, 
alla dess myter och gåtor, sanningar och 

osanningar. Med slottet blir man aldrig 

färdig” 
(Johansson, 1992  s. 22) 
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1. Aperitif   
i har precis gått över bron, in på slottet. Förväntningen är olidlig. Vad kommer att 

ske? Vilka träffar vi? Vi kommer här att ge er en inblick i varför vi deltar i balen på 

Kalmar Slott och syftet med vår uppgift. 

1.1 Bakgrund 

Med långsamma steg har vi spatserat genom Kalmar Stad på högklackat och i aftonklänning, 

över kullerstenarna med havsbrisen som lett oss till kusten. Trots alla dagar vi har spenderat 

vid slottet vet vi inte så mycket om denna mytomspunna plats som är hjärtat av Kalmar stad. 

På Kalmar Slotts hemsida finner vi historien kring hur allting började så låt oss nu göra en 

resa tillbaka i tiden. Följ med oss över bron in i en annan värld. 

 

 Vi befinner oss på 1200-talet. Kring denna tid är Kalmar stad en av de främsta 

handelstäderna i Östersjöregionen. Kalmar växer fram som en plats där många politiska 

förhandlingar äger rum. Under denna tid är Kalmar Slott fortfarande en medeltida borg. 

Magnus Ladulås intar borgen under slutet av 1200-talet då den börjar omformas till det som 

kommer att bli, inte bara Sveriges utan även, Nordens modernaste försvarsanläggning.  

 

På 1300-talet fortsätter borgen att växa. Borgen omvandlas till slott och Bo Johnsson Grip, 

en av Sveriges mäktigaste män, efterträder Kung Magnus Eriksson. 1397 kröns Erik av 

Pommern, systerson till drottning Margareta av Danmark, i Kalmar till kung över de 

skandinaviska rikena: Sverige, Norge och Danmark. Detta leder så småningom till det 

omtalade unionsbrevet där det står skrivet att de tre rikena ska styras av en gemensam 

monark och utrikespolitik. Detta kommer att kallas Kalmarunionen. Erik är dock inte den 

person som håller i makten, denna åtar sig istället drottning Margareta av Danmark.  

 

Sverige och Danmark är oense om Kalmarunionen vilket leder till en strid under närapå hela 

1400-talet. Detta innebär konstanta växlingar i ägandet av Kalmar Slott. Efter många strider 

är det Gustav Vasa som upplöser Kalmarunionen och gör Sverige självständigt. Gustav Vasa 

möts av en sargad byggnad men förvandlar den sedan under 1500-talet till ett 

renässanspalats som idag har ett symboliskt värde för Sveriges renässanstid. 

 

V 
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Renässanspalatset skulle emellertid inte stå säkert speciellt länge. 1611 inleds Kalmarkriget 

där Kalmar Slott står i korselden. Det rustika slottet har redan stått i 500 år och står nu inför 

sin första stora prövning när den danske kung Christian IV:s flotta anfaller. Slottet som 

tidigare lyckats hålla motstånd eldhärjas nu svårt. Under hela 1600-talet förfaller slottet 

sakta.  

 

Under 1700-talet får slottet ett nytt ändamål, nu som fängelse, spannmålsmagasin och 

bränneri för brännvin. Framtiden för det en gång så ståtliga slottet ser nu mörk ut. Det går så 

långt att man funderar på att omlokalisera slottets värdefulla inredning till Gripsholm. 

Fredrik Wilhelm Scholander sätter stopp för detta och 1856 får han igenom sitt förslag till 

restaurering av Kalmar Slott. År 1885 står slottet något mer stabilt efter ett antal 

restaureringar.    

 

Under 1900-talet sker det enbart mindre restaureringar och undersökningar av slottets 

byggnadshistoria. Nästa stora händelse inträffar inte fören 1997 då 600års jubileet av 

Kalmarunionen firas. Målet inför firandet är att göra en långsiktig satsning som ämnar gynna 

inte bara Kalmar stad, utan även hela regionen. Under detta firande står Kalmar Slott i 

centrum som en viktig symbol.  I samband med jubileet byggs även Salvestaden upp i 

anslutning till slottet. Salvestaden är en konstgjord miljö och med uppbyggda kulisser speglar 

området medeltiden. Dessa kulisser används år 1997 som scen för inspelningen av 

Sommarlovsmorgon i SVT och blir en stor succé bland Sveriges alla barn. Efter många 

diskussioner förflyttas borgen till Kalmar Dämme för att bli en permanent satsning där det 

fanns möjligheter för utbyggnad.  

1.2 Problemdiskussion 

Vi befinner oss nu i år 2008. Slottet har kommit att bli en av Kalmars största turistattraktioner 

och den största symbolen för Kalmar stad. Idag har slottet ett utbud som bland annat 

innefattar konferenser, mässor, teater, guidningar, gästabud med mera. Tillsammans med 

Kalmar som varumärke jobbar slottet ständigt för utveckling. Då slottet anses ha outnyttjad 

kapacitet under bland annat vinterhalvåret står nu ett nytt projekt i startgropen som ska se över 

hur slottet på bästa sätt kan utvecklas.  

 

Vi möter projektgruppen, som har satts samman för Kalmar Slotts utveckling, en solig 

eftermiddag i Kalmar rådhus. Anledningen till vårt deltagande i mötet grundar sig i en 
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inbjudan från projektgruppen, då den även vill få ett högskoleperspektiv i deras utveckling av 

Kalmar Slott. 

 

Alla är på glatt humör, det märks att något stort är på gång. Det diskuteras fram möjligheter 

för en framtida utveckling av Kalmar Slott. I diskussionen nämns termen profilering otaliga 

gånger och vi uppfattar härmed projektet som ett profileringsarbete. Samtalet fortsätter in på 

att projektgruppen strävar efter en ny profil, gärna mot en internationell mötesplats, där 

slottets historiska identitet ligger i grunden. Vi finner det här väsentligt att poängtera att i 

vidare diskussioner kring projektgruppen syftar vi alltid till projektgruppen för Kalmar Slotts 

utveckling.  

 

Vidare under mötet behandlas tidigare arbete som har kretsat kring slottets profil och vi 

spetsar öronen extra mycket. Idén till uppsatsämnet börjar ta form. Under mötets diskussion 

kring tidigare projekt framkommer det att det råder delade meningar om värdet av tidigare 

projekt men att dessa har lagts ner i kistan och nyckeln har slängts.  

 

”Varje dag, varje stund är ett nytt NU, färgat av våra erfarenheter, 

vår historia. Varje dag, varje stund är ett nytt NU, färgat av våra 

förväntningar, vår framtid.” 

(Almqvist och Fritz, 1995, s.198) 

 

Citatet ovan visar att historien, nuet och framtiden är delar som alltid hänger samman och 

behövs för att skapa en ljus framtid. Enligt Almqvist & Fritz (1995) bör historien ha en stor 

plats i organisationens framtidsarbete. De betonar vikten av att organisationer tar med sig 

gamla kunskaper för att nå upp till den önskvärda visionen och i det framtida utvecklandet av 

organisationen. Thurbin (1995) anser att genom en tillbakablick på de stora händelserna i en 

organisations utveckling kan denne lättare ta lärdom och se vad som krävs för att utvecklas. 

Almqvist och Fritz (1995) framhåller emellertid att många av dagens organisationer lever i 

nuet och är inte lika villiga till att se tillbaka på historien som de är att se in i framtiden.  

 

I denna diskussion finner vi det intressant att visa Almqvist och Fritz (1995) modell, vilken 

ger en klarare bild för hur de enskilda delarna hänger samman. Vi vill påpeka att utförligare 

resonemang kring modellen kommer visa sig i teorikapitlet varpå vi inte går djupare in i det 

här: 
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    Almqvist & Fritz, 1995, s.198 

 

För att titta närmare på resonemanget kring historia, nutid och framtid börjar vi vår 

undersökning i projektgruppen som ansvarar för utvecklingen av Kalmar Slotts framtida 

profil. I historien finner vi några intressanta milstolpar där slottet har haft en central betydelse. 

Det första projektet är firandet av Kalmarunionen år 1997 som ansågs vara en stor succé 

vilket inte bara gynnade slottet utan även hela regionen. Men vad hände sedan? Kunde 

Unionsprojektet ha varit en möjlighet att bygga vidare på?   

 

Det andra projektet som vi finner intressant för Kalmar Slotts utveckling är den omtalade 

Salvestaden som i mångas ögon har blivit ett stort fiasko. Vilka lärdomar kan detta projekt 

bidra med inför den kommande utvecklingsprocessen av profilen?  Kalmar Slotts tidigare två 

projekt har haft möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet men inte lyckats. Vi vill därför 

se vilka lärdomar som kan komma från dessa båda erfarenheter för att i framtiden bidra till att 

skapa en tydligare profilering. Nedan behandlar vi de frågeställningar som ska leda oss vidare 

genom studien: 

 

 Vilka positiva och negativa erfarenheter har tagits i de båda tidigare projekten? 

 Har uppföljning skett och i så fall hur? 

 Hur arbetar projektgruppen idag och vart är projektgruppen på väg? 

 Hur kan en stark profil för slottet skapas?  

1.3 Syfte 

Syftet är att med utgångspunkt i Kalmar Slotts nuvarande utvecklingsarbete skapa förståelse 

för hur tidigare erfarenheter kan bidra till att stärka en framtida profilering.   
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2. Från aperitif till tolvslaget 
ilken förrätt, varmrätt och efterrätt har vi valt kvällen till ära?  I detta kapitel redogör 

vi för vår metod för undersökningen. Vi försvarar vårt tillvägagångssätt genom att 

styrka denna med relevanta teorier. 

2.1 Valet av ord eller siffror 

Inom forskning finns det två ansatser, kvalitativ och kvantitativ. Vilken ansats forskaren väljer 

beror på valet av datainsamling och bearbetning (Jacobsen, 2002). Trost (2005) förklarar de 

båda ansatserna och skriver att skillnaden mellan dessa två är frågan om man använder sig av 

ord eller siffror. Det han poängterar är att vid en kvantitativ ansats ser forskaren till relationen 

mellan variabler medan en kvalitativ ansats behandlar relationen mellan människor. Även 

vikten av att först begrunda problemformuleringen innan beslut kring ansats fattas. Jacobsen 

(2002) framhåller att vid de fallen där problemställningen inte är fastställd lämpar det sig bäst 

med en kvalitativ studie. Oklar problemställning är en av anledningarna till varför vi har 

använt oss av en kvalitativ ansats. Hade vi istället använt en kvantitativ ansats hade det varit 

svårt att göra ett bra frågeformulär då vi inte från början visste vad vi ville få ut med studien.   

 

I vår uppsats har vi alltså valt att göra en kvalitativ ansats för att skapa en djupare förståelse 

kring hur organisationer kan dra lärdom av tidigare erfarenheter i sitt framtidsarbete och då 

med utgångspunkt i Kalmar Slotts projektgrupp. Denna ansats anser Jacobsen (2002) ger en 

närhet till studien som inte hade kunnat bli lika stor vid en kvantitativ. Detta kan dock även 

vara en nackdel då det kan skapa ett lägre kritiskt förhållande till det som studeras. Risken är 

att bli ”en i gänget”. Detta är emellertid något vi försökt att undvika men samtidigt har vi 

försökt att få en närhet som gör att de undersökta öppnar upp sig för oss. 

2.2 Tre vägar att välja mellan 

Andersen (1998) accentuerar att det finns två olika huvudangreppssätt för uppsatsskrivande. 

Dessa två vägar är deduktion och induktion. Andersen väljer att kalla deduktionen för 

”bevisföringens väg”. Vidare förklarar han att deduktion handlar om att med hjälp av 

allmänna principer dra slutsatser om särskilda företeelser. Med andra ord utgår forskaren från 

teorier. Induktion däremot kallas för ”upptäcktens väg”. Denna ansats handlar om att utgå från 

empirin för att därigenom kunna dra slutsatser om teorin och används ofta vid så kallade 

fallstudier. Dock finns det här även en tredje väg att gå. Alvesson & Sköldberg (2008) 

V 
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accentuerar till abduktion som ett angreppssätt. Abduktion används ofta vid fallstudier och har 

drag från både deduktionen och induktionen. Enligt Andersen (1998) är denna ansats en väg 

där forskaren arbetar parallellt med teori och empiri och låter dessa båda delar influera 

varandra. 

 

I början av vår studie ämnade vi inte välja ett av de tre angreppssätten deduktion, induktion 

eller abduktion. Vi ansåg att det skulle komma naturligt under vägens gång och vi ville inte 

hindras av det ena eller det andra sättet. I inledningsfasen ledde vi emellertid själva in oss på 

den deduktiva vägen då vi var något oklara med vilka vi skulle undersöka och ville genom 

teorier få lite kött på benen.  

 

Allt eftersom tiden gick började vi även samla in empiri och växlade då med att arbeta med 

teori och empiri. Där av har studien kommit att gå en väg mellan deduktion och induktion, det 

vill säga den abduktiva vägen. Detta har emellertid visat sig vara effektivt då det har gjort att 

vi anpassat delarna efter varandra och på sätt fått en röd tråd genom arbetet. Vi anser även att 

trovärdigheten har ökat då vi genom det abduktiva angreppssättet parallellt fått olika 

perspektiv och kunnat koppla teori till empiri allt eftersom.  

2.3 Orden från den tidigare forskningen - Sekundärdata 

En studie består av två olika data, sekundär- och primärdata (Jacobsen, 2002). Sekundärdata 

handlar, enligt författaren, om att forskaren använder sig av data som redan samlats in av 

andra, vi benämner det här för teori.  

 

Enligt Johannesson och Tufte (2002) är det viktigt för forskarna att välja vilka teorier som 

känns mest lämpade. De skriver även att teorins ramar bör begrundas i mån om hur utspridd 

denna ska vara. Författarna poängterar att allt för likformigt urval kan leda till ett för inramat 

perspektiv där det finns för lite utrymme för nya reflektioner. Ett för brett perspektiv däremot 

kan istället leda till för stora olikheter och en svårighet för forskaren att analysera.  

 

I inledningsfasen av studien hade vi problem med urval av lämpliga teorier. Då vi hade en 

utgångspunkt i organisatoriskt lärande, valde vi att börja med detta för att sedan få hjälp av 

empirin med teoriurvalet. Johannesson och Tufte (2002) skriver att det kan vara svårt att hitta 

en balans för den teoretiska ramen då det finns många infallsvinklar att använda sig av. Detta 

är ett problem som har uppstått för oss under studiens gång. Vi hade svårigheter i att finna 
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begränsningar till vilka teorier som kändes mest lämpliga. Vi fick emellertid hjälp genom vår 

datainsamling av empiri som gav uppslag till vilka inriktningar vi kunde välja. I teoriurvalet 

har vi inte inriktat oss på enstaka författare utan vi har istället försökt att samla många olika 

perspektiv för att få ett bredare spektrum. Vår tyngdpunkt ligger emellertid i Almqvist och 

Fritz (1995) modell.  

 

Jacobsen (2002) betonar vikten av att forskaren alltid ifrågasätter sina källor och ställer sig 

kritiskt till dem för att öka studiens trovärdighet. Detta är något som vi har försökt bära med 

oss under studiens gång. I vårt teoriurval har vi försökt att hitta uppdaterade teorier som inte 

har för många år på nacken. I vissa fall har vi emellertid valt äldre källor. Vi har dock ansett 

även dessa vara relevanta för dagens situation.  

2.4 De nya orden - Primärdata 

2.4.1 Fallstudie 

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig fallstudier bäst då forskaren vill skapa en djupare förståelse 

för ett visst fenomen. Vid en fallstudie koncentrerar forskaren sig inte på att bekräfta teorier 

eller generalisera utfall. Här är det bara intressant med ett enskilt fall som all fokus hamnar 

på. Enligt Kjellén och Söderman (1980) är fallstudier en bra metod för att skapa högre 

validitet av det sekundärdata som används.  

 

I vår studie har vi utgått från enstaka händelser som projektgruppen för Kalmar Slott kan dra 

lärdom av i sitt framtida arbete. Kjellén och Söderman (1980) framhäver att det finns två olika 

sätt att se på det historiska förloppet; milstolpsschema och kritiska händelser. 

Milstolpsschemat klassificerar händelser i företagets utveckling. Med hjälp av kronologiska 

händelser struktureras milstolpsschemat upp. Då vi har sökt förståelse i hur projektgruppen 

för Kalmar Slott kan dra lärdom av tidigare projekt är milstolpsschemat en användbar metod. 

Vi har valt att rikta in oss på ett fåtal enskilda händelser som ligger i anknytning till Kalmar 

Slott och deras verksamhet. Dessa händelser är Unionsfirandet 1997 och Salvestaden.  

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

För att öka trovärdigheten i vår undersökning har vi ämnat intervjua respondenter, som 

intresseväckande nog i huvudsak alla är män, med stor erfarenhet kring Kalmar Slott och de 

projekt vi tidigare nämnt. Detta betecknar Johannesson och Tufte (2002) som ett strategiskt 

urval som ofta förekommer vid en kvalitativ ansats.  
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Under studiens gång ämnade vi försöka skapa en så kallad ”snöbollseffekt” (Jacobsen, 2002). 

Denna urvalsmetod har genomsyrat hela studien då vi redan från början fick en bra kontakt 

med projektgruppen för Kalmar Slotts utveckling. Genom våra kontakter har vi fått värdefulla 

tips på vilka personer som ansågs relevanta att ta med i det empiriska underlaget. Vi har även 

haft stor hjälp av våra handledare, Lars Lindkvist och Olle Duhlin, som gett oss andra 

infallsvinklar på våra empiriska data. Genom att bygga ett sådant kontaktnät blir effekten 

precis som när du rullar en snöboll, större och större.  

