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ABSTRAKT 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och hur ett samband 

mellan evenemang och turism existerar. För att studera detta har 

ett specifikt evenemang undersökts och analyserats. Studien har 

gjorts med förhoppning om att detta specifika evenemang kan 

generera en djupare förståelse för och urskilja turismens roll och 

betydelse i ett evenemang. Då turismens eventuella roll i 

evenemanget klargjorts, är det även av intresse att se vilka 

potentiella möjligheter som finns för att utveckla dess del i 

evenemanget. 

 

 

Metodik:  Studien är utformad som ett fältarbete där objektet som studerats 

och analyserats är evenemanget Jul på Kalmar Slott. Fältarbetet 

inkluderar observationer på plats av besökare, utställare och 

omgivning samt semistrukturerade intervjuer med arrangörer och 

personal på Kalmar Slott. En viktig del av fältarbetet har bestått av 

strukturerade intervjuer med besökare och utställare under 

evenemanget 

 

 

Slutsats: Turism och evenemang är ömsesidigt beroende av varandra och 

den i särklass viktigaste formen av turism till evenemanget Jul på 

Kalmar Slott är shoppingturism. Främsta anledningen till att 

besöka evenemanget är för att uppleva den unika miljön och 

atmosfären. För att utveckla turismens roll behövs vissa aspekter 

utvecklas i evenemanget.  

 

 

Nyckelord: Turism, Evenemang, Shopping, Hantverk, Matturism, Autenticitet 

  



Innehåll 
1. PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.3 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsning i tid och rum ................................................................................................ 3 

1.4.1 Jul på Kalmar Slott .................................................................................................... 3 

1.4.2 Kalmar Slott .............................................................................................................. 3 

1.4.3 Svenska Slottsmässor ................................................................................................ 3 

1.5 Litteraturöversikt .............................................................................................................. 4 

1.6 Disposition ....................................................................................................................... 5 

2. METOD .................................................................................................................................. 7 

2.1 Forskningsansats .............................................................................................................. 7 

2.2 Forskningsdesign .............................................................................................................. 8 

2.2.1 Fältarbete ................................................................................................................... 8 

2.2.2 Observationer ............................................................................................................ 9 

2.2.3 Intervju ...................................................................................................................... 9 

2.2.4 Trattmodellen .......................................................................................................... 10 

2.2.5 Praktiska aspekter .................................................................................................... 11 

2.3 Urval ............................................................................................................................... 12 

2.4 Självkritik ....................................................................................................................... 12 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ....................................................................................... 15 

3.1 Evenemang ..................................................................................................................... 15 

3.1.1 Kommodifiering av julmarknader ........................................................................... 16 

3.2 Shopping ......................................................................................................................... 16 

3.2.1 Turister och shopping .............................................................................................. 17 

3.2.2 Shopping som primärmål eller aktivitet .................................................................. 17 

3.2.3 Konsumtionskatedraler ............................................................................................ 17 

3.2.4 Shoppingmiljö ......................................................................................................... 18 

3.2.5 Shopping och det historiska värdet ......................................................................... 19 

3.2.6 Produkt- och processorienterad konsumtion ........................................................... 19 

3.3 Hantverk ......................................................................................................................... 20 

3.4 Matturism ....................................................................................................................... 21 

3.5 Autenticitet och stämning ............................................................................................... 22 



4. RESULTATREDOVISNING .............................................................................................. 25 

4.1 Intervju med Nilsson ...................................................................................................... 25 

4.2 Intervju med Andrée ....................................................................................................... 26 

4.3 Observationer ................................................................................................................. 27 

4.4 Intervjuer med besökarna ............................................................................................... 28 

4.4.1 Geografiska avstånd ................................................................................................ 28 

4.4.2 Åsikter om evenemanget ......................................................................................... 29 

4.4.3 Motiv till att besöka mässan .................................................................................... 30 

4.4.4 Marknadsföring som besökarna har tagit del av ..................................................... 30 

4.4.5 Shopping .................................................................................................................. 31 

4.5 Intervjuer med utställarna ............................................................................................... 32 

4.5.1. Motiv till medverkan .............................................................................................. 32 

4.5.2 Åsikter om evenemanget ......................................................................................... 32 

4.5.3 Efterfrågan av produkter ......................................................................................... 32 

4.5.4 Generella åsikter ...................................................................................................... 33 

5. ANALYS OCH DISKUSSION ........................................................................................... 35 

5.1 Evenemang ..................................................................................................................... 35 

5.1.1 Positiva aspekter med animering av evenemang ..................................................... 35 

5.1.2 Kommodifiering av julmarknad .............................................................................. 36 

5.2 Shopping som primärmål eller aktivitet ......................................................................... 36 

5.3 Konsumtionskatedraler ................................................................................................... 37 

5.4 Shoppingmiljö ................................................................................................................ 38 

5.5 Shopping och det historiska värdet ................................................................................ 39 

5.6 Produkt- och processorienterad shopping ...................................................................... 40 

5.7 Hantverk ......................................................................................................................... 41 

5.8 Matturism ....................................................................................................................... 42 

5.9 Autenticitet ..................................................................................................................... 43 

5.10 Marknadsföring ............................................................................................................ 44 

5.11 Utvecklingsmöjligheter ................................................................................................ 45 

6. SLUTSATSER ..................................................................................................................... 47 

6.1 Förslag på vidare forskning ............................................................................................ 48 

LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................................... 1 

Bilaga 1 .................................................................................................................................. 1 

file:///C:/Users/Julia/Documents/Julia/Turism%20lll/C-uppsats/C-uppsats%20med%20sidnr111.docx%23_Toc346195596


Bilaga 2 .................................................................................................................................. 2 

Bilaga 3 .................................................................................................................................. 1 

Bilaga 4 .................................................................................................................................. 2 

 

 

FIGURFÖRTECKNING 

 

Figur 1.  Tider och dagar över observationer som genomförts 

Figur 2.  Besökarnas geografiska avstånd 

Figur 3.  Besökarnas åsikter om evenemanget  

Figur 4.  Besökarnas motiv till att besöka mässan 

Figur 5. Marknadsföring som besökarna har tagit del av 

Figur 6.  Besökarnas planer på att köpa någonting 

Figur 7.  Planerade inköp av ja-sägarna  

 

 

 

file:///C:/Users/Julia/Documents/Julia/Turism%20lll/C-uppsats/C-uppsats%20med%20sidnr111.docx%23_Toc346195597


1 

 

1. PROBLEMDISKUSSION 

Det är första advent och julen står för dörren, på Kalmar Slott sjuder det av aktivitet. Det är 

dags för den årliga julmarknaden och vi är på plats för att studera vad som sker. Här är 

mycket folk och kommers råder, men vi har svårt att med blotta ögat avgöra vad som 

egentligen är turism. För att ta reda på hur det förhåller sig genomförs en grundlig studie med 

intervjuer och observationer på plats. 

 

Denna studie har sin utgångspunkt i debatten huruvida turismen är död eller inte. Turismen 

har vuxit så pass mycket att det blir allt svårare att särskilja vad som kan klassas som turism 

och vad som är något annat. Turism är i denna mening allt och ingenting och den existerar 

överallt och ingenstans. Denna debatt förklaras närmare av MacCannell (2012) som menar att 

turismen som forskningsområde har blivit ogripbart. Turism bör enligt honom inte ses som en 

egen industri, dock påpekar han att den har fundamental betydelse för hur vi ser på världen 

(MacCannell, 2012:184):  

 
“...tourism is one of the profound forces at work today rearranging global cultures and changing 

the ways humans relate to one another, to themselves, and to history and nature.” 

 

Oavsett om turism kan ses som en egen industri eller ej är den onekligen av stor betydelse för 

vårt samhälle. Turismens utveckling har även diskuterats utav Urry och Larsen (2011) och 

enligt dem har turismen förändrats. De skriver att turister inte vill vara en del av massan, utan 

de är mer självmedvetna och värdesätter unika upplevelser utöver det normala. Yeoman, 

Brass och McMahon-Beattie (2007) har gjort en liknande reflektion och förutspår att den 

framtida konsumenten kommer att vara bättre utbildad, mer sofistikerad, mer berest samt mer 

medveten om sin närmiljö och efterfrågar därför en högre kvalitet. Genom att lägga samman 

dessa aspekter konstaterar de att turister söker efter en mer autentisk upplevelse snarare än 

någonting som är fabricerat (Yeoman et. al, 2007). 

 

Att turismen präglas av individualism och mångfald förstärks av Robinson och Novelli 

(2005), som skriver att det skett en förändring inom turismsvetenskapen, eftersom fokus har 

flyttats från att belysa massturism till att i allt större utsträckning beröra en mer nischad form 

av turism. Den stora mängd nischer som förekommer inom turism beror på att människor är 

individer med olika preferenser och intressen, varpå de efterfrågar olika, unika upplevelser. 

Detta återspeglas i den variation av nischer såsom till exempel kulturturism, miljöbetingad 

turism och landsbygdsturism (Robinson & Novelli, 2005).  