 

Då vår studie gick ut på att söka förståelse för hur projektgruppen kan dra lärdom från tidigare 

erfarenheter har vi valt att lägga vår fokus på personer som varit delaktiga i tidigare projekt 

och även de som jobbar för Kalmar Slotts utveckling idag. På så vis har vi skapat ett vidare 

perspektiv och en djupare grund att stå på än om vi bara sett till de respondenter som är 

involverade i projektet idag.  

 

Förutom dessa personer har vi även valt att intervjua Karin Lindvall som är projektledare för 

Almedalsveckan i Visby och Christer Bergkvist som deltog i en framgångsrik konferens år 

1984 på Kalmar Nyckel. Dessa respondenter kommer ni emellertid inte återfinna i empirin då 

de inte har någon direkt anknytning till slottet. Vi kommer dock att föra fram dem i analysen 

då Christer och Karin ger oss ett perspektiv utifrån. Vidare är det intressant och värt att nämna 

att respondenterna i huvudsak består av män och att det i projektgruppen inte finns någon 

kvinnlig representant.  

2.4.3 Medverkande intervjupersoner i empirin 

Anders Engström: Sitter idag som internationell chef på kommunledningskontoret i Kalmar. 

Var engagerad under Kalmarunionsfirandet 1997 och Salvestaden.  

 

Björn Samuelsson: Kultursekreterare på kultur och fritidsförvaltningen. Sitter med i projektet 

för Kalmar Slotts utveckling. 

 

Jan Herstad: Idag jobbar Jan som konsult för landsting och regioner. Var en av de drivande 

krafterna bakom unionsfirandet och var med redan från idéstadiet. Jobbade från 1994 till 1997 

med firandet.  
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Johan Persson: Kommunalråd för Kalmar Kommun sedan två år tillbaka. Valet av Johan 

som respondent grundar sig i att han har en betydande roll för Kalmar slotts framtid. 

 

Kyrre Dahl: Jobbar sedan 1999 som utvecklingschef på Kalmar Kommun. Under månaderna 

april till november tillsattes han som VD för Kalmar Slott och var med om en omorganisering 

av verksamheten. Var även delaktig i Kalmarunionsfirandet 1997 och Salvestadens uppkomst. 

Ingår idag i projektgruppen för Kalmar Slotts utveckling. 

 

Lars W Andersson: Tillsattes som slottschef på Kalmar Slott år 2003.  Var involverad i 

Unionsfirandet där han bidrog till att genomföra drottning Margareta utställningen då han vid 

denna tidpunkt arbetade på Historiska Museet i Stockholm. Ingår idag i projektgruppen för 

Kalmar Slotts utveckling.   

 

Mattias Nylander: Jobbar idag på regionförbundet med näringslivsutveckling. Var med 

under Unionsfirandet då han ingick i filmteamet för öppningsföreställningen. Han har även 

varit i kontakt med projektet kring Salvestaden. Detta då han under en tid arbetade på 

reklambyrå där man jobbade med Salvestaden. 

 

Patrick Holmberg: Från år 2000  och sex år framåt jobbad han som VD för Destination 

Kalmar. Han fick i samband med detta jobb utredningsuppdraget kring Salvestaden. Hans 

uppgift var här att utreda förutsättningarna för att bygga upp det permanent. 

 

Åke Andersson: Är sedan ett år tillbaka plats- och eventansvarig på Destination Kalmar. 

Även Åke sitter idag med i projektgruppen för en utveckling av Kalmar Slott.  

2.4.4 Övriga medverkande intervjupersoner 

Christer Bergqvist: Idag är han stationerad på regionförbundet där han jobbar med vuxnas 

lärande i regionen. Var delaktig i en framtidskonferens som hölls år 1984 och 1986 i Kalmar. 

Syfte med konferenserna var att lyfta fram Kalmars position i Östersjöområdet. Anledningen 

till valet av Christer grundar sig i hans erfarenhet av att bygga upp ett lyckat 

konferensevenemang i Kalmar som vi anser vara till nytta i analysen och för våra slutsatser. 

 

Karin Lindvall: Är sedan år 1995 projektansvarig för Almedalsveckan på Gotland. Är även 

marknadsansvarig på Gotlands Kommun. Detta val av intervjuperson kan till en början kännas 
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irrelevant. Dock anser vi att Karin kan bidra med relevant fakta angående organisatoriskt 

lärande då hon lyckats med att bygga upp en stark profil i och med Politikerveckan i Visby.  

Liksom Christer kommer Karin inte in förrän i analysen. 

2.4.5 Individuella intervjuer 

Trost (2005) accentuerar att det finns olika slag av intervjumetoder. Jacobsen (2002) skriver 

om tre metoder: individuella intervjuer, gruppintervjuer samt dokumentundersökning. Vi har i 

vår studie valt att enbart använda oss av individuella intervjuer som enligt Jacobsen (2002) 

lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks, som i vårt fall.  Det finns dock en nackdel 

med denna form av intervju, nämligen att den är tidskrävande. Författaren poängterar även att 

det oftast krävs att undersökaren förflyttar sig till annan plats för att kunna genomföra 

intervjuerna. Vi har emellertid haft tur med detta och majoriteten av intervjuerna har ägt rum i 

Kalmar. Övriga intervjupersoner, Jan Herstad och Karin Lindvall, som befunnit sig på annan 

ort, har intervjuats via telefon då vi varken haft tid eller ekonomi för att resa.  

 

Jacobsen (2002) behandlar frågan om intervjuerna bör ske ansikte mot ansikte eller via 

telefon. Han anser att det både finns för- och nackdelar med båda metoderna men påpekar 

samtidigt att det är mest givanden med personliga möten. Genom sådana intervjuer anser 

författaren att den intervjuade har lättare att uttrycka känslor och ställer sig mera villig till att 

ge djupare information. Då forskaren använder sig av många öppna frågor, som i vårt fall, 

menar han att intervjuer i telefon kan bli problematiska. Då vi även har varit medvetna om 

nackdelarna med telefonintervjuer har vi därför strävat efter att ha så många intervjuer som 

möjligt ansikte mot ansikte.  

2.4.6 Graden av strukturering och standardisering 

Trost (2005) poängterar att det finns olika grader av öppenhet och benämner detta som graden 

av strukturering som undersökaren väljer att använda sig av i sin empiriinsamling. Jacobsen 

(2002) har sammanställt detta i en modell:  

     Vår metod 

HELT SLUTEN                 HELT ÖPPEN 

 

 

 

 

Frågor med 

fasta 

svarsalternativ 

i fast 

ordningsföljd 

Frågor i fast 

ordningsföljd 

inslag av 

öppna svar 

Intervjuguide 

med tema, fast 

ordningsföljd, 

en del fasta 

svarsalternativ 

Intervjuguide 

med tema, fast 

ordningsföljd 

och enbart 

öppna svar 

Samtal utan 

intervjuguide 

och utan fast 

ordningsföljd 
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Figur 7.1 Graden av strukturering av en intervju, Jacobsen (2002), s 163  

 

 

Med en hög grad av strukturering är frågorna och situationen densamma. Detta kan vi utläsa i 

den vänstra delen i modellen ovan. En låg grad av standardisering innebär i motsats till den 

högre graden att frågorna är mer ostrukturerade och följer intervjupersonens 

framställningssätt. Vi placerar in vår intervjumetod längre mot höger och hamnar där 

intervjuaren använder sig av en intervjuguide men att svaren är öppna. Vidare vill vi klargöra 

att vi vid intervjun med Karin Lindvall har använt oss av en annan intervjuguide än den vi 

använt hos övriga respondenter (se Bilaga 1 och Bilaga 2).  

 

Vi ser emellertid att vi inte riktigt har varit så fasta i vår ordningsföljd utan försökt få en mer 

givande diskussion där vi inte låtit följden på frågorna styra oss. Genom en lägre grad av 

strukturering anser vi att respondenten känner sig mer bekväm i situationen och det blir en 

mer givande diskussion där vi tror att förståelsen för ämnet ökar.   Vi har dock strävat efter en 

viss grad av struktur då vi inte ville lämna något obesvarat. Johannesson och Tufte (2002) 

anser att en viss grad av strukturering och standardisering bör eftersträvas då det annars kan 

uppstå problem vid jämförelserna och i studiens analys. Författarna tar även upp fördelarna 

med en mindre strukturerad intervju som enligt dem ger upphov till en mer informell 

situation.  

2.4.7 Platsen för intervjun 

Som vi poängterade tidigare i detta kapitel så försökte vi få majoriteten av intervjuerna att ske 

ansikte mot ansikte. Detta kräver dock att intervjuaren och respondenten bestämmer en plats 

för mötet. Att den intervjuade känner sig bekväm i situationen är något som Jacobsen (2002) 

anser vara en viktig del för att få ut så mycket information som möjligt. Han benämner två 

olika platser; den konstlade och den naturliga miljön. Den naturliga innefattar en miljö där 

den undersökte känner sig bekväm i och har en koppling till medan den konstlade är helt ny 

plats för respondenten.  

 

Trost (2005) behandlar betydelsen av en lugn miljö och framhåller att platsen för intervjun 

inte får innehålla störningsmoment.  Alla intervjuer som har skett ansikte mot ansikte har skett 

på en naturlig plats och alltid på respondentens kontor, förutom under intervjun med Mattias 

Nylander, då vi befann oss ute i solen. Om intervjuerna ägt rum i en konstlad miljö, påpekar 
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författaren, att även svaren oftast blir konstlade. Störningsmomenten i dessa sammanhang har 

varit relativt små även om det har förekommit att telefoner ringt och arbetskamrater kommit 

förbi för att meddela något. Vi har dock inte uppfattat detta som ett problem för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna.  

2.4.8 Bandspelare eller anteckningar? 

Jacobsen (2002) poängterar att forskaren innan en intervju bör ha bestämt om denna ska 

spelas in eller om det enbart ska antecknas. Han anser att fördelen med en bandspelare är att 

det ökar möjligheterna till en öppen diskussion där intervjuaren och den intervjuade har lättare 

att få kontakt och skapa en närhet. Det finns dock en negativ sida till användandet av 

bandspelare, vilket är att intervjupersonen känner sig obekväm. Vi har valt att spela in alla 

våra intervjuer för att sedan kunna gå tillbaka till dessa för att säkerställa att vi har förstått 

sambanden rätt. Att respondenterna skulle ha känt sig obekväma har vi inte sett några tecken 

på och de har alla varit positiva till idén.  

 

Det kan emellertid vara klokt att ändå försöka anteckna det som sägs för att veta vart på 

bandet vissa delar finns (Jacobsen, 2002). Även detta har tillämpats under intervjuerna. En 

fördel som vi uppmärksammat vid användandet av bandspelare är att man får lyssna till sig 

själv och hur man ställer frågorna. Detta har resulterat i att vi med tiden har lärt oss hur frågor 

bör formuleras och inte formuleras.    

2.5 Tillförlitlighet 

Enligt Johannesson och Tufte (2002) finns det alltid skäl inom forskningen att undersöka 

datas reliabilitet eller tillförlitlighet som det även uttrycks. Oftast används detta begreppet 

emellertid vid en kvantitativ ansats. Det även är applicerbart vid kvalitativa studier men att de 

här får en annan innebörd (Trost, 2005). För en kvalitativ ansats handlar det mer om 

trovärdighet, adekvat och relevans. För att försvara vår studie vill vi redogöra för vår 

undersöknings reliabilitet och vad som gör den tillförlitlig och trovärdig.  

 

Ett av de problem som kan komma att bli ett hinder för tillförlitligheten är undersökareffekten 

(Jacobsen, 2002). Undersökareffekten förklaras som den effekt intervjuaren har på 

intervjupersonen. Faktorer så som kläder, tal, kroppsspråk med mera, kan påverka hur 

respondenten reagerar. Det är emellertid svårt att avgöra hur vårt agerande kan ha påverkat 



- METOD - 

  13 

resultatet. Vi har i vårt tillvägagångssätt strävat efter att vara neutrala i vår stil för att inte 

skapa en betydande inverkan på den intervjuade.  

 

Nära till hands inom området ligger även begreppet objektivitet (Trost, 2005). Författaren 

anser att desto mer objektiv du har varit i intervjusituationen desto mer reliabilitet ligger det i 

studien. För att öka trovärdigheten har vi under intervjuerna strävat efter att inte delge våra 

personliga åsikter och mer reflektera över respondentens. De faktorer som enligt författaren 

krävs av intervjuaren för att skapa större tillförlitlighet känns för oss orealistiskt. Detta 

poängterar även han då människan skulle behöva vara helt statisk för att inte ha en inverkan 

på intervjuerna vilket är praktiskt taget omöjligt. 

2.6 Högre validitet genom konfrontation 

Validitet behandlar graden av hur pass giltig studiens resultat är och att det innebär en 

prövning av resultatet i jämförelse med andra personer (Jacobsen, 2002). Ett sätt att validera 

resultaten är att konfrontera de personer vilka utgör det empiriska data. För att öka uppsatsens 

validitet, konfronterade vi Kalmar Slotts projektgrupp med vårt resultat. Syftet med detta var 

att se hur de undersökta reagerade på det vi som forskare kommit fram till och hur pass bra de 

kände igen sig i resultatet. Detta var en lärorik upplevelse då vi till en början möttes av viss 

skepsis. Denna skepsis berodde på att vi i vår undersökning valt att gå ifrån det tänkta ämnet 

och inte presenterade vad projektgruppen väntat sig.  Efter vårt framförande följde en 

diskussion där vi till en början fick försvara vårt resonemang. Efter cirka en halvtimmes 

diskussion kände vi av en lättsammare stämning där förståelsen för våra synpunkter hade 

ökat.  

 

Av detta kan man lära mycket. Att våga stå för sina synpunkter och därefter bemötas med ett 

visst motstånd gör att vi som presenterar blir mer benägna att föra fram våra åsikter. Till en 

början kändes det hopplöst, då känslan av att vårt budskap inte nådde ut, infann sig. I 

efterhand tycker vi att detta var en lärorik erfarenhet inför liknande framtida utmaningar. 

2.7 Metodförädling 

I vårt sökande efter en förädling av den information vi under studien har samlat in har vi 

kommit att ändra riktning ett flertal gånger. Att hela tiden söka sig fram till en önskvärd 

disposition har fått oss att korsa många vägar. Vi inledde studien med att låta de olika delarna 

växa fram naturligt. Med hjälp av Almqvist och Fritz (1995) modell kring samverkan mellan 
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historien, nutiden och framtiden började vi sätta samman de empiriska delarna. Det vi här 

observerade under sammansättningen var att nutiden inte fick någon stor roll i strukturen och 

det var svårt att urskilja denna del från antingen historien eller framtiden.  

 

Det vi istället såg växa fram behandlade hur projektgruppen framställdes och hur 

sammansättningen av denna såg ut i dagens läge. Detta har resulterat i att vi medvetet ersatt 

begreppet nutid mot projektgruppen som begrepp. Att vi i den första fasen gjorde en 

uppdelning i enlighet med de tre faktorerna historia, nutid och framtid, var emellertid inte ett 

oanvändbart verktyg. Detta med tanke på att det har lett fram till en kritisk granskning av den 

modell vi använt i inledningsfasen.  

 

Det problem som emellertid uppstod till följd av att vi såg ett nytt perspektiv på det som 

Almqvist och Fritz (1995) anser som nutid, var att detta inte direkt hade behandlats under våra 

intervjuer i någon vidare mening. Detta var istället något som växt fram i våra egna 

reflektioner utifrån de observationer vi gjort under våra möten. Jacobsen (2002) hänvisar till 

denna insamlingsmetod som en observation i naturlig miljö. Vid denna ansats studeras en 

grupp, en organisation eller ett samhälle. Hur människor handlar och vad de säger är det som 

forskaren sedan tolkar.  

 

Vi finner det här viktigt att poängtera för er läsare att våra slutsatser inte enbart grundar sig på 

de intervjuer ni kommer att få ta del av i empirin. Vi har även deltagit i projektmöten och 

andra aktiviteter som kretsat kring slottet och som har fått oss att dra de slutsatser vi har gjort. 

Denna del kan vi inte bortse ifrån men det är emellertid svårt att klargöra detta i de empiriska 

data vi har lyft fram. Vi har emellertid även valt att ta in våra observationer i empirin som en 

sista rubrik, där vi som författare diskuterar kring våra reflektioner för att tydliggöra dessa. 

Det sätt vi har valt att framföra vår empiri på är genom en dialog där vi utifrån 

respondenternas citat fört samman ett samtal som visas i form av en middag i Gröna salen på 

Kalmar slott. Vidare vill vi poängtera att den sista delen angående projektgruppen går ifrån 

strukturen med en dialog för att på ett förståeligt sätt framföra våra egna observationer. 

2.8 Metodkritik 

Genom studiens gång har ett antal faktorer kommit att påverka vårt slutgiltiga resultat. Vi 

avser här förklara dessa faktorer och våra tankar kring deras inverkan. Det största problemet 

vi har haft genom studiens gång har innefattat de intervjuer som gjorts. Den största delen av 
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empirin har involverat respondenter som i dagsläget jobbar för slottets framtid. I början av 

studien insåg vi hur några av respondenterna var ofrivilliga att tala om historien då de var mer 

angelägna om vad som kan hända i framtiden. Det kändes även som att det förekom försök till 

påverkan då vissa respondenter ville leda in oss på att bistå dem med våra rekommendationer 

och inte det vi ämnade undersöka.  
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3. Bankett i Gröna salen 
ordet är nu dukat, de inbjudna gästerna slår sig ner för att  dinera och samtala. Våra 

samtal för oss in på spännande mark som berör Kalmar Slotts historia och framtid. Vi 

som författare har även funnit en till aspekt som vi ensamma samtalar kring- projektgruppen. 

Följ nu med oss och våra respondenter i denna diskussion som utspelar sig kring bordet.  

 

3.1 Bordsplacering 

 

 

 

Nedan visas bordsplaceringen för kvällen i ära. Vi vill här poängtera att intervjuerna inte 

utförts i grupp utan individuellt. Vidare vill vi uppmärksamma att det, förutom oss författare, 

enbart sitter herrar vid bordet vilket vi finner intressant. Genom att använda oss av 

respondenternas citat har vi här satt ihop ett fiktivt samtal där våra röster ses med fet stil. Om 

ni som läsare finner det svårt att knyta an till gästerna hänvisar vi till föregående 

metodkapitel, där utförligare information om de intervjuade kan fås. 
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3.2 Historia 

 

 

Med historia menar vi tidigare erfarenheter av projekt som kretsat kring Kalmar Slott. De 

projekt som vi här fokuserar på är Unionsfirandet 1997 och Salvestaden. Här tar vi oss en 

blick över axeln och för en dialog om vad som tidigare skett och vilka lärdomar som tagits in. 

 

 

– Tänk att Kalmar slott har varit centrum för så många historiska händelser. Man kan 

känna av den betydelse slottet har haft genom tiden.   

 

– Ja verkligen, tänk bara på den stora händelsen kring Kalmarunionen, när alla nordiska 

länderna strålade samman till en enhet. Apropå det, deltog ni i firandet av Unionen år 1997 

som ägde rum här i Kalmar stad? (Kyrre) 

 

– Nej, tyvärr hade vi inte påbörjat våra studier i Kalmar vid den tidpunkten. Vad hände 

då?  

 

– Då missade ni någonting stort. Under jubileet hade Kalmar Slott invigningsceremonin då 

30 000 besökare deltog, så ni kan tänka er hur stort det var. Ceremonin bestod av en 20 

minuter lång föreställning där kungar, drottningar och presidenter från hela norden deltog. 

Uppståndelsen var stor och hundratals journalister från hela norden deltog. (Kyrre) 

 

– Vi får inte glömma utställningen kring Drottning Margareta av Danmark som drog cirka 

150 000 människor. (Lars) 

 

– Oj vad mycket människor som uppmärksammade firandet. Vad berodde denna succé 

på?  

 

– Kraftsamling! Alla ville hjälpa till. Politiker och näringslivet var alla överens. (Åke) 

 

– Detta skapar en otrolig kraft. Kalmar Kommun, Högskolan, Landstinget och privata företag 

arbetade som en enda jättelik krigsorganisation. För firandet var målet långsiktigt och 

utformades även för framtida projekt.  (Jan) 
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– Precis. Innan jubileet beslöt sig alla involverade att nu ska det firas och det gjorde man 

också. En annan viktig faktor var den acceptans jubileet fick från nordiska ministerrådet som 

bidrog och tillförde pengar till utställningarna. Slottet stod här i fokus och var prioriterat. 

Jag vill trycka på fokus och prioritering som två huvudfaktorer för succén av Unionsfirandet.  

(Kyrre) 

 

– Det hände så mycket i hela staden. Allt gick i Unionens och Margaretas tecken. Staden blev 

så laddad att alla bara var tvungna att åka till Kalmar. Det var helheten. (Lars) 

 

– Visst var det lyckat men jag förstod aldrig budskapet i firandet. Jag kanske är den enda här 

som inte fattade vad det handlade om.  Vi firade något som inträffade för 800 år sedan men 

vad stod det för egentligen? Det måste ju betyda något mer för oss än att något hände för så 

många hundra år sedan. (Björn) 

 

– Var inte Salvestaden en del av detta firande?  

 

– Under firandet hade vi nio olika teman varav Salvestaden var en del av temat ”nordisk 

historia för barn”. Salvestaden blev det evenemang i temat med störst genomslagskraft. Det 

blev en jättehit. (Jan)   

 

– Anledningen till varför det då gick så bra var att det låg i direkt anknytning till slottet. 

(Kyrre)  

 

– Det låg i tiden och red på Margareta. Sen blev det besvärligt när man ville 

institutionalisera Salvestaden. Problemet grundade sig nog i att man ville bygga något 

jättestort. (Lars) 

 

– I det här fallet lades alla satsningar på Salvestaden, vilket gjorde att Kalmar Slott tappade i 

kraft. Detta blev en anledning för oss att flytta ut Salvestaden till Kalmar Dämme, en mil 

utanför staden. (Kyrre) 

 

– Jag har förståelse för att man sa att det inte passade intill slottet. Men man hade kunnat ha 

det i anknytning till slottet på exempelvis Stensö. Nu ligger det alldeles för långt bort från 
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händelsernas centrum. Ett annat problem är ju att alla inte visste vad Salvestaden är för 

något. Vilket vi naturligtvis trodde att alla gjorde. (Anders) 

 

– Personligen fick jag dåliga vibbar från Salvestaden redan från början. Den ursprungliga 

idén som kom från Kalmar Läns Museum var jättebra. Den landade dock inte så bra. 

Länsmuseet har svårt att göra kommersiella saker, det är inte riktigt deras grej. Hade det 

istället varit en privat entreprenör som hade jobbat tillsammans med Länsmuseet, så hade det 

kommit igång mycket snabbare.  (Mattias) 

 

– Jag har ju aldrig varit inblandad. Jag fick det i knäet, men då skulle det avvecklas. Det är 

tråkigt att prata om något som varit. Något jag dock har insett är att när man sätter en sådan 

satsning på en sådan isolerad plats så har du ju inga goda grannar. Därute är du helt ensam. 

Tyvärr var det ju också bara halvfärdigt när det öppnade, vilket det ju fortfarande är. Men 

man ska ju aldrig prata illa om någon som jobbat med det här. Det är alltid lätt att vara 

efterklok, man vet ju inte hur resultatet blivit om Salvestaden hade stått helt färdig. (Åke) 

 

– Den fråga jag alltid har ställt mig är varför pengarna istället inte lades på slottet och vad 

ville man egentligen med Salvestaden? Salvestaden blev något mellanting mellan fejk och 

äkta vara. Hela upplägget var bara töntigt. (Björn) 

 

– Efter att Salvestaden hade flyttats till Kalmar dämme var målet att få ihop kulturen och 

företagen. Så blev det till slut när kommunen ägde en viss del och näringslivet en annan. 

Sedan har det varit många turer kring det där med olika viljor. Att få ihop kulturen och 

näringslivet gick väldigt bra men när det gäller att få med sig politiker som vill vinna en egen 

poäng uppkommer problemen. Problemet med Salvestaden är att det har blivit för mycket av 

en politisk lekstuga. (Patrick)   

 

– Vad hände efter jubileet och varför utnyttjades inte denna succé för fortsatt lönsamt 

arbete?  

 

– Ja då hände det ju inte så mycket, kan man ju säga. Detta var ett fel vi gjorde redan från 

början. Vi frågade oss aldrig hur det skulle fortskrida. Där misslyckades vi med att fortsätta 

utnyttja det nordiska temat. (Anders)  
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– Det fanns mycket man hade kunnat göra och nu gjorde man inte det och mycket av detta 

ligger i att det är svårt i en politisk organisation. Kommunen var ju motorn i detta. De gav en 

basbudget som var en förutsättning för att lyckas. (Jan)  

 

– Anledningen till att det inte utnyttjades längre berodde på att det helt enkelt inte fanns 

något att fira längre. Året efter gick allt tillbaka till det normala. Unionsåret var bara en 

utstickare. Det är viktigt att veta att man aldrig kan vila på gamla succéer, du bedöms efter 

det du senast gjorde. Tufft, men det är så det är. (Lars) 

 

– Det fanns här en möjlighet att bygga vidare på en Kalmarunionsprofilering. Problemet var 

bara att de styrande politikerna inte var överens vilket gjorde att chansen rann ut i sanden. 

(Kyrre) 

 

– Ytterligare en anledning var att vi var så inriktade på det här magiska året 1997 att man 

glömde bort åren efter, 1998 och 1999. Man gjorde en sådan ansträngning och lade allt krut 

på 1997 och sen gick luften bara ur. (Åke) 

 

– Jag var ju inte med i själva firandet för Kalmar Slott utan deltog genom Byteatern. Jag 

upplevde ändå att det som gick fel var att det inte längre fanns någon energi kvar. Folk var 

helt enkelt slutkörda. Sedan tror jag inte heller att den politiska ledningen såg värdet i det. 

Man skulle ha vinklat det mot att vara en fredssymbol. Vilket hade fått en stor betydelse för 

att vidareutveckla detta inför nästkommande år. Möjligheten fanns att lyfta dessa värden till 

att bli något mer men detta tog man inte tillvara på.  (Björn) 

 

– Kommunen är ju också väldigt snål. Man hade på något sätt en viss övertro på slottets 

ekonomiska betydelse för staden i en oerhörd snäv mening. Efter firandet tyckte man väl att 

man kunde lämna slottet åt sig själv, men så starka var och är vi tyvärr inte. (Lars) 

 

– Vad anser ni då att ni idag har tagit för lärdomar från dessa tidigare satsningar som 

skett?  

 

– Jag har lärt mig att två centrala faktorer krävs för att lyckas. Det ena är att man dels bör 

jobba med formgivning och grafisk profil men även med hur slottet presenteras i olika 

sammanhang. Under jubileet ville vi att det skulle synas på Kalmar att det var jubileum. Det 
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var gula och röda fanor överallt, från flygplatsen till infarten, till och med brevlådorna hade 

ett rött kors på sig. Precis som vi gjorde då bör man samarbeta med proffs och arbeta 

långsiktigt.  (Jan) 

 

– En av de mest centrala lärdomarna är för mig att man måste få med sig politiker och resten 

av omgivningen för att lyckas skapa något attraktivt. En annan visdom jag tog med mig från 

Unionsfirandet är att skalet räcker till. Det gäller för oss bara att fylla det. (Kyrre) 

 

– Det vi upptäckte efter firandet var just vilka fantastiska möjligheter slottet faktiskt har. 

Slottet är ju redan byggt. (Jan) 

 

– Om man däremot ser till Salvestaden så har detta bara fört med sig massa negativa saker 

men även dessa kan man kanske ta lärdom av. För att lyckas måste man ha en stark vilja och 

veta varför man vill det man vill. Det gäller att göra något väldigt tydligt och något som 

sticker ut som människor kan tänka sig att konsumera. (Björn) 

 

– Jag har lärt mig att om man ska utveckla något som även ska gynna staden ska det ske ihop 

med näringslivet. Att ta med representanter från näringslivet i projektgruppen är något jag 

starkt rekommenderar och en lärdom jag fört med mig från projektet med Salvestaden. 

Ytterligare så tror jag på att kombinera kulturella och kommersiella intressen. (Patrick) 

 

– För mig känns det som en svår fråga. Jag har försökt att hela tiden få med mig lärdomar 

men det är jättesvårt. Precis som Åke nämnde tidigare är det lätt att vara efterklok. Konsten 

är att kunna se problemen redan innan man gör satsningen, vilket är svårt.  (Lars) 

 

– Man måste ju vara medveten om att förutsättningarna skiljer sig åt vilket gör det svårt att ta 

lärdom och använda sig av samma strategi som tidigare (Mattias) 

 

– Hur får man då denna lärdom, görs det utvärderingar efter projektens avslut?  

 

– Vi har ju haft projekt som dessvärre inta alls har gått som vi tänkt oss. Sedan har vi ju de 

projekt som varit över förväntan. Huruvida det har skett olika utvärderingar har jag ingen 

större koll på, men jag tror att det är viktigt att ta in någon externt för att göra utvärderingen 

som ser på det hela med andra ögon. (Anders) 
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– Utvärderingar sker ofta men inte alltid. De som utförs görs oftast i form av enkäter eller 

möten där man diskuterar projekten. Utvärderingarna görs för det mesta av externa parter 

och vad gäller Unionsfirandet fick högskolan i uppgift att göra en. (Kyrre) 

 

– För Kalmarunionsfirandet gjordes det vissa utvärderingar, men inte tillräckligt många. Jag 

tycker verkligen att man borde vara bättre på att utvärdera vid ett större evenemang. Det är 

lätt att säga ”men det här gick ju bra” men frågan är vad som inte gick bra och varför? Man 

borde kanske ta och intervjua människor för att få höra deras åsikter.  (Anders) 

 

– Högskolan fick i uppdrag att göra en utvärdering av Unionsfirandet, men det blev aldrig 

någon. Jag skrev en slutrapport över det som skedde under jubileet vars titel är: ”Att finna 

sin graal.” I denna presenterar jag i personlig form utvärderingar av firandet. (Jan) 

 

– Salvestaden utreddes i många, många år. Tyvärr var det lite för sent. (Patrick) 

 

– Vi på slottet gör inga utvärderingar, det är ju så oerhört svårt. Även om man utvärderar 

tidigare projekt är det svårt att veta hur lärdomen ska komma till nytta inför nästkommande 

projekt. Saker och ting händer men detta kan man ju inte förutse. Visst, lite skjuter man 

kanske alltid in i hörnet. (Lars) 

 

– Jag tycker att man utvärderar sig själv hela tiden och sin arbetsgrupp. Jag är dock skeptisk 

till hur man kan lära av andras erfarenheter. Man måste göra sina egna. (Björn) 

 

3.3 Framtid 

 

 

Det börjar nu närma sig småtimmarna. I Dionysos tecken drömmer vi oss nu bort mot 

horisonten och Kalmar Slotts framtid. 

 

 

 

– Vad betyder då Kalmar Slott för Kalmar stad?  
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– Då vill jag berätta om när jag blev erbjuden jobb i Kalmar. Jag visste då inte speciellt 

mycket om Kalmar Stad förutom historien kring Kalmarunionen. Jag slog upp Kalmar i ett 

lexikon och fick då fram två bilder. Den ena visade en segelbåt och den andra Kalmar Slott. 

Alltså har Kalmar Slott en stor betydelse för Kalmar. Det är ungefär som operahuset i Sydney 

med samma symbolvärde. (Kyrre) 

 

– För mig är Kalmar Slott, Kalmar stad. I likhet med Kyrre drar jag liknelsen att Kalmar 

Slott betyder samma sak för Kalmar som Eiffeltornet för Paris. Det är en sinnebild för staden. 

Vi gjorde en undersökning där vi frågade folk vad de tänkte på när de tänkte på Kalmar. På 

första plats kom slottet. (Lars) 

 

– Kalmar Slott är den tydligaste symbolen för Kalmar, grafiskt, visuellt och i medvetandet hos 

människor. (Mattias)  

 

– Visst, slottet är en viktig symbol men för att betyda något mer måste platsen fyllas med 

värde. (Åke) 

 

– Hur ser ni på Kalmar Slotts framtid?  

 

– Möjligheten till att göra något unikt med slottet är fortfarande stor. Min dröm är att om tio 

år ska slottet vara omtalat i nordiska sammanhang. Man ska då veta vad slottet står för . När 

man sitter i Oslo och ska bestämma plats för konferens ska Kalmar slott vara ett naturligt 

svar. (Kyrre) 

 

– Min vision är att slottet ska vara en internationell mötesplats. Jag ställer mig något skeptisk 

till en nordisk mötesplats och tror mer på begreppet Östersjön. Men det kanske går att smälta 

ihop. Kalmar ligger ju mitt i smeten. Detta jobbar vi faktiskt med idag vilket gör min vision 

mera nära som utveckling. (Björn) 

 

– Konferenser är ju väldigt idealiskt på slottet men har du bara konferenser så når du inte 

alla målgrupper i staden. I Sverige är konkurrensen väldigt hög när det gäller 

konferensanläggningar. Ska man satsa på det i ett nordiskt perspektiv krävs det mycket 

marknadsföring. (Patrick) 
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– Jag tycker nog att man ska börja lokalt med exempelvis just konferenser. Se till att få snurr 

rejält på hemmaplan och bygga en bas som man sedan kan växa från. Jag tror att vi i Kalmar 

ofta börjar ute i världen för att sedan landa här hemma och då känner inte kalmarborna igen 

sig. Visst Kalmar slott är ju nordens främsta renässansslott, men för att kunna marknadsföra 

det utanför Sverige så måste man väl ha en bas och sedan få denna att växa. För att skapa en 

långsiktig satsning måste man först ha ett kortsiktigt mål för att bygga upp en bas som man 

sedan kan vidareutveckla.  

  (Johan) 

 

– Jag för min del skulle gärna vilja ha en bas vad gäller restaurangen. En större servering 

där jag även tror att det finns mycket pengar att generera. En plats där man kan kombinera 

mat och kanske teater. Jag tror mycket på det här med underhållning. (Åke) 

 

– Det ska hända saker hela tiden och det ska vara lönt för Kalmarborna att besöka slottet. 

(Mattias)   

 

– Jag är realistisk i mitt tänkande. Visioner kan man ju ha. Jag tycker att det är svårt att 

svara på frågan, vi gör ju bra ifrån oss redan. (Lars)  

 

– Var ligger då potentialen för en utveckling?  

 

– Jag skulle vilja säga att potentialen ligger i det nordiska perspektivet som vi verkligen 

skulle kunna utnyttja. Detta är en möjlighet som vi än så länge har missat. Sen är det, det här 

folkliga som vi borde göra något med också. Jag tror man har satsat för mycket på finkultur 

vilket inte drar den publika massan. Den här finkulturen passar på slottet men det kommer ju 

inte så mycket människor vilket inte genererar så mycket pengar.  Vi har kanske tittat för 

mycket på storhetstiden, vilket varit för dominerande både innan och efter firandet 1997. 

(Anders) 

 

– Men man måste ju komma ihåg att Kalmar är en liten stad. Det är inte som alla vill tro att 

vi befinner oss i en medelstor stad, utan det är helt enkelt en liten stad. Plus att alla 

kulturinstitutioner ligger här, vilket gör att det inte finns något utrymme. Kalmar stad har lite 

bekymmer och slottet är något som de aldrig har bett om att få, det har ju alltid bara legat 

här. (Lars) 
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– Men varför inte satsa på en kulturverksamhet? Att öppna upp slottet för all möjlig 

verksamhet! (Mattias) 

 

– Vi i kommunen har velat få slottet att bli en kulturinstitution men det har avslagits av 

regionförbundet. Det man kan göra är i sådana fall att be om bidrag till projekt. Jag har 

emellertid en annan syn på slottets potential. Upplevelser blir allt viktigare och varför inte 

utnyttja slottets alla lokaler till exempel övernattningar. Där tror jag slottet kan ge väldigt 

mycket.  (Johan) 

 

– Tycker ni då att slottet bör satsa på något helt nytt eller utveckla det man redan har?  