 

Evenemangsvetenskap är ett område som är nära besläktat med turismvetenskap och enligt 

Getz (2012) återfanns evenemangstudier tidigare som en underkategori till studier inom 

turism. Evenemangsvetaren Getz (2005) menar att en strategi för att tillgodose dagens 

efterfråga på unika upplevelser är det allt större utbudet av och intresset kring olika former 

evenemang, som arrangeras inom de olika turismnischerna. Vidare finns flera olika sätt att 

definiera ett evenemang. Ett gemensamt och grundläggande kriterium för att något ska 

kategoriseras som ett evenemang är att det är begränsat i tiden, det vill säga det finns ett 
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officiellt start- och ett slutdatum (Getz, 2005). Evenemang kan kategoriseras och grupperas på 

olika sätt, vanliga uppdelningar är efter storlek, innehåll och form (Allen, O’Toole, Harris & 

McDonnell, 2011). Vikten av evenemang klargör och belyser Getz (2012:171) med följande 

ord: 

 
”Planned events spring from the fundamental need for economic and social exchanges; they hold 

many symbolic meanings, thereby constituting essential building blocks of civilization.” 

 

Det är möjligt att urskilja att utbudet av evenemang har ökat och att det finns en större 

variation i efterfrågan av dessa. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att olika 

former av evenemang kan riktas mot specifika målgrupper, såsom exempelvis evenemang 

med fokus på shopping. 

 

Timothy (2005) skriver om sambandet mellan turism och shopping och förklarar att 

shoppingen har kommit att dels utgöra en allt viktigare roll för valet av resmål, dels som 

aktivitet under själva resan (Timothy, 2005). På samma vis som människor nu för tiden 

efterfrågar olika former av evenemang är även efterfrågan på olika former av produkter stor. 

Denna efterfråga styrs i stor utsträckning av vad individen har för intressen, följer för trender 

och vilka tidigare erfarenheter personen i fråga har. Enligt Yeoman et.al (2007) har det 

genuina hantverket kommit att utgöra en ny trend inom turismnäringen, eftersom 

individualism och autenticitet är viktiga aspekter för morgondagens turister. Hantverket har 

på så sätt blivit en symbol för dessa värderingar. 

 

Med ovanstående i beaktande konstateraras att gränserna mellan vad som i ett evenemang kan 

klassas som turism har blivit allt otydligare. Det är just denna problematik som denna studie 

ämnar belysa. Det är däremot viktigt att poängtera att turismens roll i ett evenemang kan se 

mycket olika ut beroende på vilken form av evenemang som studeras. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur ett samband mellan evenemang och 

turism existerar. För att studera detta har ett specifikt evenemang undersökts och analyserats. 

Studien har gjorts med förhoppning om att detta specifika evenemang kan generera en djupare 

förståelse för och urskilja turismens roll och betydelse i ett evenemang. Då turismens 

eventuella roll i evenemanget klargjorts, är det även av intresse att se vilka potentiella 

möjligheter som finns för att utveckla dess del i evenemanget. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå studiens syfte har arbetet med denna studie utgått från en huvudfråga, som 

besvaras med hjälp av tre följdfrågor. Huvudfrågan är; vilken roll och betydelse har turismen i 

evenemanget Jul på Kalmar Slott? 

 

- Vad är det som attraherar människor till att besöka Jul på Kalmar Slott? 

- Vad finns det för olika former av turism under Jul på Kalmar Slott? 
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- Vad finns det för potentiella utvecklingsmöjligheter för turismen i relation till evenemanget 

Jul på Kalmar Slott? 

 

1.4 Avgränsning i tid och rum 

Denna studie begränsas till ett evenemang som äger rum i Kalmar, för att få en närhet till 

studieobjektet. Evenemanget som valts ut för denna studie är mässan Jul på Kalmar Slott. 

Detta val grundar sig bland annat på att Jul på Kalmar Slott är en av Sveriges största 

arrangerade mässor för hantverk, mat- och delikatessprodukter i anslutning till julen. Vidare 

begränsas studien till själva mässan och bortser från de aktiviteter som slottet själva 

arrangerar, exempelvis julkonserter och gästabud som arrangeras kring tidpunkten för 

evenemanget. Detta eftersom Jul på Kalmar Slott anses vara tillräckligt intressant i sig för att 

fungera som studieobjekt för denna studie.  

 

Denna studie är även begränsad i tiden. Trots att arbetet med mässan pågår under hela året 

påbörjades studien någon vecka innan evenemanget arrangerades och avslutas då 

evenemanget var över. Möjligheten att göra observationer på plats under de fyra dagar som 

mässan pågår, har setts som en fördel, eftersom det har skapat en tydligare bild av turismens 

roll och betydelse för mässan. 

 

1.4.1 Jul på Kalmar Slott 

I denna studie studeras Jul på Kalmar Slott, som är ett evenemang i form av en hantverks-, 

mat- och delikatessmässa. Mässan marknadsförs med ledorden hantverk, småskalighet och 

atmosfär (svenska-slottsmassor.se). Denna mässa har ett jultema och arrangeras årligen på 

Kalmar Slott kring första advent. 

 

1.4.2 Kalmar Slott 

Kalmar Slott har en lång historia med anor från 1100-talet, men det var på 1500-talet under 

Vasakungarnas tid som det fick sitt nuvarande utseende. Slottet har varit sig likt sedan 1592 

och är Nordens bäst bevarade renässansslott. Det utgör ett landmärke för Kalmar och där 

anordnas ett flertal olika utställningar samt åtskilliga evenemang och aktiviteter under året, 

dock främst under sommarhalvåret (kalmarslott.se). 

 

1.4.3 Svenska Slottsmässor 

Svenska Slottsmässor är ett aktiebolag som arrangerar julmässor spridda över landet. 

Verksamheten startade för 25 år sedan (1988) och 2012 arrangerade förtaget 18 stycken 

mässor. Dessa mässor äger rum i anrika miljöer, som annars kan vara svårtillgängliga för den 

enskilde individen. Arrangörerna arbetar, enligt Svenska Slottsmässor själva, för att ge 

besökaren en helhetsupplevelse. Till julmässorna kommer utställare för att visar upp hantverk 

och småskaligt producerad mat. Trots lång erfarenhet av att arrangera julmässor arbetar 

Svenska Slottsmässor kontinuerligt med att utveckla sina evenemang till att vara något utöver 

det vanliga (svenska-slottsmassor.se). 
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1.5 Litteraturöversikt  

Här presenteras kortfattat tidigare litteratur och resultat inom av studien berörda 

forskningsområden. För denna studie av evenemanget Jul på Kalmar Slott är mest relevant att 

ta upp tidigare forskning inom turism, evenemang, shopping, kommersialisering och 

autenticitet. 

 

Forskning inom turism har genomgått en förändring och gått ifrån att belysa massturism till 

att i allt större utsträckning beröra mer särpräglade, nischade områden för turism (Ahmad 

Nazrin Aris, Habibah, Hamzah & Mohd Yusof, 2012; Robinsson & Novelli, 2005). Robinson 

och Novelli (2005) förklarar att den nischade turismen rent av tagit över som den nya formen 

av massturism. Denna studie förhåller sig till detta på så vis att den undersöker om det för 

evenemanget Jul på Kalmar Slott är som Robinson och Novelli (2005) påstår: att det nischade 

evenemanget kan ses som en del av den nya massturismen. Enligt Ahmad Nazrin Aris et.al 

(2012) har den snabba utvecklingen inom turism inbringat stora intäkter till länders ekonomi. 

Den mest påtagliga skillnaden är att resandet i västvärlden inte längre är begränsat till 

överklassen utan har blivit en normalitet för den stora massan. I och med dessa förändringar 

har turismen blivit mer kundorienterad och för att möta denna förändring i 

konsumentbeteende har den blivit mer fokuserad på alternativturism (Ahmad Nazrin Aris 

et.al, 2012). 

 

Utifrån den litteraturstudie som gjorts går det att urskilja att forskning inom specifika, 

nischade evenemang och dess koppling till turism är begränsad. Detta har delvis bidragit till 

valet att koncentrera undersökningen till Jul på Kalmar Slott, vilket skulle kunna ses som ett 

nischat evenemang. Detta evenemang är nischat i flera bemärkelser: dels riktar den sig mot 

hantverks-, mat- och delikatessintreserade, dels är den i anknytning till julen och utöver detta 

arrangeras mässan i en unik slottsmiljö. Detta nischade evenemang kategoriseras därför som 

en julmarknad. De sökningar som ligger till grund för denna litteraturöversikt tyder på att 

forskning kring julmarknader är bristande och de studier som finns tillgängliga utgår ifrån ett 

globalt perspektiv. Däremot saknas studier kring evenemangsformen julmarknad i Sverige 

och därför har vi valt att studera denna evenemangsform i sitt skeende genom att på plats 

undersöka det specifika evenemanget Jul på Kalmar Slott. Dessa aspekter gör det till ett 

intressant undersökningsområde och ett spännande studieobjekt, med goda möjligheter att 

kunna bidra med nytt material till turismvetenskapen. 

 

Generell forskning inom evenemang är av intresse för denna studie, eftersom specifik 

forskning kring julmarknader tycks vara begränsad. Getz (2012) skriver att forskning inom 

evenemang så sent som på 70-talet inte var erkänt som ett separat forskningsområde. Istället 

föll studier för evenemang under ämnen som turism, fritid och rekreation. Mycket har dock 

skett sedan dess och evenemangsforskning har blivit väl accepterat i den akademiska världen 

(Getz, 2012). Vidare skriver Getz (2012) att forskning kring sambandet mellan turism och 

evenemang till stor del utgörs av studier kring destinationsmarknadsföring och evenemang 

som platsskapande. Denna studie ämnar undersöka detta samband utifrån ett vidare 

perspektiv, där fokus ligger på turismens roll och betydelse för evenemanget. Det är därmed 

inte begränsat till att undersöka om evenemanget är platsskapande eller inte. Denna studie 
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ämnar inte att närmare diskutera hur Svenska Slottsmässor i praktiken genomför 

evenemanget, utan redogör för teori kring evenemang i syfte att skapa en generell förståelse 

för dess samspel med turismen. 

 

Kommers är en påtaglig faktor under Jul på Kalmar Slott och den kommers som sker under 

evenemanget benämns shopping, eftersom det i denna bemärkelse innebär att handla för nöjes 

skull snarare än efter behov. Kärnan i det utvalda evenemanget är att det finns kommers, det 

står och faller med den ekonomiska vinsten och alla parter måste tjäna på evenemanget. 

Därför är det centralt för studien att undersöka den shopping som förekommer under 

evenemanget. Enligt Timothy (2005) finns det inom turismvetenskap relativt lite forskning 

om ämnet shoppingturism. Trots att shopping både kan utgöra en del av besöket eller vara 

resans syfte är detta område lite undersökt (Littrell, Paige, & Song, 2004; Oh, Cheng, Lehto & 

O’Leary, 2004; Yu, & Littrell, 2005; Yüksel, 2007). Fyra forskningsområden inom 

shoppingturism som givits störst genomslagkraft hos forskare har identifieras av Moscardo 

(2004:294), dessa är: 

 

(1) Shoppingområdens roll inom destinationsutveckling 

(2) Shoppingbelåtenhet och servicekvalitet 

(3) Aspekter av souvenirerinköp 

(4) Motivationen till och fördelarna som shopping kan ge 

 

Dessa områden är av varierande grad intressanta för att i denna studie skapa en förståelse 

kring vad shopping innebär. Studien förhåller sig till dessa genom att istället studera hur 

shoppingupplevelsen påverkas av shoppingmiljön och hur evenemang kan använda sig av 

detta för att attrahera mer shoppingturism. Som Moscardo (2004) skriver är servicekvalitet 

och aspekter kring souvenirinköp ett väl undersökt ämne, vilket är en bidragande orsak till att 

dessa aspekter exkluderats från vår studie. Vidare har litteratursökningen visat att ett 

återkommande ämne, som diskuteras i samband med shopping är frågor om genus. Denna 

studie bortser dock från diskussionen, eftersom den inte anses relevanta för dess 

frågeställningar. 

 

Yeoman et. al (2007) tar upp vikten av kvalitet och autenticitet hos produkter, vilket avgör om 

konsumenter köper en produkt eller inte (Yeoman et. al, 2007). Autenticitet och 

kommersialisering är centrala, väl studerade och debatterade ämnen inom turism- och 

evenemangslitteratur (Getz, 2012). Enligt Xie (2011) är autenticitet fortfarande ett aktuellt 

och ifrågasatt begrepp bland dagens forskare, då det är fullt av motsägelser och paradoxer 

(Xie, 2011). Begreppen kommersialisering och autenticitet är båda relevanta begrepp i denna 

studie, eftersom evenemanget marknadsför sig som småskaligt och genuint, samtidigt som det 

i grunden är den ekonomiska hållbarheten som är det allra viktigaste för evenemangets 

överlevnad. 

 

1.6 Disposition  

Närmast följer inledningsvis en metodredogörelse för hur denna studie genomförts. Därefter 

följer en redovisning av de teorier som ligger till grund för studien. Fortsättningsvis 
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presenteras resultatet av den genomförda studien, denna del benämns resultatredovisning. 

Analysen och diskussionen som följer resultatredovisningen har således sin utgångspunkt i de 

teorier och den information som presenterats i resultatredovisningen. Slutligen avlöses 

diskussionen och analysen med en presentation av studiens slutsatser. 

 

  



7 

 

2. METOD 

Denna studie är en kvalitativ undersökning av turismens betydelse för evenemanget Jul på 

Kalmar Slott, som har genomförts genom ett fältarbete. Ren, Pritchard och Morgan (2010) 

menar att forskaren är arkitekten i forskningsprocessen och att dennes val i stor utsträckning 

möjliggör resultatet av sin forskning. Det val som inledningsvis möjliggör resultatet av 

studien är valet av forskningsstrategi. 

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ strategi, då det ansågs vara att föredra framför den 

kvantitativa. Detta beror på att studien ämnar undersöka hur det eventuella sambandet mellan 

ett specifikt evenemang och turism ser ut. Smith (2010) skriver att forskare inom turism är 

intresserade av frågor relaterade till personliga upplevelser och individers tolkningar, vilket är 

aktuellt för denna studie. Turism innefattar enligt Smith (2010) i stor utsträckning hur 

människor tänker och känner samt att förstå varför de känner som de gör. För att kunna 

besvara studiens syfte på bästa sätt ansågs det vara en nödvändighet att genomföra intervjuer 

och observationer på plats, vilket gav en djupare inblick i studieobjektet Jul på Kalmar Slott. 

Valet av en kvalitativ strategi har inneburit att studien kan presentera ett mer representativt 

resultat än vad som vore fallet om en kvantitativ strategi valts ut. Den kvalitativa strategin 

möjliggjorde en förståelse för studieobjektet, eftersom det innebar en möjlighet att se 

evenemanget utifrån de olika aktörernas perspektiv. 

 

2.1 Forskningsansats 

I denna studie används vad Alvesson och Sköldberg (2008) benämner en abduktiv ansats, 

vilket inte ska ses som en enkel blandning mellan induktion och deduktion utan som en egen 

ansats. Alvesson och Sköldberg (2008:56) skriver: 

 
“Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan till exempel 

mycket väl kombineras med, eller föregripas av studier kring tidigare teori i litteraturen; inte som 

mekanisk applicering på enskilda fall utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 

förståelse”. 

 

Denna ansats har använts eftersom den tillåter studien att som Alvesson och Sköldberg (2008) 

skriver alterera mellan teori och empiri samt successivt omtolka dessa under processens gång. 

Vidare skriver de att abduktion är ett betydligt mer realistiskt sätt att förklara hur forskning 

faktiskt går till än de två ansatserna induktion och deduktion, som i jämförelse närmast kan 

liknas vid att forskaren iklär sig en tvångströja (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta val har 

gett oss en friare roll i studien, vilket har bidragit till ett mer innehållsrikt resultat eftersom 

studien inte begränsades till förutbestämda teorier innan observationerna skedde. Den teori 

som ger stöd åt studien har istället valts ut kontinuerligt utifrån studiens syfte och de unika 

förutsättningar som studieobjektet Jul på Kalmar slott tillhandahöll. 

 

Patel och Davidson (2011) skriver dock att det även finns negativa aspekter med den 

abduktiva ansatsen då forskaren omedvetet kan påverkas av tidigare studier och erfarenheter, 
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vilket kan inverka på resultatet, genom exempelvis intressen, teori- och ämnesval. Vidare har 

de teorier som formulerats utifrån en abduktiv ansats vanligtvis en smal räckvidd och 

beskriver avgränsade områden (Patel & Davidson, 2011). Dessa negativa aspekter har tagits i 

beaktande under studien och för att motverka dem har ansträngningar gjorts för att behålla 

objektiviteten vid genomförandet av intervjuer. Det är dock värt att påpeka att eftersom de 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes innan observationerna utgjorde det en svårighet 

att behålla denna objektivitet även under observationerna på plats. Detta skulle kunna bero på 

att de semistrukturerade intervjuerna gav en bild av evenemanget och vad som kunde 

förväntas av evenemanget. De negativa aspekterna som tidigare påpekats har vänts till något 

positivt: att tidigare kunskaper och erfarenheter gjort det lättare för att urskilja turismen på 

plats. Resultatet kan ha färgats av tidigare erfarenheter, men strävan har under hela studien 

varit att genomgöra den så förutsättningslöst som möjligt. Att abduktion används för att 

beskriva ett avgränsat område behöver endast inte ses som en svaghet, utan utgör snarare en 

styrka eftersom studien koncentreras till ett specifikt fall.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Studien är utformad som ett fältarbete där objektet som studerats och analyserats är 

evenemanget Jul på Kalmar Slott. Fältarbetet inkluderar observationer på plats av besökare, 

utställare och omgivning samt semistrukturerade intervjuer med arrangörer och personal på 

Kalmar Slott. En viktig del av fältarbetet har bestått av strukturerade intervjuer med besökare 

och utställare under evenemanget.  