 

 

– Det bästa är naturligtvis kombinationen av dessa två. Behåll det som verkligen funkar. Ta 

till exempel gästabudet som vi är riksbäst på, där har vi absolut toppkvalitet. Men för att följa 

samhällets utveckling måste man även våga sig på nya infallsvinklar. (Lars) 

 

– Kombinationen är viktig. Slottet har ju sin tradition, sin kärna. Men sedan måste man bygga 

på med något nytt. Något som gör det hela unikt. Man får inte vara rädd för att ta risker. Det 

gäller att övertyga alla om att tro på någonting gemensamt. Jag tror på det goda samtalet. 

(Åke) 

 

– Du pratar om att man måste tro på något gemensamt för att lyckas? Vad ser ni för 

hinder i detta för Kalmar Slotts utveckling? Är alla intressenter med på noterna?  

 

– Det beror på om man inom kommunen tänker visionärt eller inte. Många tänker 

bakåtsträvande vilket kan hindra utvecklingen. (Patrick) 

 

– Det enda hinder jag ser är pengar. Vi har försökt att få fram ett avtal mellan Kalmar 

Kommun och Statens fastighetsverk som äger slottet. Men det gäller att visa dem att det är 

lönsamt att göra satsningar här på slottet. (Åke) 

 

– Det finns ju en styrka i det nya avtalet mellan kommunen och Statens Fastighetsverk. 

Fastighetsverket är jätteviktigt att ha med i diskussionen. Dels så äger de andra liknande 
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anläggningar som man kan titta på och sedan ta ut det som är bra. Om vi förenar deras 

kunskaper med vår optimism så kanske det kan bli något riktigt bra. (Johan) 

 

– Jag tror intressena kring slottet skiljer sig åt. Statens Fastighetsverk ser slottet som ett 

historiskt monument som ska bevaras medan vi i projektgruppen vill förnya. Vi måste försöka 

kombinera de här två så att alla blir nöjda.  (Kyrre) 

  

– Det finns inga hinder bara man kan visa att vinster kan göras genom satsningen. Nu vill jag 

inte vara en surmagad gubbe och säga ”så mycket som man har lagt på Salvestaden” men så 

är det ju. Där var det 20 miljoner rakt ut i från fickan. Ge oss dem så ska ni få se vad vi kan 

åstadkomma. (Lars) 

 

– För en del politiker är budgeten en sanning, men så är det ju faktiskt inte. (Patrick) 

 

– Men vilken roll spelar intressenterna i utvecklingen av Kalmar slott och vilka är dem?  

 

– Vilken roll de spelar har jag ingen aning om. Jag har försökt så många gånger. Det är som 

att ro i tjära. Ni förstår vad jag menar, det kan vara lite trögt ibland att få med de här andra 

grabbarna. Ibland kan jag tycka det är svårt att skapa ett engagemang hos övriga. Visst 

ställer ni i kommunen och regionförbundet upp med en liten hacka här och där men då blir 

det bara engångsgrejer och sedan får vi börja om från början igen nästkommande år. Vilket 

blir väldigt slitsamt och ineffektivt för verksamheten. (Lars) 

 

– Det finns ju ett stöd från kommunen och regionförbundet men det har kanske inte varit 

tillräckligt och slottet borde prioriteras mer. Medvetandet av slottets betydelse är inte 

tillräckligt stort. (Kyrre) 

 

– Jag tycker att stödet till slottet har varit stort, politiskt sett. Visst måste vi hela tiden ställa 

slottet mot allt annat men det finns på något sätt en bred uppfattning i politiken att det är 

slottet och vårt centrum som vi ska satsa på. (Johan) 

 

– Tidigare har kommunen fått täcka upp för slottet när det inte har gått bra. Kommunen 

måste vara proaktiv i sin finansiering och externa finansiärer blir här jätteviktiga. (Mattias) 
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– Slottet behöver mycket hjälp utifrån och då behöver man stödet från kommunen, den 

offentliga sektorn och även från det privata näringslivet. Näringslivet har mycket att hämta 

från slottet då även de påverkas om något annat inom området expanderar. (Jan) 

 

– Använd näringslivet som sponsorer och låt de ha ett rum på slottet där de kan hålla sina 

konferenser. Då kan slottet även nå ut via den kanalen. (Johan) 

 

– Näringslivet i den här delen av landet finns det dessvärre inget att hämta ifrån. Det finns 

inga som kan visa vägen för de andra företagen. Alla företag sponsrar enbart fotbollslaget. 

(Mattias) 

 

– Om man ska tänka negativt så betalar ju näringen skatt vilket gör att de inte vill betala 

ännu mer pengar. (Patrick) 

 

– Under Unionsfirandet lyckades vi faktiskt få med oss näringslivet och hade en översponsor 

och några undersponsorer. För att få med sig näringslivet så visade vi att de var en större del 

än bara en som gav oss pengar. Då vi hade stödet både från Nordiska Ministerrådet och från 

de nordiska stadsöverhuvudena höjde detta vår status vilket satte ribban på en annan nivå. 

(Jan) 

 

– Ribban måste sättas högt för att lyckas. Kanske till och med högre än målet. På så vis blir 

det lättare att få intressenterna att göra stora satsningar. (Patrick) 

 

– Stödet har dessvärre ändå inte varit tillräckligt stort och jag tror tyvärr inte det kommer att 

kunna bli det heller. Inte i framtiden. År 2012 är ett sådant magiskt årtal för Kalmar som 

kommer att förändra en del. Det är det året var fjärde person kommer vara pensionär i 

Kalmar. Detta kommer i sin tur resultera i mindre skatteintäkter och mindre pengar till 

kommunen. Kommunen måste då själva hålla sig uppe. (Åke) 

 

– Jag tror att det i framtiden kommer bli lättare att nå fram om man får det att handla om 

konkreta saker. Men visst, kommunen är en viktig nyckel att ha och ställer de inte upp så går 

allting i stöpet. Regionförbundets roll för Kalmar Slott vet jag däremot inte så mycket om. De 

bidrar inte med så mycket pengar om de inte anser att det är en regional angelägenhet. För 

att få med sig politikerna handlar det om ett långsiktigt nötande. Att man måste få folk att 
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förstå vad man vill åstadkomma. Men även politiker har ju sina prioriteringar och tänker i 

första hand på sina väljare.  (Björn) 

 

– Innan man satsar ordentligt måste vi alla komma överens om vad Kalmar Slott är för 

Kalmar stad och regionen. Det gäller att hitta en ram. Sedan måste slottet prioriteras under 

minst en femårsperiod (Kyrre) 

 

– Nu har vi kommit in på diskussionen kring vad som krävs för att lyckas i framtiden 

och Ni pratar mycket om att alla måste enas om ett gemensamt mål och visa ett 

gemensamt engagemang. Finns det andra förutsättningar som krävs för att lyckas med 

utvecklingen av Kalmar Slott?  

 

– Att få med lokalbefolkningen är något jag verkligen förespråkar för att lyckas med en 

framtida utveckling. En annan förutsättning är att ha många goda kontakter och ett stort 

nätverk. Nätverket kan även utnyttjas för god marknadsföring vilket är en viktig förutsättning.  

(Anders) 

 

– Lokalmarknadsföring. Kommuninvånarna är inte en tillräckligt stor målgrupp. Finns det 

inget folk i staden så hjälper ingen marknadsföring. Det är ju bara på sommaren som det 

finns folk här i Kalmar. Det här är verkligen en sommarstad. (Lars) 

 

– Vi på destination Kalmar har lagt ner mycket möda på att marknadsföra varumärket 

Kalmar och där ingår ju även slottet. Slottet måste dock själva ha en marknadsföring som 

enbart gäller dem. (Åke) 

 

– Det är detta som är tanken med det nya bolaget där turistbyrån och Destination Kalmar går 

samman. Där har vi en marknadsföringskompetens vilken ska nyttjas istället för att varje del 

har sitt egna stuprör. Just marknadsföringskunskapen är något som slottet själva har 

efterlyst. Det har man inte haft innan, då har det varit något slags hemmasnickeri. (Johan) 

 

– Jag tycker att marknadsföring är en viktig del men det handlar om vilka värden du stoppar 

in. Utan värden är det bortkastade pengar. (Mattias) 
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– Anders pratade precis om betydelsen av nätverk, vilket får oss att tänka på möjliga 

samarbeten som kan ske i framtiden. Hur ser ni på dessa?  

 

– Det man först måste se till är vilka nätverk vi har och sedan jobba sig fram genom de 

befintliga kanalerna. Då Kalmar Slott inte har en stor budget måste man knyta an till många 

aktörer. Du får då in många nya idéer men även andra resurser. Nätverken leder ofta till 

framgång. (Björn) 

 

– Vi vill gärna ha ett samarbete med andra turistattraktioner som kan hjälpa till att lyfta 

slottets profil . Dessa är till exempel Glasriket, och station Linné tillsammans med världsarvet 

på Öland. (Kyrre) 

 

– Visst kan samarbete med dessa gynna slottet men station Linné är jag tveksam till. Jag vet 

inte om naturälskare riktigt faller inom samma målgrupp som slottets. Men det är absolut 

värt ett försök. (Lars) 

 

– Under Unionsfirandet hade vi många olika nätverk som i princip bestod av hela regionen. 

Detta lyckades enormt bra. Detta kan ha berott på att min roll var väldigt tydlig som spindeln 

i nätet så jag upplevde aldrig dessa nätverk som något problem. Samarbete och nätverk är 

verkligen något man bör satsa på i framtiden. (Jan) 

3.4 Projektgruppen 

 

 

Här kommer vi nu att beskriva den tredje faktorn som vi uppmärksammat - projektgruppen. 

Denna del utgörs av våra egna observationer från de möten vi deltagit i och intervjuer vi 

utfört. Vi gör nu ett avbräck från den tidigare dialogen.  

 

 

Projektgruppen för Kalmar Slotts utveckling är av central betydelse för att kunna gå vidare i 

processen mot framtiden. Vi har haft förmånen att delta och göra observationer i de möten 

som hållits av projektgruppen. I och med våra observationer har vi uppmärksammat viktiga 

faktorer som vi anser är av stor betydelse att behandla. 
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Att projektgruppen inte har en sluten krets var den första tanken som slog oss när vi först 

började diskutera kring projektgruppen. Det har under de möten vi har deltagit i tillkommit 

nya personer vilket har skapat en otydlig bild hos oss gällande projektmedlemmarna. Under 

det sista mötet där vi höll vår presentation tillkom det ytterligare personer som alla visade sig 

vara av stor betydelse och en del av projektgruppen. Några av respondenterna som även 

deltagit i mötena har inte förstått sin egen roll i projektet. Det har framkommit att det inte 

funnits någon motiverad anledning till deras deltagande i projektarbetet. 

 

Då vi med hjälp av våra intervjuer har fått en djupare kontakt med dessa personer har vi funnit 

vår nästa faktor, nämligen hur mycket värderingarna och visionerna skiljer sig åt. 

Meningsskiljaktigheterna kring vision och värderingar är, enligt våra observationer, inget som 

medlemmarna själva är medvetna om. Genom att vi har funnit en känsla av återhållsamhet 

bland medlemmarna har vi kunnat se att åsikter inte alltid kommer fram när gruppen är 

samlad. Under vårt första möte såg vi inga tecken på sådana tendenser. De har först 

framkommit vid senare observationer.  

 

Genomgående i våra intervjuer har respondenterna poängterat att utvärderingar är ett bra sätt 

att tillvarata lärdomar på. Vi har här dock uppfattat motstridigheter i deras egna uttalanden. 

Respondenterna har undvikit att svara på frågor som berört historien och istället valt att 

fokusera på framtidsaspekter. De som har varit villiga att se tillbaka på historien har varit de 

intervjupersoner som inte ingår i projektgruppen. Vi har uppmärksammat att projektgruppen 

inte har tagit sig tid att reflektera över det som varit. Detta framkom även under vår 

presentation där det visade sig att det inte fanns någon vetskap om att tidigare utvärderingar 

inte skett. På så vis har vi även uppmärksammat bristen av att kommunicera information. 

 

Drivkraft är ytterligare en faktor som, vi har upplevt, saknas i projektgruppen. Visserligen har 

vi bara fått vara med i startgropen av projektet men än så länge har vi inte observerat att den 

rätta drivkraften och engagemanget existerar. Vi känner att någonting fattas i gruppen för att 

den ska kännas ultimat och inneha de rätta förutsättningarna. Plattformen för projektgruppen 

som den ser ut idag känns något obalanserad. Med detta menar vi att medlemmarna drar åt 

olika håll och de verkar inte kunna bestämma sig för en specifik färdriktning.   
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Något som överraskat oss är inställningen vissa har gentemot varandra. Medlemmarna hyser 

respekt för varandras kunskaper, men det har i vissa fall visats prov på att medlemmars roller 

har ifrågasatts. 
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4. Röster från det andra bordet  
u börjar även borden bredvid att höja sina röster. Deras konversationer ger oss ett 

annat perspektiv på saker och ting. Bordsdeltagarna bidrar med teorier kring två 

delar, lärande organisationer samt faktorer som vi finner intressanta för ett framtida 

profileringsarbete. Dessa ingår i rubrikerna Historia och Framtid där vi återigen har valt att 

utgå från Almqvist och Fritz (1995) modell. Låt oss nu lyssna till dessa röster.     

4.1 Historia 

Tack vare en historia kan organisationer samla erfarenheter och ta lärdom av dessa. Därför har 

vi valt att under denna rubrik behandla teorier om organisatoriskt lärande. 

4.1.1 Framgång genom organisatoriskt lärande 

Om organisationer ska nå framgång krävs det att arbetet blir mer lärorikt (Senge, 2006). 

Anledningen till detta resonemang har uppstått då världen blir allt mer integrerad och 

organisationer mer komplexa. Här krävs det att organisationer på ett effektivare sätt tar 

lärdom. Det finns en myt som säger att utveckling av ledare och organisationskulturer kan 

skapa effektiva ledare och effektiva organisationer (Thurbin, 1995). Författaren motsäger sig 

denna myt och framhåller att det behövs något mer. Genom en enhetlig eller kollektiv vision 

och vilja kan man inom organisationens ram åstadkomma lyckosamma resultat. Möjligheten 

finns, men utan begreppet lärande organisation kan visionen inte skapas och förverkligas.  

 

Vad innebär då att vara en lärande organisation? Senge (1990) accentuerar att en lärande 

organisation är en organisation som kontinuerligt utökar sin förmåga att se vad som kan ske i 

framtiden och vad som krävs för att uppnå den uppsatta visionen. Genom att hela tiden 

tillägna sig kunskap så lär sig organisationen och kan då använda detta för att skapa en 

kraftfull organisation (Edenius, 2003). Det handlar dock inte enbart om att samla in så mycket 

kunskap som möjligt (Senge, 1990). Vikten ligger istället i hur du använder den kunskapen 

som tas in. Även en liten mängd kunskap kan komma till nytta. 

 

Vidare poängteras det av Senge (1990) att uppfattningarna och förklaringar kring den lärande 

organisationen går isär. Dock lyfts det fram fyra element som återkommer i olika 

företagsekonomiska teorier: 

 

N 
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 Ett gemensamt mål som de flesta lärande organisationer har, grundar sig på att de hela 

tiden vill anpassa sig efter den osäkra och föränderliga omvärlden. 

 

 Istället för att lägga all fokus på att lösa problem agerar de lärande organisationerna 

efter att just lära för att på så vis naturligt lösa problem och förhoppningsvis förhindra 

framtida. 

 

 Medlemmarna i den lärande organisationen präglas av ett starkt reflekterande kring 

den egna processen och dess handlingar.  

 

 En stark gemensam vision är ett synligt drag som går igen hos dessa organisationer. 

Huvudenergin läggs alltså på en gemensamhet för att åstadkomma förändring.  

 

Poole & Van de Ven (2004) går in på hur den lärande organisationen blir lärande. De skriver 

att lärandeprocessen präglas av att organisationen uppmärksammar, tolkar och hanterar 

tidigare erfarenheter. Lärande organisationer är väldigt effektiva och många strävar efter att 

ha en lärandeprocess (Björkegren, 1989). Trots detta framhålls att många av dessa företag inte 

har en effektiv inlärning och att det är något som de bör jobba på för att nå framgång. Senge 

(2006, framsida) påpekar även han vikten av att vara en lärande organisation och beskriver 

betydelsen enligt nedanstående citat: 

 

”In the long run the only sustainable source of competitive edge is your organization’s ability 

to learn faster than its competitors.” 

 

Det finns vissa fallgropar som hindrar lärandeprocessen från att bli så effektiv som möjligt 

(Senge, 2006). Då medlemmarna inom organisationer ofta har en förmåga att enbart fokusera 

på sitt eget arbete tappar de fokus på att hela projektet måste skötas tillsammans som en 

kollektiv grupp. En svag så kallad ”vi-anda” medför att medlemmarna ofta skyller på 

varandra när något inte gått som de hade tänkt sig. Att skylla på andra är ett stort problem och 

behöver inte enbart innefatta medlemmar i organisationen utan även intressenter utanför kan 

få sig en känga. 
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Ett annat problem är att målen inom organisationer oftast är kortsiktiga vilket gör att företaget 

inte satsar på ett djupare lärande som gagnar ett långsiktigt mål (Senge, 2006). Vidare 

poängteras att ett av de mest effektiva sätten att lära sig på är att utgå från tidigare 

erfarenheter men att det inte alltid är så enkelt. Författaren accentuerar att organisationen inte 

alltid får uppleva konsekvenserna av de mest betydelsefulla besluten vilket gör att det kan bli 

svårt att lokalisera vad som gjort att det gått bra eller mindre bra. Det de påpekar är att det kan 

vara svårt att se hur det skulle ha gått om de gjort på annat vis.  