 

2.2.1 Fältarbete 

Delamon (2004) skriver att det inom den kvalitativa forskningen bland annat finns tre nära 

besläktade metoder, etnografi, fältarbete och deltagande observationer. Alla tre metoder 

innefattar att under lång tid observera personer och föra en dialog med dem för att på så sätt få 

en förståelse för deras världsuppfattning. Detta är en av orsakerna till att dessa begrepp 

använts kompatibelt, vilket Delamon (2004) menar gjort det svårt att särskilja respektive 

metoder. Den metod som tillämpas i denna studie är fältarbete, vars innebörd förklaras av 

honom på följande sätt: (Delamon, 2004, i Seale, Gobo, Gubriun & Silverman 2007:206) 

 
”Fieldwork is the term used in qualitative research to cover the data-collection phase when the 

investigators leave their desk and go out ’into the field’. ’The field’ is metaphorical: it is not a real 

field, but a setting or a population.” 

 

Detta är precis vad som gjorts i denna studie, då evenemanget Jul på Kalmar Slott valdes ut 

som fält. Genom valet av fältarbete som en del av forskningsdesignen möjliggjordes 

användandet av flera olika metoder. De metoder som tillämpats är: observationer på plats och 

kvalitativa intervjuer, vilket för denna studie anses förbättra chansen att samla in värdefullt, 

relevant material. De valda metoderna gav ingående förståelse för studieobjektet utifrån dess 

olika aktörers perspektiv, vilket har bidragit till att skapa en rättvisande bild av turismens roll 

för evenemanget, i relation till om studien enbart koncentrerat sig på en enskild aktörs 

perspektiv. Möjligheten att studera evenemanget på plats medförde ett trovärdigare och mer 

innehållsrikt resultat. Studien är dock inte ett fältarbete i dess fulla bemärkelse, vilket i detta 
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fall hade varit alltför omfattande och resurskrävande för att vara genomförbart. Denna 

undersökning är en mycket förenklad variant av ett fältarbete, eftersom den ägde rum under 

en kort tidsperiod. Eftersom ett evenemang som är begränsat i tiden valdes ut innebar det att 

studieobjektet endast kunde studeras under några få dagar. Eventuellt hade en högre grad av 

förståelse kunnat skapas om det funnits möjlighet att studera evenemanget under flera år eller 

om beslutet att jämföra det med andra mässor tagits istället. 

 

2.2.2 Observationer 

Bryman (2011) jämför observationer med andra slags metoder och skriver att ett problem vid 

intervjuer är att vad de tillfrågade säger att de gör och vad de verkligen gör ofta skiljer sig åt. 

En av anledningarna till varför vi valde att komplettera de strukturerade intervjuerna med 

observationer av besökarna är att observationer löser detta problem. Bryman (2011) skriver 

även att observationer med fördel genomförs under olika tidpunkter. Denna studie gav en 

djupare inblick i hur upplevelsen av evenemanget kan skifta under dess olika öppettider, 

eftersom observationerna skedde under olika tidpunkter. Detta bidrog till att ge en mer 

rättvisande bild av evenemanget än om observationer endast skett under exempelvis en 

enskild dag eller under samma tider varje dag. Observationerna skedde under de fyra dagar 

som evenemanget Jul på Kalmar Slott pågick, från den 28 november till den 1 december 

2012. Dessa finns dokumenterade i tabellen: 

 

Datum Klockslag 

28 november 2012 

29 november 2012 

30 november 2012 

1 december 2012 

11.00-14.00 

18.00-21.00 

14.00-17.00 

11.00-14.00 

 

 

En nackdel med att endast använda sig av observationer som metod menar Bryman (2011) är 

att det är svårt att förstå bakomliggande orsaker till beteendet endast genom observationer. 

Bryman (2011) och även Smith (2010) menar därför att observationer fungerar bäst om de 

kombineras med andra metoder, som kan ge information om motiv och avsikter. Det 

tillhandahåller en bredare bild av och djupare insikt i det valda studieobjektet (Smith, 2010). 

Beslutet att använda olika undersökningsmetoder i denna studie grundar sig således på 

Brymans (2011) och Smiths (2010) argument. Observationerna av Jul på Kalmar Slott 

kompletterades med intervjuer, vilket gav en djupare förståelse för evenemanget. 

 

2.2.3 Intervju 

Bryman (2012), Jennings (2005) och Ryen (2004) menar att intervju är den metod för 

datainsamling som används mest inom kvalitativ forskning. Att använda intervju som metod i 

fältarbetet har gett en mer ingående förståelse för de tillfrågades syn på turismens roll i 

evenemanget. Inom ramen för denna studie användes två kategorier av intervjuer som Bryman 

(2012) benämner, semistrukturerad samt strukturerad intervju. De semistrukturerade 

Figur 1. 
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intervjuerna följer ofta en intervjuguide och ger möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2012). 

Dessa intervjuer med ansvariga genomfördes innan evenemangets början och de strukturerade 

intervjuerna skedde på plats med utställare och besökare till evenemanget. 

 

Bryman (2012) skriver att målet med strukturerade intervjuer är att alla respondenter ska ges 

samma frågor, i samma ordning enligt ett bestämt schema eller formulär. Syftet med detta är 

att svaren på frågorna ska kunna jämföras med varandra. Frågorna som ställs är vanligen 

specifika frågor med olika svarsalternativ (Bryman, 2012). Till denna studie genomfördes 252 

stycken spontana, strukturerade intervjuer med besökare till evenemanget då tillfälle gavs 

utav respektive observatör, samt 20 strukturerade intervjuer med utställare. Genomförandet av 

strukturerade intervjuer har kvantitativa drag, men resultatet av dem har analyserats på ett 

kvalitativt sätt. En sammanställning av intervjusvaren tillsammans med spontana 

kommentarer från besökare och utställare finns presenterad i resultatredovisningen.  

 

2.2.4 Trattmodellen 

De semistrukturerade intervjuerna utgår ifrån intervjuguiden trattmodellen. Enligt Kylén 

(2004) ger trattmodellen en grundläggande bild av hur intervjuer kan struktureras samt hur 

frågor i intervjun kan tänka utformas. Trattmodellen består av sex steg som börjar öppet och 

följs av mer ingående steg, för att sedan återigen avslutas öppet. Kylén (2004:31-39) listar de 

olika stegen som ingår i trattmodellen: 

 
(1) Öppning; består av presentation och information om hur intervjun är upplagd samt avsikten 

med intervjun. 

(2) Fri berättelse; ger den intervjuade möjlighet att svara fritt på frågor. Det är viktigt att ge 

respondenten möjlighet till betänketid i detta steg. När denne väl svarar ska intervjuaren ge 

uppmuntrande kommentarer och nickningar för att visa att man lyssnar. En annan viktigt aspekt är 

att den som utför intervjun inte ska vara rädd för tystnaden då detta kan ge mer utförliga svar från 

respondenten. 

(3) Precisering; efter den fria berättelsen försäkrar den som leder intervjun att frågorna blir 

någorlunda exakta, vilket ger mer konkreta svar. Det är i denna fas intervjuaren söker efter fakta, 

uppräkningar, exempel och beskrivningar av området som undersöks. 

(4) Kontroll; det är under detta steg den som intervjuar har möjlighet att kontrollera det som sagts 

under intervjun. Respondenten kan omedvetet gett två versioner på en fråga under intervjun, eller 

att andra personer lämnat uppgifter som inte verkar stämma. Här ges även möjlighet till att prova 

hållfastheten. Samtalet bör inte övergå till förhör, vilket är lätt hänt när kravet ökar. 

(5) Information; detta är början till slutet av intervjun. När frågeområdena är avklarade ska en 

snabb sammanfattning göras genom att gå igenom anteckningarna och respondenten ska ha 

möjlighet till att ställa frågor. 

(6) Avslutning; en bra avslutning kan ge positiva effekter. Tänk på att tacka för hjälpen och 

informera vad som händer härnäst, det underlättar om komplettering skulle behövas göra. 

 

Kylén, (2004) belyser det faktum att även om intervjun läggs upp efter trattmodellen hör det 

till vanligheten att man avviker från modellen under intervjun. Det hör också till vanligheten 

att man byter ordning och ingångar beroende på var samtalet leder (Kylén, 2004). 

Trattmodellen har legat som utgångspunkt för intervjuera i denna studie, men vi är dock 

medvetna om att avvikelser från denna har förekommit. Detta beror på att andra intressanta, 
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relevanta ämnen och följdfrågor har uppkommit under intervjuernas gång och för att inte 

förlora den naturligt avspända stämningen har vi då valt att frångå vår intervjuguide. 