 

Även Argyris (1978) behandlar problemen med den lärande processen. Precis som Senge 

(2006) poängterar han att medlemmarna är ett stort hinder för den lärande organisationen. 

Han framhåller även att de involverade inte bara bör vara handlingskraftiga utan även ha en 

lärande förmåga vilket kan vara svårt för organisationer att se. Även om medlemmarna har 

denna förmåga måste de, för att skapa nytta med den lärdomen de tagit, dokumentera den 

kunskapen som har lärts. Att minnas och gå tillbaka i tiden är något som många 

organisationer ställer sig något motvilligt till då de hellre blickar framåt än bakåt (Almqvist & 

Fritz, 1995).   

 

Utifrån ovanstående teorier kan vi urskilja ett antal relevanta punkter som förtydligar de 

fallgropar som kan inträffa på vägen mot att bli en lärande organisation:  

 

 Medlemmarna fokuserar för mycket på sitt eget arbete och mister den kollektiva 

känslan som bör infinna sig. 

 

 Att skylla ifrån sig leder till ett mindre kritiskt reflekterande som hämmar 

lärprocessen. 

 

 Mål som är kortsiktiga främjar inte lärandet då processen blir för kortvarig. 

4.1.2 Historia och erfarenhet som lärdomskälla 

Med hjälp av historian kan företag förstå varför de är där de är idag och vilka företagets 

innersta värderingar består av (Almqvist & Fritz, 1995). Detta leder till nya perspektiv och ger 

utrymme för ett annorlunda arbete i framtida projekt då det blir lättare att bedöma vad som 

fungerar bra och vad som fungerar mindre bra för att lyckas med ett framtidsprojekt . Senge 

(1990) ser fenomenet att lära från sin historia och de egna erfarenheterna som ett primärt 
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element och något som inte får glömmas bort. Att lära av sin historia kan pågå hur länge som 

helst då det oftast finns både misstag och framgångar att ta sig en tillbakablick på.  

 

Innan ett projekt drar igång är det viktigt att bedöma om det finns en risk för misstag och om 

det är något som organisationen i framtiden kan dra nytta av (Kline & Saunders, 1995). De 

skriver att organisationer som väljer att acceptera denna risk skapar sig större möjligheter att i 

framtiden lära av sina misstag. Organisationer måste se till historien för att lära sig hantera det 

i framtiden. Kline och Saunders (1995) framhäver betydelsen av att uppmuntra misstag så 

länge man lär sig något av det.  Vidare framhåller de även att misstag bör uppmuntras men att 

det inte upprepas fler gånger. Det visar i sådana fall på att det inte det inte har tagits någon 

lärdom från misstaget. 

 

Företagen kan alltså använda historien som en idébank att plocka godbitar ifrån (Almqvist & 

Fritz, 1995). Att historien skulle vara en slags guldgruva är något som förespråkas. Genom att 

gräva djupare i gruvan får företagen fram både lyckade och mindre lyckade erfarenheter som 

kan ge organisationen ett annat synsätt och ett bredare perspektiv. Historien kan bli en 

språngbräda mot nuet och framtiden om det används på rätt sätt. 

 

Almqvist och Fritz (1995) behandlar inte bara vilka möjligheter som finns med att gå tillbaka 

till historien för att söka inspiration. Historien får inte ta för stor plats i sökandet av varför 

dagsläget är som det är. Nuet och framtiden bör inte vara en spegelbild av historien och fastna 

i det som en gång varit. Att slippa ansvar och lägga mer kraft på historien är oftast ett sätt för 

företag att slippa möta nuet. Historien kan även bidra till att riva upp gamla känslor vilket kan 

skapa osämja inom organisationen. Det är därför viktigt att inte försöka hitta personer att 

skylla på utan se till processen i stort.   

 

Historien ska alltså användas som en idébox som företaget kan öppna när det finns ett behov 

för det. Organisationer bör se till vilken kontakt de har med både historien, nuet och framtiden 

för att se hur de balanserar dessa delar (Almqvist och Fritz, 1995). Är nuet en dominerande 

del leder detta till många krisartade beslut som stoppar upp både flödet bakåt och framåt. 

Denna syn kan enligt författarna leda till snabba handlingar där betydelsefulla händelser i 

historien förbises. Vidare påpekas även problem med att se för mycket in i framtiden och 

mindre till nuets förutsättningar och historiens skatter. Att se för mycket in i framtiden 

handlar om att organisationer enbart ser möjligheter och begränsningar. Författarna betonar 
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att för att komma över framtidens begränsningar och nå möjligheterna bör det även ses till 

nuets möjligheter och begränsningar. 

4.1.3 Argyris’s Single-loop och Double-loop learning 

Enligt Argyris (1978) finns det två olika lärprocesser för lärande organisationer.  Dessa så 

kallade lärprocesser kallas inom företagsvärlden för Single loop learning och Double loop 

learning. Svårigheten av att särskilja dessa två poängteras men det betonas även att skillnaden 

ändå är signifikant. Single loop learning handlar om att organisationer påträffar och justerar 

fel och därifrån sedan fortsätter att fullfölja arbetet emot sina satta principer och mål. Genom 

återkoppling till tidigare erfarenheter och misstag lär sig organisationen att inte begå samma 

misstag och använda sig av tidigare kunskap. En organisation som lär sig enligt denna metod 

ändrar dock inte riktlinjer och mål, utan ser bara till att ta hänsyn till tidigare erfarenheter på 

vägen mot målet. 

 

Vidare nämns problemen med Single loop learning. Denna process behandlar nämligen enbart 

existerande problem men tittar inte på ursprunget till problemet. Fokus ligger alltså bara på att 

lösa det. Double loop learning däremot, handlar om hur organisationer utvärderar sitt arbete 

och sina misstag. Istället för att enbart finna och korrigera felen som uppstår på vägen, 

utvärderas dessa vilket sedan leder till att organisationen anpassar dess principer och mål efter 

resultatet. I denna lärprocess ifrågasätter alltså organisationen sina antaganden och 

värderingar och söker sig djupare in på problemet. 

 

 

 Figur 6.2 Double-Loop Learning, Argyris (1990), s.94 
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4.1.4 Utvärdering för organisatoriskt lärande 

 

”Vad har vi lärt oss av allt det här, som vi inte kände till när vi började?” 

     (Mayo & Lank, 1995, s.197) 

 

Uppföljning och utvärdering kan enligt Mayo och Lank (1995) användas för att kontrollera 

hur pass väl organisationen har uppnått de utsatta målen. Uppföljningen kan även bidra med 

att ge feedback till dem som har jobbat, redovisa för invånarna hur deras pengar har använts 

till offentliga satsningar vilket i sin tur leder till ett ökat förtroende och engagemang.  

Uppföljningen ger politiker underlag för att omfördela resurser och sätta nya mål. Genom 

uppföljning lär man inte bara av sina egna utan även av andras erfarenheter.  

 

I tidigare teorikapitel behandlade vi historien som lärdomskälla. Almqvist och Fritz (1995) 

poängterar även dem att utredningar är viktiga för framtidsarbetet. De framhäver att det 

genom utredningar kan komma upp många olika erfarenheter från en och samma händelse. 

Författarna betonar vikten av att ta tillvara på de olika åsikterna och inte försöka komma fram 

till vems åsikt som stämmer. Bara för att andra har egna ståndpunkter behöver inte dessa 

överges för att det finns meningsskiljaktigheter. 

 

När ett arbetslag strävar efter gemensamma mål kan medlemmarna i gruppen inte undvika att 

inlärning sker på vägen (Mayo & Lank, 1995). För att ytterligare stärka denna inlärning bör 

medlemmarna tillsammans sätta sig ner och utvärdera hur inlärningen skett. Denna 

utvärdering sker ofta i samband med att uppgiften slutförts och visar om målet uppnåtts 

(Svensson, 1993). Utvärderingen fungerar även enligt författaren som feedback till 

gruppmedlemmarna. En sådan utvärdering används inte bara i syfte att kunna se tillbaka i 

tiden. Den används också med anledning till framåtsyftande ändamål.  

 

En organisation bör hela tiden ha i åtanke att en utvärdering kan användas och dras nytta av i 

flera hänseenden än organisatoriskt lärande (Svensson, 1993). Den kan också vara underlag 

till verksamhetens finansiärer när dessa planerar och därefter prioriterar. I moderna 

organisationer är det emellertid sällsynt att man ser konsekvenserna av sitt eget handlande, 

och negativa resultat har en tendens att bli bortförklarade genom hänvisning till ”händelser 

som ligger utanför vår kontroll” (Thurbin, 1995).  
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4.2 Framtid 

Efter att vi behandlat historian kommer vi nu till framtidskapitlet. Här har vi valt att framföra 

teoretiska faktorer vilka vi anser vara intressanta för ett framtida profileringsarbete. 

4.2.1 Platskvalitet 

”Trots att man kan betrakta dagens samhälle som starkt påverkat av olikartade globala 

processer utgör platser en bas för socialt liv respektive kulturella sammanhang.” 

     (Aronsson, 2007, s.108) 

 

Aronsson (2007) pekar på globaliseringsprocessen som homogeniseras allt mer och bidrar till 

goda utgångspunkter för initiativ på lokal nivå. Idag använder sig organisationer av att betona 

platsers kulturella särarter och framföra dessa i den strategiska organisationsutvecklingen. 

Han påpekar vidare att dessa kulturella särdrag även kan formas till nya kombinationer som 

kan vara en stor konkurrensfördel. En förutsättning för att dessa lyckas beror emellertid på om 

organisationen lyckas dra till sig uppmärksamhet. För att då kunna utveckla en plats krävs det 

ett samspel mellan förändringar i infrastrukturen och förändring av kulturen och ekonomin.  

 

Florida (2006) talar om begreppet platskvalitet. Detta begrepp består av alla de utmärkande 

egenskaper som gör en plats attraktiv och unik. Författaren nämner tre dimensioner (s. 277) 

som redogör för begreppet platskvalitet: 

 

 Vad som finns: En kombination av byggd miljö och naturlig miljö; en lämplig plats att 

leva kreativa liv på. 

 Vem som finns: En mångfald av människor som interagerar och skapar möjligheter så 

att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i samhället.  

 Vad som händer: Livligt gatuliv, kafékultur, konst, musik och människor som ägnar 

sig åt utomhusaktiviteter – enkelt uttryckt en mängd aktiva, spännande och kreativa 

sysselsättningar.  

 

Aronsson (2007) hänvisar till Wahlström (1994) som tar upp diskussionen kring platsers 

värde och accentuerar att värdet skiljer sig beroende på vem man pratar med. Antingen det är 

turister, lokalbefolkningen och andra aktörer som berör platsen.  
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4.2.2 Platsmarknadsföring 

Att marknadsföra en plats kallas för platsmarknadsföring (Ek & Hultman, 2007). Syftet, som 

med all annan marknadsföring, är att visa upp en positiv bild för att antingen skapa sig en ny 

image eller för att uppväga en negativ image. Författarna hänvisar till Kearns & Philo (1993), 

vilka delar in målgrupperna i tre olika typer. Den första typen av målgrupp är näringslivet, 

den andra kategorin är invånarna och den sista är turister. Genom att även få med sig 

lokalbefolkningen och näringslivet kan profilen bli mer trovärdig utåt sett.  

 
Hur marknadsföringen av platsen ser ut beror självklart på vad det är man väljer att 

marknadsföra av platsen (Ek & Hultman, 2007). Om det gäller historiebruk gäller det att 

använda det som skett tidigare i ett samtida kontext. Fördelen med att ta tillvara på det som 

varit och sätta det i ett samtida perspektiv är att det visar upp historiens betydelse även i vår 

epok. 

 

En annan faktor som Ek och Hultman (2007) poängterar som viktig för att lyckas med sin 

platsmarknadsföring är frågan om hur infrastrukturen ser ut på platsen. Då turister är en av 

målgrupperna, vilka ofta är angelägna om att kunna förflytta sig på enklast möjliga sätt, är 

detta något som bör beaktas. En plats med bättre tillgänglighet kan ofta leda till en utveckling 

mot ett  internationellt perspektiv och en större marknad.  

4.2.3 Den visuella profilen 

Organisationer måste ha en tydlig och konsekvent kommunikation utåt för att skapa 

förtroende i dess omgivning (Bergström, 2007). Detta kallas för en visuell företagsprofilering. 

Författaren förespråkar en sådan profil då den gynnar organisationen, inte bara ur ett 

kortsiktigt, utan även ur ett långsiktigt perspektiv. Genom en tydlig visuell profil kan en 

känsla av samhörighet, både internt och extern, byggas upp. För att lyckas bygga upp en 

sådan profil krävs det att organisationen är enig om en gemensam vision som man vill uppnå. 

 

Bergström (2007) skriver att visuell profilering speglar företagets vision genom ett bildligt 

språk. Den grafiska profilen kan ses som ett komplement till det personliga mötet då det kan 

utformas på alla typer av trycksaker så som flaggor, kuvert, broschyrer, annonser med mera. 

För att den visuella profilen ska få genomslagskraft krävs det att den hålls konsekvent 

(Dahlén & Lange, 2003). Detta för att skapa den igenkännedom som krävs för att skapa en 

stark profil.  
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4.2.4 Visioner och mål 

”Visionen, den vitaliserade, attraktiva, realistiska och trovärdiga bilden av en organisations 

framtid, är en sammanfattning av det gemensamma intresse som organisationens olika delar 

ska förverkliga genom samverkan” 

             (Wiberg, 2001, s 17 ) 

 

 

Citatet ovan visar på att alla medlemmar inom organisationen måste ha en och samma vision 

för att lyckas ta sig framåt. Även mål har en liknande betydelse och vi väljer här att använda 

båda begreppen som synonymer till varandra trots att många teorier väljer att separera dessa. 

Målet syftar enligt Abrahamsson och Andersen (2005) till att visa det önskvärda tillståndet i 

framtiden vilket även citatet ovan pekar på.  

 

Behövs det då verkligen en vision eller ett mål för att utvecklas? Wiberg (2001) hänvisar till 

Kotter (1992) som skriver att en vision är nödvändig för att förändring ska kunna ske. Vidare 

framhålls att en gemensam vision ökar trovärdigheten vilket då även kan öka acceptansen och 

därigenom få med sig alla involverade parter.  

 

För att nå upp till målen och få framgång måste en strategisk planering göras (Mayo & Lank, 

1995). I planeringen bör beslut kring resurser och mål behandlas. Bedömning av vilka 

resurser som krävs och vilka delmål gruppen bör sträva efter ska finnas med i denna 

planering. Vidare poängteras att strategin kan ändras på vägen och det dras här en parallell till 

turister. Precis som turisten måste organisationen börja med att välja en färdriktning. Liksom 

turisten måste organisationen vara beredd på att det kan komma upp erfarenheter som kan 

ändra denna färdriktning.  

 

För att nå upp till en vision bör, enligt Wiberg (2001), organisationen uppfylla följande 

faktorer:  

 

 Kvalitet – Att uppfylla behov och förväntningar. 

 Produktivitet – Att utnyttja sina resurser och utkomsten av det. 

 Delaktighet – Att ha ett starkt engagemang från alla involverade 

 Lärande – Att söka sig fram till rätt väg. 
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Ett annat kriterium för att uppnå visionen är att denna görs vitaliserande, attraktiv, realistisk 

och trovärdig. Fokus är även ett ord som används för att generera den process som krävs. Att 

organisationer fokuserar på ett gemensamt mål och på att skapa en kraftsamling är något som 

Wiberg (2001) förespråkar. Även Ries (1996) förespråkar fokus som en viktig del för att 

uppnå sina framtida mål. Det bidrar även till att skapa en miljö som hela tiden blir starkare då 

alla inblandade vet vad som eftersträvas i framtiden. Processen mot att finna sin fokus kan 

emellertid vara svårt. Då idéer i ett utvecklingsskede ofta kommer i mängder finns risken att 

man tappar sin kärna. Ett annat problem som kan uppstå är att en fokus även bör fokuseras om 

med tiden då även en strak fokus kan tappa i kraft. 

4.2.5 Den inre kärnan 

Alltid när det handlar om förändringar finns det hinder att ta sig över under processens gång 

(Argyris, 1992). Det han pekar på som svårigheten i en förändring är bland annat problemet 

med att inse vilka konsekvenser vissa beslut kommer att medföra. Författaren poängterar även 

det inre väsendet i en organisation som inte alltid är så lättstyrt, det vill säga medlemmarna. 

Det han här syftar till är medlemmarna i organisationen som är en viktig del i 

förändringsprocessen. Ett annat problem som behandlas är kravet på engagemang som även 

det kan relateras till medlemmarna inom organisationen. Här betonas alltså vikten av att få 

med sig hela organisationen och att utan ett engagemang från medlemmarna blir det svårt att 

lyckas med en förändring.  

 

När en organisation samlar ihop anställda till ett arbetslag, vilka strävar efter ett gemensamt 

mål, måste detta team av medlemmar se till att resultatet av deras kompetenser optimerar 

organisationens nytta (Mayo & Lank, 1995). För att uppnå ett gott resultat gäller det för 

lagmedlemmarna att samla sina kunskaper för att kunna realisera uppgiften. Att arbetslagen 

klarar av sina uppgifter genom att fungera i team är en grundläggande faktor till att 

organisationer når upp till sina verksamhetsmål. Dock gäller det för dessa lag att de enskilda 

medlemmarna i sammanslutning med varandra inte enbart använder sig av sina kompetenser 

för att klara av att lösa arbetsuppgifter utan genom ett sådant arbetssätt gynnas inte lagets 

inlärning i ett vidare perspektiv.  