 

 

2.2.5 Praktiska aspekter 

Ytterligare aspekter att beakta vid genomförandet av intervjuer är rent praktiska frågor som 

exempelvis antal intervjuare och huruvida intervjun bör spelas in eller inte (Bryman, 2012; 

Trost, 2010). Vid utförandet av de två semistrukturerade intervjuerna med projektledaren för 

Jul på Kalmar Slott och kontaktpersonen på Kalmar Slott har samtliga författare till studien 

varit närvarande. Trost (2010) beskriver att det finns både positiva och negativa aspekter av 

att vara flera intervjuare. Att vara flera intervjuare kan utgöra en fördel om personerna i fråga 

är samspelta, eftersom det ger en större informationsmängd. Det kan däremot vara negativt ur 

respondentens synpunkt, då det kan ge denne en känsla av att hamna i underläge (Trost, 

2010). Med detta i åtanke var ambitionen att intervjuerna skulle präglas av en avslappnad 

stämning, eftersom detta skapade goda förutsättningar för att få ärliga och tillförlitliga svar 

från respektive respondent. Trost (2012) skriver att det finns en risk att respondenten känner 

sig förvirrad och inte vet var svaren ska riktas om flera intervjuare deltar. Detta problem 

löstes genom att dela upp arbetssysslorna och tydliggöra vem som ställde frågorna och vem 

som skrev minnesanteckningar. Den främsta anledningen att samtliga författare närvarade vid 

intervjuerna var att alla ville känna delaktighet i denna viktiga del av forskningsprocessen. På 

så vis fick samtliga del av primärdata samtidigt vilket medförde en fördel att kunna 

komplettera varandra under och efter intervjun. 

 

Minnesanteckningarna kompletterades med digitala inspelningar av de semistrukturerade 

intervjuerna, för att informationen i efterhand skulle kunna kontrolleras. Självfallet 

informerades respondenterna om inspelningen och de gav sitt samtycke till att intervjun 

spelades in. Bryman (2011), Kylén (2004) och Trost (2005) skriver alla om fördelar och 

nackdelar med att genomföra en inspelning av intervjun. En positiv aspekt är att det 

underlättar en mer ingående analys av vad de intervjuade har sagt (Bryman, 2011). Det finns 

dock en risk att i alltför stor grad förlita sig på inspelningen och närvaron av detta verktyg kan 

hämma den intervjuade (Bryman, 2011; Kylén, 2004). 

 

Enligt Bryman (2012) är den främsta fördelen med intervju som metod att risken för bortfall 

är låg. Detta är anledningen till att strukturerade intervjuer genomfördes istället för en 

enkätundersökning. Vidare minimeras risken för missförstånd mellan respondenter och 

forskaren, då forskaren ges möjlighet att tydliggöra frågor och även har möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor (Bryman, 2012). Nackdelar med att använda sig av intervju som metod är till 

exempel att genomförandet av intervjuer kan vara tidskrävande (Bryman, 2011). Smith (2010) 

skriver om risken att forskaren kan färga intervjun på så sätt att egna reflektioner och 

värderingar lyser igenom. Följdfrågorna kan lätt sväva ut och tappa fokus, då forskaren 

riskerar att lägga svaren i munnen på respondenten (Smith, 2010). De negativa aspekter som 

intervju som metod kan medföra har tagits i beaktande och för att minimera dessa risker har 

beslutet tagits att bygga upp de semistrukturerade intervjuerna i enlighet med trattmodellen. 
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2.3 Urval  

Denna uppsats är avgränsad till att studera ett specifikt evenemang, vilket går under 

benämningen Jul på Kalmar Slott. Utifrån de resultat som presenteras i denna studie går det 

till viss del att göra anspråk på att dessa resultat är generellt gångbara inom turismvetenskap. 

Studien skapar en djupare förståelse och en insikt i hur samspelet mellan evenemang och 

turism fungerar, vilket är användbart även för studier av andra likande evenemang. Varje 

evenemang har sina egna unika förutsättningar, inte minst Jul på Kalmar Slott. Följaktligen 

skulle resultatet av undersökningen sett annorlunda ut om den studerat ett annat evenemang. 

 

Trost (2012) menar att det för all forskning finns en urvalsproblematik och förklarar att det 

finns olika former av urval, som forskaren måste ta ställning till. Detta var även fallet för 

denna studie. Inför de semistrukturerade intervjuerna gjordes ett sannolikhetsurval, vilket 

innebär att respondenterna valdes utifrån dess position och den kunskap de antogs besitta. 

Inför de strukturerade intervjuerna valdes respondenterna istället ut enligt ett slumpmässigt 

urval. Däremot påverkar inte detta studien negativt utan de tillfrågade anses som 

representativa för studien, eftersom de befinner sig på plats eller är där för att ställa ut sina 

produkter. Tack vare dessa olika urval anses tillräckligt med primärdata genererats för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

2.4 Självkritik 

Eftersom turism är ett ämne under ständig utveckling vill vi att våra källor ska vara så 

uppdaterade som möjligt. Vetenskapliga artiklar har kompletterats med böcker inom berörda 

forskningsområden. De teorier som ligger till grund för denna studie utgår från 

forskningsfrågorna. Delar av den litteratur som använts under metodkapitlet är inte skrivna ur 

ett turismvetenskapligt perspektiv, men eftersom turism faller under samhällsvetenskaplig 

forskning anses dessa vara relevanta för studien. I och med detta är den utvalda teorin relevant 

för studien, vilket vi anser stärker studiens validitet. 

 

Det finns en risk att intervjupersonerna som bidragit till denna studie kan vara partiska 

gentemot sin respektive organisation, i den bemärkelsen att de kan presentera en förskönad 

bild av sig själva och organisationens verksamhet. Det finns också en risk att de väljer att 

undanhålla viss information, då denna studie är en offentlig handling. Detta motverkas av 

valet att genomföra ett fältarbete, där flera olika aktörers perspektiv vägs in. Genom att 

jämföra deras argument med varandra skapas ett mer tillförlitligt resultat. Underlaget till 

denna studie kunde ha sett helt annorlunda ut om andra intervjupersoner hade valts eller 

intervjuerna skett under andra omständigheter. Det är därför intressant att ifrågasätta om 

denna studie kan anses vara tillförlitlig, det vill säga om resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen gjordes igen. Eftersom studien bygger på sociala situationer och tolkningar 

av verkligheten skulle ett försök till replikering vid ett senare tillfälle inte leda till exakt 

samma resultat. Däremot finns tillvägagångssättet dokumenterat och frågorna bifogade, vilket 

stärker tilltron till studien. 



13 

 

 

Bryman (2011) skriver att det i princip är omöjligt för en forskare att ha fullständig kontroll 

över sina förutfattade meningar. De finns hela tiden där och tar sig undermedvetet uttryck i 

exempelvis valet av forskningsområde, frågeställningar, metod och så vidare. Det är därför av 

stor vikt att reflektera över vilka värderingar man som forskare sitter inne med redan på ett 

tidigt stadium och därmed kan minimera risken av dess påverkningar (Bryman, 2011). Vi är 

medvetna om att våra värderingar och tidigare erfarenheter har påverkat studien. Området för 

studien är valt utifrån intresse, vilket innebär att omedvetna tolkningar av de genomförda 

observationerna kan ha gjorts i förväg och slutsatser kan därför ha dragits på ett för tidigt 

stadium. Denna studie strävar självfallet efter att bevara ett objektivt synsätt för att inte gå 

miste om viktiga aspekter i evenemanget. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter, dels för att ge läsaren en förståelse för 

valda ämnen, dels för att dessa senare kommer att provas mot resultatet i analys- och 

diskussionskapitlet. Inledningsvis presenteras studiens utgångspunkter för dess syn på turism, 

som utgår från MacCannells (2012:184) definition av turism: 

 

“…effort and organization based on human desire to connect with or experience something or 

someone ‘other’ as represented by or embodied in an attraction. This ‘other’ or ‘otherness’ 

involves unfamiliar geography, including different cultures, exogenous natural and historical 

frameworks, artificially constructed pleasure ‘islands’, such as resorts, tour boats, etc.”  
 

Denna definition tillsammans med hur The World Tourism Organization (UNWTO) förklarar 

innebörden av turism ligger till grund för denna uppsats syn på turism. De skriver att 

(unwto.org): 

 

“Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to 

countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes. 

These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non-

residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply tourism expenditure.” 

 

3.1 Evenemang  

Eftersom Jul på Kalmar Slott är ett evenemang, är det av intresse för studien att ta upp 

grundläggande förklaringar kring vad ett evenemang innebär och hur de kan användas för att 

förstärka turismen till en plats. Denna studie undersöker en julmarknad, vilket ses som en 

underkategori inom evenemang. För att skapa en större förståelse för hur julmarknader 

fungerar presenteras generella aspekter av evenemang samt hur dessa bland annat kan 

användas för att generera turism. 

 

Getz (2005) skriver om evenemangsturism och förklarar att det för evenemangsplanerare är 

viktigt att förstå turismen och dess olika karaktärsdrag, eftersom dessa är potentiella kunder 

för många evenemang, till och med den främsta kundgruppen. Han skriver att alla arrangörer 

bör utvärdera hur deras evenemang på ett positivt sätt kan bidra till och påverka 

turismmarknaden (Getz, 2005). Samtidigt som stora evenemang tenderar att locka långväga 

turism över landsgränser råder det ingen tvekan om att de flesta evenemang är beroende av en 

lokal och regional publik. Oavsett om ett evenemang är en verklig turismattraktion eller ej kan 

det ha ett värde för turismen. Evenemang kan också ha den positiva effekten för destinationen 

på så vis att de håller människor och deras pengar hemma, istället för att de reser utanför sin 

hemregion och spenderar dem på annan plats (Getz, 2005). 

 

Vidare skriver Getz (2005) att evenemang kan fungera som animators för en plats som 

exempelvis resorter, historiska skådeplatser, marknader, shoppingcentrum, idrottsarenor och 

temaparker. Beroende på vilka evenemang de ansvariga för platsen väljer att arrangera 

tillskrivs platsen vissa specifika egenskaper och associationer. Genom att använda evenemang 

som animators tar de som har ansvar för plasten kontroll över och har möjlighet att påverka 
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och förändra platsens image, vilket utgör själva animeringen. Detta är en teknik för att förhöja 

upplevelsen av en plats genom starkare sinnesintryck och en tilltalande atmosfär, platsen 

kommer till liv och får starkare dragningskraft (Getz, 2005). De potentiella fördelar som ett 

evenemang kan innebära för en plats är (Getz, 2005:13-14): 

 

(1) Attraherar besökare som annars inte skulle besöka platsen, eftersom platsen i sig inte är 

tillräckligt intressant för personen. 

(2) Motiverar till återbesök hos människor som annars anser att ett besök är tillräckligt 

(3) Uppmuntrar och motiverar besökare att ta med sig besökande släkt och vänner, som annars inte 

skulle haft attraktionen som ett inplanerat resmål. 

(4) Attraherar publicitet till platsen, vilket uppmärksammar historiska evenemang, som kan 

associeras till platsen. 

(5) Uppmuntrar till att besökare stannar längre och spenderar mer samt gör det möjligt att attrahera 

specifika målgrupper. 

 

3.1.1 Kommodifiering av julmarknader 

Getz (2005:24) definierar det engelska ordet fair, som på svenska kan översättas till både 

marknad och mässa på följande sätt: 

 

“A gathering held at a specified time and place for the buying and selling of goods (i.e.,a market).”  

 

Enligt Haid (2006) är idag festligheter och evenemang med koppling till julen en viktig del 

för att skapa en lokal och regional identitet. Det ökade intresset för julen har bidragit till att 

det runtom i världen, då framförallt i de kristna delarna, har blivit allt vanligare med olika 

former av julmarknader. Haid (2006) skriver vidare att flertalet destinationer även brottas med 

en säsongsproblematik och använder sig av julmarknader som ett sätt att attrahera besökare 

utanför högsäsong. Traditionen bakom julmarknader växte fram på 1800-talet i Tyskland och 

spred sig över Europa, dock har syftet med dessa marknader förändrats under åren. Vad som 

från början var det främsta tillfället under året för lokalbefolkningen att kunna köpa leksaker 

och nödvändiga hushållsprodukter har idag, som en konsekvens utav framväxten av olika 

shoppingcentrum istället övergått till att främst fungera som platsmarknadsföring och 

turismevenemang (Haid, 2006). 

 

Haid (2006) skriver vidare om den specifika problematiken som uppstår vid kommodifiering 

av en julmarknad. Han menar att ju mer denna form av evenemang populäriseras desto mer 

förstörs den genuina atmosfär, som utgör dragningskraften för evenemanget. Vidare skriver 

han att det har blivit allt vanligare med uppträdanden och skådespel under julmarknaderna, 

allt för att höja graden av autenticitet och för att föra traditioner vidare. För arrangörerna av en 

julmarknad ligger den främsta utmaningen i att se till att evenemanget inte tappar bort sina 

rötter och sin autentiska bakgrund (Haid, 2006). 

 

3.2 Shopping 

Eftersom shopping är en påtaglig faktor i detta evenemang, som är en julmarknad, är det av 

intresse att undersöka dess betydelse för turismen i evenemanget. För att göra dessa redovisas 
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olika shoppingteorier för att skapa en förståelse för fenomenet shopping, därefter testas dessa 

mot resultatet av studien. 

 

3.2.1 Turister och shopping 

Shopping är en av de vanligaste aktiviteterna turister ägnar sig åt under sin semester (Kinley, 

Josiam & Kim 2003; Oh et. al, 2004; Timothy, 2005; Yüksel, 2007). Enligt Oh et.al (2004) 

och Timothy (2005) har detta givits uppmärksamhet på grund av ett förändrat 

shoppingbeteende under semestern jämfört med shoppingmönster i sin hemmiljö. Orsaken är 

att besökaren befinner sig i en annorlunda miljö under sin semester (Oh et. al, 2004; Timothy, 

2005). Det är inte bara viktigt att miljön är attraktiv utan även som påpekats tidigare, säker 

(Westwood, 2006; Yüksel, 2007), vilket kan vara en anledning till att köpcentrum är en 

populär turistattraktion (Westwood, 2006). Oavsett shoppingmiljön finns fortfarande viljan att 

köpa med sig någonting hem (Kinley, et. al, 2003). 

 

De tre främsta orsakerna till konsumtion under resan är: att köpa presenter till andra, göra 

inköp för att tillgodose egna behov samt att inhandla souvenirer (Timothy, 2005). Enligt Oh 

et. al (2004) är det som köps under semestern fyllt med symboliskt värde och fungerar som ett 

minnesobjekt. För många människor känns inte resan komplett om de inte kommer hem med 

någonting som kan hjälpa dem att komma ihåg vilka platser som besökts, den lokala kulturen 

eller kulturarv som de uppskattade under sitt besök (Timothy, 2005). Kinley, et. al (2003) 

samt Yu och Littrell (2005) beskriver ett annat perspektiv av turismshopping, att det kan 

utgöra en press att köpa någonting under sin resa. Pressen av att köpa någonting gör att det 

finns större benägenhet att spendera pengar på saker under besöket som personen i fråga inte 

skulle gjort i sin hemmiljö (Kinley, et. al, 2003). 

 

3.2.2 Shopping som primärmål eller aktivitet 

Timothy (2005) definierar turisters shoppingaktiviteter på två sätt, där shopping utgör 

primärmål för resan eller en aktivitet under resan. Det förstnämnda benämner Timothy (2005) 

som shoppingturism och det senare som turismshopping. Turismshopping definieras som 

turistens förbrukning av fysiska varor antingen för konsumtion på destinationen, exklusive 

mat och dryck, eller för export till sitt hemland (Timothy, 2005). Det är dock viktigt att 

påpeka att turismshopping inte endast innebär köp av souvenirer utan också andra produkter 

(Timothy, 2005; Westwood, 2006). Yüksel (2007) skriver att det finns flera motiv för att 

genomföra en enskild shoppingresa, såsom utbud, självförverkligande, att lära sig om lokala 

traditioner och nya trender samt stimulering av sinnena. 

 

3.2.3 Konsumtionskatedraler  

Ritzer (2005) skriver att konsumtionen i dagens samhälle förändrats med hänseende både till 

de miljöer där vi shoppar och till den ökande tillgängligheten av varor och tjänster. Den 

största skillnaden idag i jämförelse med tidigare är att stora shoppingkomplex av olika slag 

vuxit fram, såsom exempelvis köpcentrum, kryssningsfartyg, och outlets. Dessa nya 

konsumtionsmiljöer kallar Ritzer (2005) för cathedrals of consumption (härefter kallad 

konsumtionskatedraler), eftersom de är strukturerade för att ha en förtrollande, ibland till och 
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med religiös karaktär. En förutsättning för att dessa platser framgångsrikt ska attrahera 

konsumenter är att de erbjuder en unik och oemotståndlig omgivning som uppmuntrar till 

konsumtion. Det unika i denna bemärkelse är att dessa platser inte bara utgör skådeplatsen för 

konsumtion utan också tillgodoser människors sociala behov (Ritzer, 2005). 

 

Då den största drivkraften för dessa konsumtionskatedraler bottnar i en strävan att få dess 

besökare att konsumera mer och spendera längre tid på plats, måste dessa ständigt 

återproducera den förtrollande karaktär som attraherar besökarna. Ritzer (2005) beskriver 

detta faktum som en svaghet, eftersom den förtrollande karaktären i större utsträckning 

upplevs som konstruerad. Särskilt tydligt blir det då till exempel flera olika köpcentrum 

använder sig av liknande tillvägagångssätt för att skapa den förtrollande karaktären. På grund 

av detta har konsumtionskatedralerna i större utsträckning förlorat sin unicitet och 

förtrollning, vilket bidragit till att konsumenterna blivit uttråkade och ointresserade av dessa 

stora shoppingkomplex (Ritzer, 2005). 

 

3.2.4 Shoppingmiljö 

Westwood (2006) skriver om hur tryggheten kan påverka shoppingupplevelsen. Hon påvisar 

att det finns två olika områden, vilka hon benämner sanitised and un-sanitised spaces. Un-

sanitised spaces är mer informella och mindre kontrollerade, exempel på detta är lokala 

affärer och marknader samt basarer och stränder. Sanitised spaces är däremot speciellt 

designade för att inge välbehag och en välkomnande känsla. Miljöerna är ofta kontrollerade 

och specifikt skapade turistområden som exempelvis shoppingcentrum, varuhus och 

nöjescentrum. Utifrån dessa beskrivningar går det att urskilja en större trygghet vid de 

sanitised spaces i jämförelse med de un-sanitised spaces (Westwood, 2006). 