 

Mayo och Lank (1995) accentuerar att för att maximera utsikterna till inlärning bör 

organisationer sätta ihop arbetslag av medlemmar som kompletterar varandras kompetenser 

och erfarenheter. Genom en olik sammansättning av medlemmar bidrar det till att många 
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arbetslag består av gruppmedlemmar från exempelvis olika enheter, avdelningar, nivåer eller 

medlemmar utifrån den egna organisationen.  

 

En annan viktigt punkt som organisationer bör beakta är om medlemmarna kan koppla 

visionen till vardagen och det dagliga arbetet (Almqvist & Fritz, 1995). Trots att vikten av en 

gemensam vision i organisationens inre kärna påpekas, förespråkar även författarna att olika 

synsätt mellan medlemmarna bör respekteras och välkomnas då detta breddar perspektiven. 

Öppenheten höjer även beslutsfattandets kvalitet då alla synsätt kommer fram (Woodcock & 

Francis, 1990). Detta leder till att man kan utvärdera synpunkter och förslag i en bred 

diskussion. Att ha en öppenhet inom gruppen leder dock till att faktiska omständigheter kan 

visa sig.   

4.2.6 Omgivningens betydelse för organisationen 

Det är inte bara människor, växter och djur som kan ses som levande organismer utan även 

organisationer (Almqvist & Fritz, 1995). Detta innebär att organisationer precis som 

organismer lever i en föränderlig värld. För att överleva i denna värld måste vi alltså hela 

tiden vara lyhörda och känsliga för vår omvärld och det som sker i denna.  

 

Enligt Thurbin (1995) måste organisationer fastställa förhållandet mellan organisationens 

kapacitet och de förutsättningar som finns i omvärlden för att utvecklas. För att uppnå mål 

och visioner kan organisationen antingen samarbeta med omgivningen eller motarbeta den 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Vad menas då med omgivning? Abrahamsson och Andersen (2005) framhåller att 

omgivningen består av dels en nationell och en internationell miljö. Det kan till exempel vara 

kunder, finansiärer etc. Vidare leder oss författarna in på resonemang kring två olika sätt att se 

på organisationers omgivning. Det första innefattar en systemteori som förespråkar 

organisationen som ett öppet system. Den rationalistiska teorin däremot ser organisationen 

som en enskild aktör vars uppbyggnad och struktur är beroende av och söker påverka de olika 

faktorerna i omgivningen, så som politik och ekonomi. Systemteori däremot agerar med 

omgivningen för att få ett så balanserat utbyte som möjligt där parterna samarbetar.  

 

Vidare ses, enligt den rationalistiska teorin, de yttre krafterna som ett hinder för 

organisationens utveckling mot en framtida vision (Abrahamsson & Andersen, 2005). De 
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faktorer som nämndes tidigare, ekonomi och politik, är bland annat det som antingen kan 

skapa direkta eller indirekta begränsningar. Detta resonemang kopplar vi till Svensson (1993) 

som framhåller att inom den offentliga sektorn ligger mycket av makten hos politikerna. 

Deras ansvar ligger i att styra resurserna till de verksamheter där invånarna får mest nytta av 

dem. De har den svåra uppgiften att fastställa prioriteringar eftersom pengarna inte räcker till 

allt. Aronsson (2007) behandlar politikens makt över andra enheter. Han skriver att de aktörer 

i omvärlden som inte har makten kan tjäna på att ingå i ett större nätverk. Detta ger 

möjligheten till ett förflyttande av makten där beroendet mellan organisationen och politiker 

minskar.   

 

Idag präglas företagsekonomiska teorier av begrepp så som företagssamarbete och 

företagsnätverk (Abrahamsson & Andersen, 2005). Detta indikerar på att samarbeten blir allt 

viktigare för att bygga upp en stark organisation. Författarna förklarar att orden nätverk och 

samarbete enbart är ett annat begrepp för hur personer och organisationer samspelar med 

varandra. För en lärande organisation, som vi behandlat tidigare i teorin, är det viktigt att 

stödja nätverket (Mayo och Lank, 1995). Genom nätverken uppstår nya perspektiv, vilka 

resulterar i nya infallsvinklar som den egna organisationen kan ta tillvara på.  

 

Ett annat begrepp som vi finner relevant att behandla är legitimitet, vilket innebär att 

organisationen måste få acceptans för sin verksamhet (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Detta gäller emellertid både den inre delen av organisationen såväl som den yttre, det vill säga 

omvärlden. Legitimitet fås enligt Almqvist och Fritz (1995) genom att skapa en samhörighet 

med omgivningen och dess värderingar. På så vis byggs även en stark identitet upp i samspel 

med omvärlden.  Vidare beror en stor del av acceptansen på vem som kommer med förslaget 

och på vilket sätt man för fram vikten av det (Abrahamsson och Andersen, 2005). Det 

förespråkas även att det på vägen mot acceptans är viktigt att visa att förslaget kommer leda 

till framtida vinster. 
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5. Borden bjuder upp till dans 
iddagen är över och vi har fått höra de olika rösterna. Stråkorkestern börjar spela 

och vi knyter nu samman dessa röster i en vals där de empiriska rösterna 

kursiveras. Vi kommer här även framföra två nya röster som inte förekommit i empirin, men 

som vi ändå finner vara av stor vikt för vidare analys. Dessa två utgörs av Karin Lindvall och 

Christer Bergqvist.  

5.1 Historia 

5.1.1 Vikten av att ta hänsyn till bakgrunden och historien 

Vi har nu kommit till analysens första del. I denna del söker vi oss till Senge (2006) som 

tidigare påpekade att organisationer måste lära med hjälp av sin historia och bakgrund. 

Författarna Almqvist och Fritz (1995) accentuerar att de två faktorerna är en viktig del i 

lärprocessen. Med hjälp av historien och bakgrunden kan organisationer lokalisera och ta del 

av tidigare misstag och succéer vilka de kan ta lärdom av. Här går vi nu vidare och ser hur de 

två elementen kan användas. 

 

Att minnas och se tillbaka på det som varit kan emellertid kännas onödigt. Vi har under 

studiens gång uppmärksammat i vårt empiriska underlag att det existerar ett visst motstånd till 

att tala om det som en gång varit. Åke poängterar: Det är tråkigt att bara se till det som varit. 

Detta indikerar på en motsträvighet till att enbart se på historien. Vi anser att en av 

anledningarna till ovanstående synsätt beror på en rädsla för vad som kan komma att visa sig. 

Det gäller att våga ta risken och inte vara rädd för konsekvenserna. Almqvist & Fritz (1995) 

framhäver att kunskap även bildas genom att ta en blick över axeln och fundera någon minut 

längre på vad som har inträffat tidigare i historien, vilket projektgruppen bör ha i åtanke. 

Dock vill vi här även lägga till och poängtera projektgruppens stora engagemang och vilja att 

se framåt för att tillsammans lyckas skapa en ny profil för Kalmar Slott. 

 

Almqvist och Fritz (1995) anser att historien inte får förbises utan måste utnyttjas som 

språngbräda mot framtiden. För att utnyttja detta på rätt sätt krävs det att organisationer vet 

hur de ska dra nytta av den. Mattias poängterade emellertid: Man måste ju vara medveten om 

att förutsättningarna skiljer sig åt, vilket gör det svårt att ta lärdom och använda sig av 

samma strategi som tidigare.  Almqvist och Fritz (1995) poängterar att med hjälp av den 

kunskap och kompetens organisationen tar med sig från historien kan dessa bli en grundpelare 

M 
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för framtida visioner. Den behöver alltså inte innebära att en strategi ska se likadan ut som 

den gjort tidigare i historien. Visst kan förutsättningarna skilja sig åt men vill en projektgrupp 

satsa på en utveckling bör de sätta in sina erfarenheter i ett samtida sammanhang där 

kunskapen ställs i relation till dagens läge.  

 

På vägen mot en utveckling av Kalmar Slott framhåller Åke kraftsamling som ett viktigt 

element för att lyckas. Denna erfarenhet har Åke tagit med sig från Unionsfirandet 1997. Han 

ger uttryck åt bakgrunden till succén: Alla ville hjälpa till. Politiker och näringslivet var alla 

överens. Detta kopplar vi till Senge (2006) som anser att skapandet av en så kallad ”vi-anda” 

är en förutsättning för en givande satsning. Vi tolkar även denna ”vi-anda” som en stor 

anledning till att Unionsfirandet blev så stort. Jan påpekar att det var hela staden som var 

involverad i firandet, även skolor och dagis ingick. Exemplet visar på en stark ”vi-känsla” 

som då genomsyrade hela staden. Även Kyrre ger oss indikationer på ”vi-känsla” då han säger 

att anledningen till succén berodde på fokus och prioritering från alla håll.  Ries (1996) anser 

att fokus är ett kriterium för att nå upp till de mål som sätts av en organisation. På så sätt blir 

det tydligare för alla inblandade att veta vad man strävar efter och resultatet mer kraftfullt. En 

fokus håller dock inte hur länge som helst och kräver därför en refokusering. 

 

En av de största frågorna vi har ställt oss under studien är varför man inte efter Unionsfirandet 

1997 fortsatte att vidareutnyttja det som hade byggts upp. Anders uttrycker: Vi frågade oss 

aldrig hur det skulle fortskrida. Vi har reflekterat över att anledningen till varför utvecklingen 

inte fortskred kan ha berott på att man efter firandet tappade fokus. Det skedde alltså ingen 

refokusering som hade kunnat hålla uppe det kraftfulla resultatet. Kyrre anser dock att det 

främst berodde på politiker som inte var överens. Även Björn poängterar att en anledning till 

varför det inte blev en fortsättning berodde på politiska faktorer och accentuerar: Politikerna 

såg inte värdet i det.  Samtidigt som detta kan vara en förklaring kopplar vi här till Almqvist 

och Fritz (1995). De påpekar att då ansvaret läggs över på andra kan detta ses som ett 

varningstecken och innebära en svårighet i vidare inlärning.  Författarna betonar vikten av att 

inte försöka skylla ifrån sig då detta hindrar lärprocessen.   

5.1.2 Utvärdering som en länk mellan historia och framtid 

För att fortsatt hålla oss till metoder för hur organisatoriskt lärande går till och få ett 

ytterligare perspektiv att bära med oss ser vi nu till Argyris (1978). Han riktar 

uppmärksamheten på en modell för hur organisatoriskt lärande går till. Modellen tar upp två 
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olika lärprocesser, Single loop och Double loop. Single loop påvisar hur organisatoriskt 

lärande grundar sig i tidigare erfarenheter där organisationen genom tidigare händelser lär sig 

att inte begå samma misstag två gånger. Single loop lärandet går även ut på att man fortsätter 

satsa på det som har påbörjats och blir bättre på det som redan görs. Ett problem som 

författaren påpekar med denna lärprocess är att den inte behandlar ursprunget till ett 

uppkommet problem. I vår empiriska studie har vi sett tecken på att man efter Unionsfirandet 

inte behandlade vad som kunde ha byggts vidare på, vilket tyder på en avsaknad av inlärning 

via Single loop . Här drar vi paralleller till Anders som påpekar att det inte utfördes någon 

djupare utvärdering som hade kunnat skapa förutsättningar för en långsiktig satsning.  

 

Kyrre talar om för oss att högskolan hade i uppgift att utvärdera hur Unionsfirandet gått. Efter 

intervjun med Jan får vi vetskap om att detta aldrig skett: Högskolan fick i uppdrag att göra 

en utvärdering, men det blev aldrig någon. Då vi presenterade vårt resultat visade det sig att 

många inte hade vetskap om att högskolans utvärdering inte genomförts, vilket tyder på en 

bristande uppföljning och kommunikation som vi anser är viktig att föra fram inför fortsatt 

arbete. Jan påpekar att han själv gjorde en utvärdering men att denna aldrig var planerad. Att 

det enbart var en person som gjorde en utvärdering anser vi vara en miss som gjordes efter 

firandet. Att det emellertid var Jan som utförde utvärderingen ser vi som positivt då han var 

spindeln i nätet och hade insikt i allt som försiggick kring jubileet. För att stärka sin inlärning 

bör varje arbetsgrupp ändå sätta sig ner och utvärdera, inte bara enskilt utan även tillsammans 

(Mayo & Lank, 1995). Här föregår projektgruppen med ett gott exempel då de medlemmarna 

har kontinuerliga möten där nya frågor hela tiden behandlas. 

 

Även Salvestaden kom att utredas i huvudsak av enbart en person, Patrick. Efter Salvestadens 

flytt från Kalmar Slott till Kalmar Dämme fick Patrick ett utredningsuppdrag där han skulle ta 

reda på vilka förutsättningar det fanns för en permanent uppställning av Salvestaden. Han 

framhäver att Salvestaden utreddes tidigare i många år men att det då var för sent för att 

återuppbygga ett framgångsrikt koncept igen.  Av ovanstående resonemang har vi reflekterat 

över att det under ett projekt även måste ses till det långsiktiga resultatet och utvärdera det 

som sker under processens gång. Alltså inte bara efter att något har slutförts då det redan då 

kan vara för sent att bygga vidare på tidigare succéer. 

 

På Almedalen, förklarar Karin, görs det konsekvent olika utvärderingar från två olika 

intressegrupper, en för arrangörerna och en för deltagarna. Detta för att de insett vikten av att 



- ANALYS - 

  47 

ta reda på vad som görs bra och vad som kan förbättras till nästkommande år inför en 

vidareutveckling av projektet. Att ha två olika perspektiv är alltså av stor vikt. I empirin går 

det att utläsa att det enbart var tänkt att använda sig av en extern utvärdering från högskolan. 

Att då ha planerat för utvärderingar där även andra perspektiv hade behandlats kunde det ha 

lett till en mer effektiv lärprocess. 

 

Mayo och Lank (1995) ser en annan nytta med utvärderingar. De framhåller emellertid att 

utvärderingar som visas för lokalbefolkningen kan göra så att även dessa stödjer framtida 

projekt då det på så vis påvisas vart pengarna går. Detta skapar i sin tur ökat förtroende 

mellan organisationen och omvärlden och därmed även större möjligheter till utveckling. 

Anledningen till varför vi ser lokalbefolkningen som en viktig stöttepelare grundar sig i deras 

finansiella stöd i form av skattepengar till slottet. Även de måste se nyttan i utvecklingen.  

 

I liknelse med Mayo och Lank (1995) ser även Thurbin (1995) en nytta i alla former av 

utvärderingar genom att de kan användas som redskap för annat än ett organisatoriskt lärande. 

Utvärderingar kan nämligen även komma att ligga till grund för de underlag som finansiärer 

kräver för att kunna planera och prioritera olika satsningar. Då det under intervjuerna 

påpekats många gånger hur pass beroende slottet är av finansiärer utifrån, är detta något som 

bör beaktas i projektet. Johan menar att det är bra att få in kunskap från många olika håll: 

Fastighetsverket är jätteviktigt att ha med i diskussionen. Dels så äger de andra liknande 

anläggningar som man kan titta på och sedan ta ut det som är bra. Om vi då förenar deras 

kunskaper med vår optimism så kanske det kan bli något riktigt bra. 

 

Mayo och Lank (1995) påpekar att med hjälp av uppföljningar lär medlemmarna i 

organisationen inte enbart av sina egna erfarenheter utan får även ta del av andras. Detta är 

något som Björn ställer sig frågande till. Björn anför att: … man utvärderar sig själv hela 

tiden och sin arbetsgrupp. Jag är dock skeptisk till hur man kan lära av andras erfarenheter. 

Man måste göra sina egna.  
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5.2 Framtid  

5.2.1 Skapandet av platskvalitet 

För att en plats ska kunna utvecklas krävs det enligt Florida (2006) att den har så kallad 

platskvalitet. För att skapa platskvalitet behandlar han tre faktorer som måste vara uppfyllda. 

För det första talar han om vad som finns i form av byggd miljö och naturlig miljö. För 

Kalmar Slott är den byggda miljön en självklarhet och en betydande faktor inte bara för 

Kalmar utan för hela regionen. Lars betonar vikten med att säga: Kalmar Slott är Kalmar 

stad. Åke anser till skillnad från Lars: att slottet är en viktig symbol men för att betyda något 

mer måste platsen fyllas med värde. Hans uttalande kopplar vi även samman med Ek och 

Hultman (2007) som framhåller att man noggrant måste välja ut vad man vill marknadsföra av 

platsen. De tar även upp marknadsföring av historiebruk vilket även faller inom Kalmar Slotts 

identitet då vi ser deras historiebruk vara av stor betydelse för det framtida arbetet. Författarna 

anser emellertid att det svåra är att överföra historien till en samtida kontext för att på så vis 

göra det attraktivt idag. Detta är emellertid något som projektgruppen bör arbeta vidare med 

då historien är en unik faktor.   

 

Att fylla en plats med händelser och aktiviteter är en annan punkt Florida (2006) anser skapar 

platskvalitet. Detta var även något som gjorde att Unionsfirandet blev så lyckat: Det hände 

mycket i hela staden. Så uttrycker Lars faktumet till varför det blev en succé. Han syftar här 

alltså inte enbart till det som hände på slottet utan även det runt omkring. Florida (2006) 

betonar detta som aktiva, spännande och kreativa sysselsättningar. Johan poängterar här att 

alla uteserveringar som kom upp under firandet var viktiga exempel på aktiviteter som 

uppkom tack vare firandet. Ovannämnda empiriska röster ger oss en syn på Unionsfirandets 

resultat som en stor succé. Vi ser emellertid även ett annat perspektiv. Tanken bakom firandet 

var att bygga upp en långsiktig satsning. Dock nyttjades inte succén vidare vilket gjorde att 

framgången var kortvarig och inte resulterade i de tänkta effekterna. På så vis kan vi se 

jubileet som både den succé det var, men även som det misslyckande det blev genom att inte 

framgången vidareutvecklas. 