 

För att en plats ska lyckas etablera sig som ett besöksmål för shoppingturism krävs det enligt 

Murphy, Moscardo, Benckendorff och Pearce (2011) att platsen kan erbjuda besökaren något 

mer än ett attraktivt utbud av produkter. Deras undersökning visar att det som främst lockar 

besökare till dessa platser är stämningen på plats, det vill säga miljön och mottagandet. 

Förutsatt att dessa aspekter är tillfredsställda tenderar besökare att vara mer förlåtande om 

produkterna inte lever upp till förväntningarna Vidare skriver de att dessa orter ofta 

specialiserar sig på att tillverka och sälja specifika, mer nischade produkter, allt för att skapa 

en känsla av unicitet. Det är förmånen att kunna shoppa i attraktiva och annorlunda miljöer 

som gör att shoppingen kan få ett förhöjt värde och bli något mer, en upplevelse för besökaren 

(Murphy et. al, 2011). 

 

Ett återkommande argument inom området shopping är vikten av att skapa en 

tillfredsställande shoppingmiljö, eftersom det är en konkurrenskraftig strategi för att attrahera 

kunder (Andreu, Bigné, Chumpitaz, och Swaen, 2006; Yüksel, 2007). Detta innebär bland 

annat att det är av stor vikt att vara medveten om aspekter såsom arkitektur, omgivning, 

ljudnivå och temperatur som påverkar konsumentens första intryck (Andreu et. al, 2006; Lam, 

2001; Yüksel, 2007). Hanteras inte dessa aspekter på ett tillfredsställande vis har det föga 

betydelse att produkterna är av hög kvalitet (Yüksel, 2007). Timothy (2005) menar att det är 

avgörande att försäkra sig om att konsumenten är komfortabel och skyddas från externa 
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faktorer som väder, eftersom de då tenderar att spendera mer tid och pengar i butiken. Fler 

faktorer som måste tillgodoses för en framgångsrik shoppingupplevelse är interiören 

exempelvis angående; ljussättning, skyltning, dekor, stämning, musik och renlighet (Andreu 

et. al, 2006; Underhill, 2010). 

 

Enligt Murphy et. al (2011) är det av yttersta vikt att en platsutvecklare som vill stimulera till 

en ökad konsumtion och attrahera fler turister måste kunna tillhandahålla vissa 

bekvämligheter. Det mest grundläggande för att få besökare att spendera mer tid och pengar 

på platsen är att det finns tillgång till faciliteter och parkeringsplatser. Väsentligt är inte minst 

att det finns ett utbud av restauranger som erbjuder besökarna en möjlighet att proviantera på 

mat och dryck samt tillhandahåller sittplatser (Murphy et. al, 2011). Även Underhill (2010) 

påpekar att en enkel och konkret åtgärd för att öka konsumtionen i en butik är att 

tillhandahålla sittplatser för kunden eller för dess sällskap, där besökaren kan samla kraft för 

vidare shopping. Det är dock värt att påpeka att detta knep främst är relevant för större butiker 

(Underhill, 2010).  

 

3.2.5 Shopping och det historiska värdet 

Murphy et. al (2011) skriver om mindre orter som har blivit centrum för turismshopping. 

Dessa orter har ofta ett historiskt värde och kombinerar shopping med arkitektur och andra 

sevärdheter (Murphy et. al, 2011). Timothy (2005) skriver om synergin som uppstår mellan 

shopping och historiskt värde, som främst lockar turism till historiska stadskärnor. Det sker en 

ökning av exploatering av affärer i närheten av dessa områden, eftersom miljöerna lockar allt 

fler besökare. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att butikerna inte får påverka 

sevärdhetens, stadskärnans eller skådeplatsens värde på ett negativt sätt. De måste integreras 

med miljön och det är upp till planerare att se till att skyltning med mera inte är stötande med 

den historiska miljön (Timothy, 2005). 

 

Vidare skriver Timothy (2005) att när samverkan mellan shopping och historiskt värde är som 

bäst kan shoppingen leda till att intresset ökar för att bevara historiska miljöer, såsom en 

gammal stadskärna eller andra historiska objekt (Timothy, 2005). Shopping kan påverka det 

historiska värdet positivt på följande sätt (Orbasli, 2000:161): 

 

(1) Underhåll, renovering och restaurering av historiska byggnader och platser 

(2) Ger historiska byggnader som annars skulle förfalla en funktion 

(3) Ökad kommersialisering skapar en tryggare livsmiljö för områden, som annars skulle vara 

betydligt mer öde 

(4) Satsning på shopping i äldre miljöer minskar den miljöpåverkan det skulle medföra att anlägga 

nya 

(5) Det skapar miljöer som hjälper historiska städer att bibehålla sitt attraktionsvärde 

 

3.2.6 Produkt- och processorienterad konsumtion 

Yu och Littrell (2005) skriver om två olika dimensioner inom turismshopping. Turistens 

shoppingbeteende kan vara produkt- eller processorienterat. Inom produktorienterad shopping 

fokuserar turisten på yrkesskicklighet och den estetiska kvaliteten av det färdiga hantverket.  
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Ett exempel på en produktorienterad miljö är ett konstgalleri, där turisten söker följande 

aspekter (Yu & Littrell, 2005:3): 

 

(1) Möjlighet till förståelse om produktens framtagning samt att se och ifrågasätta material och 

tekniker som använts 

(2) Presentationen av varan är väldesignad och genomtänkt 

(3) Möjlighet att fysiskt undersöka hantverket 

(4) Känslan av att det är en unik produkt 

(5) Att kunna se användningsområden som är applicerbara i sin hemmiljö 

(6) Kompetenta försäljare 

(7) Shoppingmiljön ska vara välbehaglig 

 

I kontrast till produktorienterad shopping står enligt Yu och Littrell (2005) processorienterad 

shopping där turisten istället söker efter en länk till själva framställandet av hantverket. 

Turisten vill ha möjlighet att aktivt skapa relationer med hantverkaren samt lära sig om 

historien och kulturen bakom hantverket. Det personliga mötet med hantverkaren blir en 

viktig del av shoppingupplevelsen. Inom processorienterade shopping uppskattar turisten 

följande aspekter (Yu & Littrell, 2005:3): 

 

(1) Presentation av hur hantverken används lokalt 

(2) Att på plats kunna beskåda processen samt möjlighet att prova på 

(3) Möjlighet att handla i en lokalt inspirerad miljö 

(4) Kompetenta säljare som innehar kunskap av inte enbart hantverket utan även lokalhistoria och 

kultur 

(5) Tillgång till hantverkarhistorier och skrönor 

(6) Möjlighet att fördjupa sig i den lokala kulturen 

 

Marknader och slöjdverkstad är typexempel på processorienterade miljöer (Yu & Littrell, 

2005). Timothy (2005) hävdar att den främsta anledning till att vi köper hantverk under vårt 

besök är för att visa uppskattning för det arbete som hantverkaren utför. 

 

3.3 Hantverk 

En kärna i evenemanget Jul på Kalmar Slott är hantverk, vilket utgör en stor del av dess 

attraktionsvärde. Därför redovisas övergripande teorier och en definition av att skapa 

hantverk för att skapa en grundläggande förståelse för begreppet. 

 

Campbell (2005) skriver att under 1800-1900-talet ansågs arbetet som en hantverkare utförde 

vara kärnan inom all mänsklig aktivitet. Genom anpassade redskap var det ett sätt att uttrycka 

sin mänsklighet på, hantverket ansågs vara förädlande. När industrin gjorde sitt intåg innebar 

det en stor omställning för produktionen av hantverk, nu skulle den istället ersättas med 

maskintillverkande produktioner. Enligt dåtidens filosofer ansågs industriella revolutionen 

vara en process som ovillkorligen hade som syfte att dehumanisera och leda till känslan av 

främlingskap. Den industriella revolutionen kom för att stanna, vilket gjorde att hantverks 

verksamhet blev symbol för tidigare tidsepokrar. Denna syn, att hantverkaren står för det mer 

humana, äkta och kreativa arbetet medan industrin står för det rent mekaniska, 

otillfredsställande och allierade arbetet, finns även till viss del kvar idag (Campbell, 2005). 
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Enligt Yeoman et. al (2007) är en trend bland turister och konsumenter sökandet efter 

autenticitet hos produkterna. Trenden rotar sig i att konsumenten känner sig trygg i det 

förflutna, eftersom framtiden är osäker. Konsumenten söker därför efter autenticitet som 

baseras på känslor av nostalgi, ett sätt att söka efter sina historiska rötter. Kvaliteten och 

autenticiteten hos produkterna avgör om konsumenten köper produkten eller inte. Marknaden 

har blivit mer komplex och de individuella, unika produkterna har blivit allt svårare att finna. 

Ett sätt att uttrycka sin individualism är genom införskaffandet av ägodelar köpta från lokala 

producenter, småföretagare eller ett specifikt märke som symboliserar individen. Yeoman et. 

al (2007) konstaterar att så länge teknologin fortsätter att utvecklas i den snabba takt som sker 

idag kommer mänskligheten som en motreaktion på detta att fortsätta söka efter traditionella 

aktiviteter och mänsklig kontakt. De menar därför att efterfrågan på autentiska produkter 

alltid kommer att finnas (Yeoman et. al, 2007). 