 

I de aktiviteter som kretsade kring slottet var även Salvestaden en stor del enligt Anders. Här 

ser vi ett exempel på vilken betydelse lokaliseringen har för att lyckas och lägger där med till 

en punkt till Floridas (2006) faktorer för att skapa platskvalitet. Innan Salvestaden flyttade, då 

den låg intill slottet, var det en succé. Så fort medeltidsborgen flyttades till utkanten av staden 
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så gick det sämre. På en sådan isolerad plats har du inga goda grannar anser Åke vad gäller 

Salvestadens geografiska läge. Karin betonar det faktum att för att utveckla sin organisation 

så måste den se till att inte bara platsen fungerar utan även lokaler och kommunikation finns 

tillgängligt. Hon poängterar att det som sker i Almedalen lika väl skulle kunna ske i Kalmar 

vilket indikerar på att platsen trots allt inte är av större betydelse. Ek och Hultman (2007) för 

ett resonemang kring detta och påpekar att infrastrukturen är av stor betydelse oavsett vilken 

plats som marknadsförs. De anser att besökares förflyttelse från en plats till en annan bör 

beaktas och utformas på enklast möjligast sätt. Vår uppfattning är emellertid att det stämmer 

med Karins uttalande om att kommunikationen måste fungera. Vi finner här att det inte är 

platsen i sig som är av störst betydelse utan istället vikten av hur man väljer att nyttja platsen 

och hur marknadsföringen av denna sker. 

 

Den sista punkten Florida (2006) nämner innefattar vem som finns på platsen. Författaren 

påpekar att det måste finnas en mångfald av människor som involveras. Detta är precis vad 

många i våra empiriska data ansåg om 1997. Kraftsamling och engagemang är något som 

återkommer hela tiden. Med utgångspunkt i ovanstående diskussion lyckades alltså slottet 

under Unionsåret 1997 att skapa platskvalitet då fokus, prioritering och engagemang låg till 

grund för hela satsningen.  

5.2.2 Visuell profilering 

Även om marknadsföring bör vara en prioriterad faktor visar vår empiriska studie på något 

annat. Då vi under intervjuerna har diskuterat kring förutsättningar har marknadsföringen 

varit en obefintlig faktor hos vissa i projektgruppen. Vikten av marknadsföring visade sig 

dock under Unionsfirandet. I samband med jubileet stack den grafiska profilen ut som en 

viktig del i marknadsföringen och det poängteras av Jan att Unionens grafiska profil 

genomsyrade hela staden. Vi anser att detta är ett vinnande koncept om den används rätt och 

sätter sin prägel på hela kommunen. En visuell profil kan bidra till att ska samhörighet, inte 

bara inom organisationen utan även i omvärlden. Vidare gynnar den även ett långsiktigt 

resultat vilket är vad projektgruppen bör sträva efter. Vi finner det också viktigt att framhäva 

Dahlén och Langes (2003) teori som påpekar att den grafiska profilen ska användas 

konsekvent. Vi förespråkar detta för ett fortsatt profileringsarbete och anser även att 

projektgruppen bör se till hur den grafiska profilen användes under Unionsfirandet.  
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5.2.3 Betydelsen av en gemensam vision 

I denna del av vår analys som behandlar framtiden vill vi än en gång återgå till Senge (2006). 

För att åter tydliggöra begreppet lärande organisation från teorin innebär det alltså att 

organisationer kontinuerligt utvidgar förmågan att se in i framtiden. Detta för att nå upp till 

sin vision.  

 

Enligt Kotter (1992 i Wiberg, 2001) kan organisationer med hjälp av visionen skapa sig en 

trovärdighet kring projektets framtid och därigenom skapa den acceptans som krävs hos 

intressenterna för att få med sig dessa. Här kan det uppstå problem enligt Senge (2006), vilka 

vi drar paralleller till de observationer vi gjort av projektgruppen. Det första problemet ligger i 

att medlemmarna ofta väljer att fokusera på sina egna intressen. Utifrån empirin kan vi utläsa 

meningsskiljaktigheter där vissa vill se en utveckling av slottet mot en stor mötesplats av 

internationellt slag medan andra medlemmar i projektgruppen har sin riktning inställd mot 

kultur och underhållning.  

 

Den delade visionen är något som projektgruppen måste jobba med för att kunna lyckas med 

sitt framtidsarbete. Björn talar om att skapa en internationell arena och säger: Min vision är 

att slottet ska vara en internationell mötesplats. Jag ställer mig något skeptisk till en nordisk 

mötesplats och tror mer på begreppet Östersjön. För att visa på skillnaden väljer vi även att 

påvisa Åkes vision: Jag för min del skulle gärna vilja ha en bas i restaurangen. Åkes vision är 

alltså å ena sidan något snävare men å andra sidan mer preciserad än Björns. Detta är även 

något vi kopplar till långsiktiga och kortsiktiga mål (Senge, 2006). Björns vision vittnar om 

ett mer långsiktigt planerande medan Åke har ett något kortsiktigare mål.  

 

Senge (2006) väljer att framhålla, som nyss nämnts, att de flesta organisationsmål ofta är 

kortsiktiga vilket i sin tur inte leder till ett djupare lärande. Åke säger även att detta var något 

som missades under firandet 1997: man lade allt krut på 1997 och sedan gick luften bara ur. 

Jan menar emellertid att i planeringen för Unionsfirandet var målet långsiktigt och 

utformades även inför framtida projekt. Vi anser därför att långsiktighet är ett kriterium för att 

lyckas. Tanken bakom Unionsfirandet var att detta skulle skapa långsiktiga effekter. Vi har 

här uppmärksammat att trots långsiktiga mål kan dessa gå i stöpet om linan inte löps fullt ut.  
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Johan framhäver att visioner bör vara långsiktiga och att ribban läggs högt. Han poängterar att 

det är realistiskt att sträva efter en nordisk mötesplats men framhäver emellertid också: för att 

skapa en långsiktig satsning måste man först ha ett kortsiktigt mål för att bygga upp en bas 

som man sedan kan vidareutveckla. Utifrån ovanstående empiriska underlag gör vi här 

kopplingar till Mayo och Lank (1995). För att uppnå ett långsiktigt mål och förhindra att 

problem uppstår under arbetsprocessen krävs det en strategisk planering. Denna planering kan 

komma att ändras under projektets gång i takt med de erfarenheter som kan komma upp och 

bidra till att färdriktningen kan komma att ändras så att det gynnar det framtida resultatet. Ur 

detta kan vi tyda att kortsiktiga mål är en avgörande del av den strategiska planeringen för att 

nå upp till visionen och ligga till grund för denna. 

 

Vi går tillbaka till begreppen Single loop och Double loop, som vi även nämnde under 

rubriken ”vikten av utvärdering”, är detta något som Slottet inte sett till i tidigare arbete vilket 

bör bli viktigare inför framtiden. Det har diskuterats mycket kring slottet och viljan att återfå 

den nordiska positionen igen, vilken redan finns i historien. Skulle projektgruppen då se 

tillbaka på Unionsfirandet för att lyckas med sin framtida vision kan Single loop och Double 

loop learning användas.  

 

Karin anser att man alltid ska titta bakåt för att kunna blicka framåt och sedan vidta åtgärder 

efter det som varit och dit man vill nå.  Vi uppfattar det som att de mål som man hade med 

Unionsfirandet även går hand i hand med den vision som verkar finnas idag med att lyfta upp 

det Nordiska. Att då behålla dessa mål, men samtidigt se till både misslyckanden och 

lyckanden och därmed även anpassa målen något kan man skapa både Single loop och Double 

loop learning. Under Unionsfirandet 1997 löd den gemensamma visionen: ”Jubileet skall 

bidra till regionens utveckling inför det nya årtusendet. Kalmar ska även etableras som en 

nordisk arena och som en länk mellan Norden och övriga Östersjöländer.” Denna vision 

finner vi fortfarande vara aktuell för det profileringsarbete som projektgruppen står inför idag.  

 

Ytterligare förespråkar Wiberg (2001) betydelsen av att fokusera på uppgiften och 

tillsammans i gruppen skapa en kraftsamling, vilket Kyrre anser vara en faktor till att 

Unionsfirandet blev så lyckat. Vidare nämner Wiberg (2001) fyra viktiga punkter för att nå 

upp till sin vision: 

 

 Kvalitet – Att uppfylla behov och förväntningar. 
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 Produktivitet – Att utnyttja sina resurser och utkomsten av det. 

 Delaktighet – Att ha ett starkt engagemang från alla involverade 

 Lärande – Att söka sig fram till rätt väg. 

  

Vi har reflekterat över att de tre första punkterna även var något som kan ha varit en 

bidragande faktor till att Unionsfirandet blev en succé. Dels var det kvalitet på firandet då det 

uppfyllde allas förväntningar och slottet hade sitt besöksrekord det året. Produktiviteten var 

även hög under jubileet då den historiska bakgrunden utnyttjades och de bidrag man hade att 

tillgå från bland annat Nordiska Ministerrådet och kommunen nyttiggjordes. Delaktighet 

syntes i hela staden under tiden och alla aktiviteter kretsade kring detta jubileum. Precis som 

Kyrre pratar om så handlade det om fokus på firandet från alla håll. Fokus är även ett ord som 

Wiberg (2001) använder för att skapa den process som krävs. Att ha en mittpunkt på ett 

skapande av kraftsamling är något som han förespråkar. Utifrån ovanstående resonemang är 

alltså fokus ett element som bör uppfyllas för att skapa den eftersträvade effekten av en 

utveckling.  

5.2.4 Samverkan mellan olika parter 

Även om organisatoriskt lärande idag har kommit att betyda allt mer för dagens 

organisationer krävs det även att få med sig omgivningen på vägen mot en lyckad 

organisationsutveckling. Kyrre ger härtill sitt perspektiv: En av de mest centrala lärdomarna 

från Unionsfirandet är att man måste få med sig politiker och resten av omgivningen för att 

lyckas skapa något attraktivt.  

 

En organisation som följer Kalmar Slotts struktur är, enligt ovanstående citat, beroende av 

bland annat politiker. Emellertid finns det fler aktörer i organisationens omgivning att ta 

hänsyn till. För att komma in på dessa knyter vi an till Abrahamsson och Andersen (2005). De 

delar in organisationers omgivning utifrån två olika synsätt. Det första synsättet inbegriper en 

systemteori. Denna systemteori förespråkar ett samspel mellan organisation och omgivning 

där parterna tillsammans skapar en gemensam nytta och ett gemensamt utbyte. Ett exempel på 

detta ser vi när Karin uttrycker sin mening till varför Almedalen gjort succé. Hon poängterar 

att anledningen till varför Almedalen lyckats så bra är att de har lyckats skapa en gemensam 

nytta för alla involverade. Detta är även något som slottet strävar efter då Johan poängterar att 

de idag söker sig till att samarbeta mer med omvärlden.  
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Det andra synsättet som Abrahamsson och Andersen (2005) framhåller är den rationalistiska 

teorin. Här ser man på organisationen som en enskild aktör. Denna aktör måste med egen 

kraft söka påverka omgivningens alla intressenter. Även om slottet nu är på väg att utöka sina 

samarbeten ser vi fortfarande deras beroende av faktorerna politik och ekonomi vilket faller 

under teorin kring det rationalistiska synsättet. Vi ser även en tendens till att slottet inte bara 

kan inbegripas i den rationalistiska teorin utan även i systemteorin. I sin utveckling är Kalmar 

Slott nu på väg att röra sig mot systemteorin. Christer påvisar att slottet inte bör få ett 

stuprörsseende där de agerar som ensamma aktörer och missar andra chanser till samarbete 

som kan finnas i omgivningen. Kalmar Slott bör alltså agera enligt systemteorin som innebär 

att det sker ett samspel mellan andra intressanta delar i omgivningen. Det han menar är att 

attraktioner så som Glasriket, Konstmuseet, Rockcity, Astrid Lindgrens Värld och Världsarvet 

på Öland borde utnyttjas på ett mer effektivt sätt.  

 

I slottets fall ser vi en stor betydelse av omgivningens involvering och då i synnerhet 

kommunen som den främsta finansiären. Björn uttrycker kommunens betydelse genom att 

framhäva att slottet inte skulle fungera lönsamhetsmässigt utan dem som finansiärer: Allting 

skulle gå i stöpet. Det är emellertid viktigt att förstå att politikerna i kommunen har den svåra 

uppgiften att prioritera (Svensson, 1993). Vi uppfattar ovanstående resonemang som att ett 

finansiellt beroende bör leda till att projektgruppen i framtiden förstår innebörden av att visa 

ett stort engagemang för att bli prioriterade av politikerna och satsa på att visa hur just de kan 

gynnas av en satsning.   

 

Det hinder Abrahamsson och Andersen (2005) ser, är att många organisationer inte anpassar 

sig efter den omgivning de befinner sig i. Christer poängterade tidigare betydelsen av att 

samverka med omvärlden och ansåg även att problem kan uppstå när man agerar som enskild 

aktör.  Detta poängterar även Johan då han säger att det är farligt för slottet att ha ett sådant 

stuprörsseende när det gäller deras marknadsföring. Detta är emellertid något som nu håller på 

att ändras då slottet samarbetar med Destination Kalmar vilka, enligt Johan, innehar den 

marknadsföringskunskap som erfordras. Åke ser dock slottet som en del av varumärket 

Kalmar och påpekar vidare att Kalmar Slott måste ha en egen marknadsföring utöver 

Destination Kalmars. En egen marknadsföring skulle lägga större fokus på slottet vilket 

minskar risken för att Kalmar Slott ska bli en liten del i ett stort sammanhang. Här vill vi 

alltså trycka på fokusering av marknadsföringen vad gäller slottet.  

 



- ANALYS - 

  54 

Vi finner även begränsningar inom områdena politik och ekonomi, vilka vi ser som skiljda 

världar. Grunden till detta resonemang hittar vi i vårt empiriska underlag där det flera gånger 

har påvisats att bristen av politiska och finansiella stöd varit faktorer som hindrat tidigare 

utveckling. Lars framhäver emellertid: Det finns inga hinder bara man kan visa att vinster 

kan göras genom satsningen. Vi tolkar det som att pengar är en faktor som kan stå i vägen för 

en utveckling, men så länge det går att visa på lönsamhet är det inget hinder. Vi får här stöd 

från Åke som säger: Det enda hinder jag ser är pengar. Vi har försökt att få fram ett avtal 

mellan Kalmar Kommun och Statens fastighetsverk. Men det gäller att visa dem att det är 

lönsamt att göra satsningar på slottet. Även Åke fastslår alltså att pengar är den styrande 

faktorn men indirekt tar han å andra sidan även upp andra intressenter än politiker. Karin 

framhåller att många organisationer inte förstår betydelsen av och samarbetet med externa 

intressenter. Vi ser en tendens i empirin att intressenterna ses som en huvudfaktor för att 

utvecklas och vi ser positivt på slottets nätverk. Med andra ord är det viktigt att skapa 

legitimitet, vilket förespråkas av Almqvist och Fritz (1995).  

 

Att samarbeta med omvärlden innebär även att bygga upp ett organisatoriskt nätverk som är 

av stor betydelse i organisationens framtida utveckling (Abrahamsson och Andersen, 2005). 

Att samarbeta blir därför allt mer relevant för att bygga upp ett framgångsrikt varumärke. Vi 

ser här en liknande syn i empirin då Björn ger oss följande uttalande: Det man först måste se 

till är vilka nätverk vi har och sedan jobba sig fram genom de befintliga kanalerna. Nätverken 

leder ofta till framgång.  Även Mayo och Lank (1995) understryker vikten av organisatoriska 

nätverk och då i synnerhet när det gäller de lärande organisationerna. Vi ser här tydliga tecken 

på att nätverken framställs som ytterst viktiga faktorer i organisationers framtida utveckling. 

Christer anser att nätverken är av största betydelse. Han tar upp Unionsfirandet som ett 

exempel och poängterar här att Jan var den drivande faktorn och den som var nyckelpersonen 

i det nätverk som bildades kring firandet. Detta tyder på att det krävs eldsjälar som har ett 

starkt engagemang och drivkraft som håller ihop nätverket och få delarna att komplettera 

varandra.  

5.2.5 Konsten att nå ut till rätt målgrupp 

För att lyckas bygga upp en tydligare organisation och profil krävs det kommunikation utåt 

(Ek & Hultman, 2007). Att marknadsföra sig innefattar att lyckas sträcka sig till en specifik 

målgrupp. Författarna hänvisar till Kearns & Philo (1993), vilka delar in målgrupperna i tre 
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olika typer. Den första typen av målgrupp är turister, den andra kategorin är 

lokalbefolkningen och den sista är näringslivet.  

 

Turister 

Turister är en målgrupp som slottet redan idag lägger stort fokus på medan näringslivet och 

invånarna inte varit det huvudsakliga målet. Genom våra observationer har vi sett att turister 

är en viktig målgrupp, kanske den viktigaste, under sommarhalvåret. Fastän denna målgrupp 

anses vara så viktig har den inte fått något utrymme i vår empiri, vilket beror på att turister är 

den målgrupp som nämnts minst i vår empiri.  

 

Lokalbefolkningen 

Anders anser att kommuninvånarna är något att satsa på och säger: att få med 

lokalbefolkningen är något jag verkligen förespråkar för att lyckas med en framtida 

utveckling. Vi anser att lokalbefolkningen är en viktig del i omgivningen att få med sig i sin 

utveckling. Det gäller inte bara att marknadsföra sig mot turister utan även mot de i staden. 

Lars är av en annan åsikt: Kommuninvånarna är inte en tillräckligt stor målgrupp. Finns det 

inget folk i staden så hjälper ju ingen marknadsföring. Det är ju bara på sommaren som det 

finns folk här i Kalmar. Det här är verkligen en sommarstad. Unionsfirandet visade dock på 

att det är viktigt att få med sig invånarna. Precis som Jan poängterar så kunde en hel familj i 

Kalmar vara en del av firandet. Detta genom att både barnens dagis, skola och föräldrarnas 

jobb engagerades i jubileet.  Utifrån ovanstående resonemang kan vi utläsa att stödet från 

kommuninvånarna behövs då även de är en viktig och bidragande del för en stads utveckling.  

 

Näringslivet 

Enligt Kearns och Philo (1993) anses näringslivet vara en av de viktigaste målgrupperna för 

att lyckas med sin platsmarknadsföring vilket även vår empiri understryker.  Vi måste få med 

oss näringslivet säger Jan och menar att detta måste göras för att involvera hela kommunen i 

slottets framtid. Vi har i vår empiri uppmärksammat att det inte är helt enkelt att få med sig 

näringslivet. Att visa på en win-win situation är något som förespråkas i det empiriska 

underlaget. Johan påvisar ändå att näringslivet inte är helt omöjligt att övertyga: Använd 

näringslivet som sponsorer och låt de ha ett rum på slottet där de kan hålla sina konferenser, 

påpekar han och framhäver att slottet på så vis får en något mer exklusiv nisch på 

verksamheten. Även detta med sponsorer är något som kan bäras med sig från Unionsfirandet. 

Jan förklarar för oss att anledningen till att de lyckades få med sig näringslivet var att de 
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visade att näringslivet fick ut något mer än känslan av att bara ge bort pengar. Vi hävdar 

därmed att näringslivet är en viktig resurs att nyttja. 

5.3 Projektgruppen - en avgörande faktor 

Vi kommer nu in på den tredje delen i vår analys, där vi på ett mer utförligt sätt analyserar 

projektgruppen. Enligt författarna Almqvist och Fritz (1995) kan organisationer ses som en 

levande organism som hela tiden befinner sig i en föränderlig värld. Argyris (1992) framhäver 

att det kan uppstå dilemman vid förändringar och då speciellt i organisationens innersta krets. 

Denna krets kan nämligen ha en förmåga att vara något svårstyrd.  

 

Utifrån våra observationer av projektgruppen som vi ser som en organisation visade vi i 

empirin att projektgruppens medlemmar är något svåra att fastställa. Våra observationer har 

gett oss indikationer på att projektgruppen inte verkar helt sluten vilket vi finner som en faktor 

som måste ändras. Vi har heller inte sett tecken på gruppdynamik då rollerna är otydliga. Vi 

vill framhäva bristande kommunikation som en avgörande faktor och trycker på vikten av 

samverkan. Projektgruppen borde istället komma underfund med vad de verkligen vill 

åstadkomma med projektet, vilket vi ser inte bör vara något problem då projektgruppen visar 

på ett stort engagemang vilka framkommit i våra observationer.  

 

Mayo och Lank (1995) accentuerar att ett arbetslag som ska sträva mot ett gemensamt mål bör 

bestå av medlemmar från olika enheter och avdelningar. Detta för att sammanföra olika 

kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra och därigenom optimerar 

inlärningen för att nå det uppsatta målet. Projektgruppen som idag arbetar med den framtida 

utvecklingen av Kalmar Slott består i huvudsak av fyra personer (Kyrre Dahl, Åke Andersson, 

Björn Samuelsson och Lars W Andersson), alla från olika enheter med helt olika 

arbetsuppgifter och egna erfarenheter från tidigare utförda projekt. Med detta i åtanke bör 

gruppen sätta sig ner och samla sina kunskaper och erfarenheter.  

 

Almqvist och Fritz (1995) trycker även på en annan punkt vad gäller projektgruppen och dess 

gemensamma vision. De anser att medlemmarna måste kunna koppla visionen till vardagen 

och det dagliga arbetet. Vi tror det kan uppstå problem att göra det då projektgruppens 

medlemmar har olika vardagsarbeten. Någon medlem jobbar till exempel med 

marknadsföring och någon annan arbetar med kultur vilket enligt oss är två olika områden. 

Författarna framhäver även betydelsen av olika synsätt mellan medlemmar då de bör 
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respekteras och välkomnas. De framhäver även att det går att enas om en gemensam vision 

trots skiljda åsikter. Under våra observationer har det framkommit att vissa åsikter som 

kommit upp i intervjuerna inte har framkommit under projektmötena. Detta tyder på en 

bristande öppenhet gruppmedlemmarna emellan. Vi vill trycka på att denna öppenhet bör 

förbättras då det enligt Woodcock och Francis (1990) höjer beslutsfattandets kvalitet.   

 

I teorin har vi behandlat ämnet organisatoriskt lärande och många teoretiker, bland annat 

Senge (2006) och Thurbin (1995), betonar vikten av att vara en lärande organisation. Viljan 

att bli lärande är något vi inte observerat under vår studie. Björn accentuerade visserligen att: 

man utvärderar sig själv hela tiden. En lärande organisation präglas emellertid av ett starkt 

reflekterande kring den egna processen och dess handlingar (Senge, 2006). Här ser vi en stor  

potential för projektgruppen. 
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6. Tolvslaget 
lockan har slagit tolv.  Vad hände och vilka slutsatser kan vi ta med oss från balen 

som vi aldrig kommer att glömma. Vi inleder med att återupprepa vårt syfte för att 

knyta samman säcken. Som en avslutning ger vi våra sista tankar kring vidare forskning och 

reflekterar över vår studie. 

________________________________________________________________ 

Syfte 

Syftet är att med utgångspunkt i Kalmar Slotts nuvarande utvecklingsarbete skapa förståelse 

för hur tidigare erfarenheter kan bidra till att stärka en framtida profilering. 

___________________________________________________________________________ 

 

Balansen mellan historia och framtid bör infinnas 

Att se tillbaka på tidigare erfarenheter är alltid bra. Att utvärdera och reflektera leder till ett 

djupare tänkande vilket kan bidra till att öka förståelse för varför det som händer faktiskt 

händer. Samtidigt som det är viktigt att se tillbaka på historien får den inte ta en för stor plats. 

Vi lever trots allt i en föränderlig värld där förutsättningarna skiftar från dag till dag. Med 

ovanstående resonemang i åtanke vill vi även poängtera att organisationer inte får se för 

mycket in i framtiden då detta kan bidra till att tidigare misstag återupprepas.  

 

Balansen att se tillbaka på historien och kunna sätta denna i en samtida kontext anser vi vara 

nödvändigt för att lyckas med en framtida utveckling. Visst kan det kännas tungt att se 

tillbaka på det som tidigare skett. Vi vill betona vikten av att organisationer vågar ta steget att 

blicka tillbaka utan att vara rädd för konsekvenserna. Projektgruppen bör vara medveten om 

att det lönar sig i längden att reflektera över det som inträffat och se det som en kunskapens 

källa. Genom att balansera dessa delar har organisationen möjligheten att uppnå ett mer 

effektivt lärande samtidigt som den kan uppnå långsiktiga visioner och ta korrekta strategiska 

beslut.  

 

Utvärdering är grunden i lärandet 

Utvärdering är ett första grundläggande steg i ett utvecklingsarbete. Det är genom utvärdering 

som lärdom kan tas. Vi ser med oro på att projektgruppen inte verkar inse vikten av de 

lärdomar som skulle kunna ha tagits tack vare tidigare utvärderingar. Visst kan det tyckas vara 

K 
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tidskrävande, dock inte lika tidskrävande som att behöva korrigera onödiga misstag i 

framtiden.  

 

Att ta in folk utifrån som bistår med sina reflektioner är positivt, dock inte tillräckligt. För att 

få den kunskapen som krävs bör projektgruppen komplettera det externa resultatet med en 

intern. Att göra en intern utvärdering handlar emellertid inte om att en enskild person utför 

denna utan att hela gruppen gör den tillsammans.  

 

Vidare har det visat sig att medlemmarna inom projektgruppen har utvärderat sina egna 

insatser individuellt i tidigare projekt. Även dessa är värdefulla. Projektgruppen består av 

kompetenta personer med mycket erfarenhet från tidigare projekt. Vi anser att deras 

erfarenheter bör komma fram och spridas vidare inom gruppen.  

 

Basen för visionen bör vara lokal 

Vi har uppmärksammat att projektgruppens mål i det stora hela har en internationell 

inriktning. Vi tycker att det är bra att satsa högt men vi ser här en risk. Vi vill framhålla att en 

bas först och främst borde läggas på regional och lokal nivå för att sedan kunna utvecklas och 

sedermera byggas vidare på. Läggs basen på en internationell nivå finns risken att 

”produkten”, det vill säga den satsning som görs, blir oigenkännlig på lokal nivå. Lyckas 

gruppen att bygga upp en bas har den i utvecklingsprocessen alltid något att falla tillbaka på.  

 

Näringslivet och lokalbefolkningen bör nyttjas mer 

Kalmar är idag en stad som står under ständig utveckling vad gäller näringslivet. På senare tid 

har vi i lokalpress kunnat läsa om nya företagsetableringar och utvecklingen pekar på att det 

kommer att fortsätta. Med detta i åtanke vill vi betona vikten av denna, ur vårt perspektiv sett, 

outnyttjade resurs. Att använda sig av näringslivets resurser som en del av finansieringen är 

en lärdom som kan tas från jubileet 1997 där man använde sig av sponsorer. Vi ser här att 

sponsring skulle kunna vara en möjlighet att knyta hållbara band med näringslivet, vilket i sin 

tur resulterar i en större budget för Kalmar Slott.    

 

Lokalbefolkningen uppfattar vi ofta som en förbisedd målgrupp men med stor potential. Vi 

anser att projektgruppen i sin strävan mot en internationell mötesplats missar värdet i den 

målgrupp som redan finns på plats ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Då en del av 



- SLUTSATS- 

  60 

lokalbefolkningens skatter läggs på Kalmar Slott, ser vi det som naturlig del att skapa 

legitimitet hos kommuninvånarna. Satsningarna måste skapa ett värde även för dem.   

 

Prioritering och fokusering på marknadsföring behövs 

Den meningsskiljaktigheten vi främst ser och som oroar oss mest är när Åke under sin 

intervju poängterar att slottet måste sköta delar av sin marknadsföring på egen hand. Detta då 

slottet endast utgör en del i Destination Kalmars marknadsföring som inriktar sig mot Kalmar 

Stad. Johan däremot säger något helt annat. Han framhåller att marknadsföringsfrågan för 

Kalmar Slott är löst med tanke på att Destination Kalmar och Kalmar Slott numera tillhör en 

och samma organisation.  

 

Vi ställer oss emellertid inte helt positiva till att marknadsföringen i huvudsak kommer ske 

via Destination Kalmar. I och med detta samarbete ser vi en risk i att slottet kan falla i 

skymundan. Vi förespråkar därför att slottet delvis bör ha en självständig marknadsföring där 

fokus enbart ligger på Kalmar Slott.  

 

En faktor som vi ser som en betydande del i marknadsföringen är nyttjandet av en grafisk 

profil. Att enbart ha en grafisk profil som endast nyttjas i mindre sammanhang anser vi inte 

skapar den effekten som behövs för att bygga upp en stark profil. Den grafiska profilen bör 

genomsyra hela kommunen och även regionen. Här kan bland annat flaggor, skyltar och 

byggnader vara bra sätt att framföra den grafiska profilen på precis som man även gjorde 

under Unionsfirandet 1997. 

 

Projektgruppen bör skapa en stabil plattform 

I vår teori och analys har vi framhållit förutsättningar för hur en bra sammansatt projektgrupp 

bör se ut. Vi ser att förutsättningarna finns i projektgruppen, dock att de inte verkar utnyttjas 

till fullo. Gruppen bör satsa på en mer enhetlig samverkan där beslut tas kring vad som ska 

åstadkommas. 

 

I teorin framhävdes att gruppens sammansättning bör bestå av medlemmar med olika 

bakgrunder. I projektgruppens fall ser vi att de olika bakgrunderna visas genom olika 

intressen vad gäller visionen. Olika intressen behöver inte vara ett hinder för det framtida 

arbetet. Det gäller dock att medlemmarna inser att visionerna skiljer sig åt. Här vill vi trycka 
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på att en satsning görs för att tillfredställa allas intressen och att det öppnas upp för en mer 

öppen kommunikation medlemmarna emellan. 

 

Kalmar Slott – En internationell mötesplats 

Att Kalmar Slott ska utvecklas mot en internationell mötesplats är en önskan från 

projektgruppen och en idé som även vi vill förespråka vare sig det handlar om en nordisk 

mötesplats eller en inriktning mot Östersjön. Grunden till detta finns redan i slottets historia 

vilket gör att idén har en naturlig trovärdighet och en stark bas att bygga på. Då vi ser denna 

satsning som långsiktig har vi även förslag på mindre satsningar som skulle kunna ligga lite 

närmare i tiden. 

 

1. Att satsa mer på konferenser har varit ett återkommande ämne i empirin. För att skapa 

en större upplevelse kring konferenser ser vi här en möjlighet i att göra ett 

konferenspaket. Ett sådant konferenspaket skulle exempelvis kunna innehålla 

guidningar och gästabud i samband med själva konferensen på slottet. 

2. Att satsa på evenemang som drar en stor publik. Sådana evenemang skulle exempelvis 

kunna vara mindre konserter, fler teaterföreställningar och andra evenemang som 

uppskattas av den lite bredare publiken. En annan möjlighet skulle vara att anordna 

olika temakvällar som riktar sig mot målgrupper som barn och ungdomar för att väcka 

ett intresse för slottet även hos dem. 

3. Att satsa på intresseväckande utställningar som inte bara uppmärksammas av 

invånarna utan även av så kallade kulturturister. Detta vore ett utomordentligt sätt att 

locka hit turister inte bara under sommarhalvåret utan även under vinterhalvåret som 

inte är lika välbesökt. 

 

Med detta i åtanke ser vi den framtida visionen för Kalmar Slott framför oss: 

 

”Kalmar Slott skall bidra till regionens utveckling. Platsen ska även etableras som en nordisk 

arena och som en länk mellan Norden och övriga Östersjöländer.” 

 

En avslutande reflektion kring studien och vidare forskning 

Vi har i denna uppsats gått in för att söka djupare förståelse för hur organisationer kan lära 

från tidigare erfarenheter och på vilket sätt detta kan hjälpa inför framtida profilering. Genom 
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att gå in i en projektgrupp som för tillfället är i startgropen för ett nytt profileringsarbete, har 

vi fått en ökad förståelse för vilken roll historien faktiskt har för ett framtidsarbete. Att det 

emellertid finns en motvilja att se tillbaka i tiden har vi återkommit till flera gånger i 

uppsatsen.  

 

Vårt starkaste bidrag med studien har varit att applicera teorier på ett empiriskt intressant och 

komplicerat fall. Vårt mål har inte varit att generalisera då vi tror att andra kan dra allmänna 

slutsatser utifrån sina egna erfarenheter. För att gå djupare in i den forskning vi här har 

påbörjat finner vi det intressant att vidare studier tar sig en titt på andra verksamheter för att se 

om dessa resultat kan ställas mot dem som kommit fram i vår uppsats.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning finner vi i den inre organisationen av Kalmar Slott, det 

vill säga de anställda som arbetar på slottet. Vi har i vår studie valt att lägga fokus på 

projektgruppen som organisation och därmed inte valt att se till de anställda på slottet. Dessa 

är dock en viktig del i ett utvecklingsarbete och därför finner vi deras perspektiv som en 

intressant faktor att vidarestudera.  
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

 

1. Arbetsuppgifter? 

2. Din koppling till Kalmar Slott?  

3. Vad betyder Kalmar Slott för dig och Kalmar Stad? 

4. Beskriv Kalmar Slott med fyra ord. 

5. Tidigare projekt? 

 Skedde det en utvärdering av de tidigare projekten? 

 Vilka jobbade med projekten då?  

 Vad hände efteråt med projekten? 

 Utvärderar du ditt eget arbete och känner du att du kan använda dessa samlade 

erfarenheter till dagens projekt? 

 Lärdomar från projekten? 

6. Vilka förutsättningar finns och behövs vid en förändring av Kalmar Slott? Internt & 

externt? 

 Vad har Kalmar Slott för potential? 

 Problem och möjligheter?  

 Hur ser nätverken ut för Kalmar Slott? Hur har dessa förändrats och vilken 

betydelse har de haft i Kalmar Slotts utveckling? 

7. Hur arbetade man inför firandet av Kalmarunionen? 

 Vad anser du kunde ha gjorts annorlunda? 

 Varför blev det ingen fortsättning av jubileet? Permanent eller kontinuerlig? 

 Kritiska händelser i processen? 

8. Vilka projekt kan slottet dra nytta av i ett utvecklingsarbete? 

 Utifrån dessa projekt, vilken är den viktigaste lärdomen?  

 De som är involverade i projektet idag, har de varit med tidigare?  

9. Hur vill du att Kalmar Slott ska profilera sig framöver? 

 Ska man försöka ta tillvara på det man har eller ska man satsa på något helt nytt? 

10. Vad finns det för hinder för en framtida profilering? Hur ska man komma över dessa 

fallgropar? 

11. Drömvisionen/scenariot för Kalmar Slott? 



 

   

 Hur ser vägen dit ut? 

12. Tror du att organisationen kan lära av att se tillbaka i tiden? 

13. Kritiska händelser runt Kalmar Slott 



 

   

Bilaga 2. 
 

Intervjuguide för Karin Lindvall, Almedalen 

 

1. Vad har Almedalen kommit att betyda gör Gotland? 

2. Hur har ni byggt upp detta starka varumärke? 

3. Vilka problem uppstod på vägen? 

4. Fanns det några kritiska händelser som uppstod på vägen? Internt och externt? 

5. Var kommunen och näringslivet överrens om en sådan satsning? 

6. Sker det utvärderingar efter varje år? Utvärderar du ditt egna arbete? 

7. Hur har du i ditt arbete med tidigare projekt tagit lärdom från dessa? 

8. Anser du att organisationer bör se tillbaka i sitt arbete när de bygger upp nya 

varumärken? 

9. Vilka förutsättningar krävs för att bygga upp en stark profil? 

10. Hur ser nätverken ut för Almedalen? 

11. Kritiska händelser runt Almedalen? 

 

 

 

 

 

 

 