 

Campbell (2005) beskriver flera olika definitioner av att skapa hantverk. En definition 

innebär att skapa och formge för hand med skicklighet. De aktiviteter som vanligtvis är 

berättigade till hantverksstämpeln är vävning, silversmedje, smyckestillverkning och broderi 

för att nämna några. Ett annat sätt att definiera att skapa hantverk, som stämmer väl in på de 

benämnda hantverksaktiviteterna ovan, är att de formges och skapas av samma person. För att 

denna definition ska stämma in måste hantverkaren ha personlig kontroll över alla steg i 

skaparprocessen. Hantverkaren investerar sin personlighet i objekten och på så sätt kan man 

säga att mänskligheten existerar i den färdiga produkten (Campbell, 2005). 

 

3.4 Matturism 

Ytterligare ett attraktionsvärde för Jul på Kalmar Slott är försäljningen av mat- och 

delikatessprodukter. För att ta reda på matens betydelse för turismens roll i evenemanget 

presenteras och förklaras olika dimensioner av begreppet matturism. 

 

Matens bidrag till turismen har enligt Du Rand, Heath och Alberts (2003) ignorerats trots dess 

uppenbara betydelse och potential. Mat har länge betraktats som en grundläggande 

nödvändighet och en stödjande aktivitet, snarare än en enskild nischad form av turism (Mak, 

Lumbers, Eves & Chang, 2012; Young, MinCheol, Goh & Antun, 2010). Detta synsätt har sin 

grund i att turism traditionellt sett främst fokuserat på visuella aspekter av en destination 

(Young et. al, 2010). Då ytterligare sinnesintrycks betydelse för turisters upplevelse av 

destinationen betonades såsom till exempel smak och lukt har maten fått en mer betydelsefull 

roll inom turismen (Kim, Eves & Scarles, 2009). Detta har gett upphov till matturism och 

turister vars främsta orsak att besöka en specifik destination är konsumtion av mat och dryck 

(Kim et. al, 2009; Young et. al, 2010; Young, MinCheol & Goh, 2011). 

 

Konsumtion av mat och dryck kan enligt Sims (2009) ta sig uttryck genom förtäring på plats 

på en destination eller i form av souvenirerinköp. Denna typ av souvenirer är populära i 

jämförelse med mer traditionella souvenirval såsom exempelvis nyckelringar och 

prydnadssaker, eftersom de skapar starkare känslor till och en tydligare minnesbild av platsen 

(Sims, 2009). En följd av denna konsumtion är att besökaren introduceras för och lär sig mer 
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om destinationens kultur (Du Rand et. al, 2003; Mak et. al, 2012; Young et. al, 2010; Young 

et. al, 2011 ). Young et. al (2010:240–241) definierar matturism som: 
 

“Visitation to primary and secondary food producers, food festivals, restaurants, and specific 

locations for which food tasting and/or experiencing the attributes of a special food production 

region are the primary motivating factors for travel.” 
 – – –  

“However, the purpose of food tourism is not only to taste food primarily but it is the process of 

learning or experiencing different cultures and lifestyles through food or food-related experiences” 

 

En orsak till att kultur spelar en sådan central roll inom matturismen har enligt Du Rand 

(2003) sin grund i det faktum att mat och dryck är en av de viktigaste uttrycksformerna för 

kultur. Denna uppfattning delar även Kim et. al (2009) som menar att provasmaka lokal mat 

är en kulturell upplevelse. Ytterligare en aspekt av den kulturella upplevelsen är att besökaren 

till en destination får möjlighet att ta del av historien bakom maten, till exempel hur och av 

vem den producerats (Sims, 2009). Kulturupplevelsen förstärks dessutom och anses mer 

autentisk om konsumtionen av mat och dryck sker i en tilltalande miljö. Det är fördelaktigt 

om miljön har en historisk prägel, eftersom det ger besökarna möjlighet att föreställa sig hur 

produktion och konsumtion gick till förr i tiden (Sims, 2009). 

 

En viktig orsak till matturismens popularitet beror enligt Mak et. al (2012) på att den 

kulturella upplevelsen kombineras med sociala relationer. Det innebär till exempel en önskan 

om att möta nya människor, spendera tid med familj och vänner samt att besöka släkt och 

vänner på annan ort (Kim et. al, 2009). Vidare skriver Sims (2009) att då konsumtionen av 

mat och dryck delas med andra förstärks de sociala banden personerna emellan och inger en 

känsla av tillfredsställelse. 

 

3.5 Autenticitet och stämning 

Enligt litteraturstudien utgör begreppet autenticitet en återkommande diskussion inom 

turismvetenskapen. Teorier kring autenticitet är även aktuellt för denna studie, eftersom 

evenemanget marknadsför sig med ledorden hantverk, småskalighet och atmosfär. Denna 

studie undersöker betydelsen av autenticitet för turismupplevelsen. 

 

Autenticitet är ett laddat ord som används i dagliga diskussioner bland turismforskare och för 

med sig en variation av olika meningar, då begreppet har olika betydelse för olika individer 

(Xie, 2011). Denna åsikt delas av Taylor (2001) som menar på att det åtminstone finns lika 

många definitioner av autenticitet som det finns författare som skriver om det. Xie skriver 

(2011) att i det ögonblick som kultur definieras som ett objekt för turism försvagas dess 

autenticitet. Han menar att det enda tillfälle som turisten kan uppleva äkta autenticitet är då 

denne stöter på fenomen som denne inte förstår och därmed själv måste anstränga sig för att 

förstå och tolka vad personen ifråga ser. Vidare skriver Xie (2011) att det är svårt om inte 

meningslöst att försöka sig på att definiera autenticitet. Detta eftersom begreppet är så 

komplext och ifrågasatt, då det är fullt av motsägelser och paradoxer. Även Swanson och 

Timothy (2012) skriver om den paradox som begreppet autenticitet medför för det motstridiga 

intresset kring att bevara kultur, traditioner, folkliga värden och intresset för att genera 
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intäkter genom kommersialisering. Autenticitet handlar inte nödvändigtvis om graden av 

genuinitet som varan innehar, utan snarare om att det personliga förhållandet som 

konsumenten uttrycker genom varan är det som tillskriver den dess autenticitet (Swanson & 

Timothy, 2012). 

 

Smith och Forest (2006) skriver att flera forskare hävdar att postmoderna turister inte längre 

reser för att uppleva autenticitet i samma bemärkelse som tidigare. Detta eftersom det idag 

finns en medvetenhet om att en stor del av det som turisten ser och upplever är fabricerat, men 

de accepterar detta som autentiskt eftersom de ändå inte har kunskap om hur det egentligen 

skulle gå till. Smith och Forest (2006) konstaterar att autenticitet och kultur inte är några 

självklart givna begrepp, då betydelsen av dem är under ständig utveckling. 

 

Cohen (2002) förklarar att det finns olika former av autenticitet och han belyser vikten av att 

särskilja dessa. Det handlar om att urskilja och beakta att upplevelsen av autenticiteten på 

platsen, i objektet samt under evenemanget som turisten kommer i kontakt med inte 

nödvändigtvis är samma sak. Genom att särskilja de olika formerna av autenticitet ökar 

chansen att skapa och bevara en autentisk upplevelse. Enligt Cohen (2002) är skapandet av 

dessa upplevelser centrala för turismindustrin, eftersom den autentiska mötesplatsen kan ses 

som en hållbar turismprodukt i sig själv förutsatt att den inte förändras av turismen. 
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4. RESULTATREDOVISNING  

Den främsta empiriska delen av denna studie har samlats in genom 252 strukturerade 

intervjuer med besökare under evenemanget, resultatet från dessa strukturerade intervjuer 

kommer att refereras till besökarna. Semistrukturerade intervjuer har också genomförts med 

Mikael Nilsson (2012-11-26) och Brita Andrée (2012-11-20). En kortare presentation av 

deras bakgrund och arbetsuppgifter inleder resultatredovisningen från dessa intervjuer. Utöver 

dessa har även empiriskt material hämtats från strukturerade intervjuer med utställare, vilka 

referats till utställarna. Under evenemangets fyra dagar gjordes kontinuerligt observationer 

och resultatet av dessa redovisas.  

 

4.1 Intervju med Nilsson 

Mikael Nilsson (härefter kallad Nilsson) är projektledare för Svenska Slottsmässor där han 

har arbetat sedan 1993. Sedan företaget grundades har det expanderat från att under tidigt 90-

tal endast varit ett fåtal mässor till att på 2000-talet omfatta 18 stycken. Nilssons är utbildad 

byggarbetare, men har även ett förflutet inom marknadsföring, försäljning och ekonomi. Hans 

arbete under året består till stor del av att bjuda in och boka utställare samt att marknadsföra 

evenemangen. Det inkluderar frågor kring logistik samt att få en bra spridning och variation 

på utställare. Inför den period som mässorna äger rum handlar det även om att rekrytera extra 

personal. 

 

Nilsson berättar att de med evenemanget strävar efter att ha ett brett spektrum gällande 

utställare. Alla slöjdaspekter ska finnas representerade, såsom textilier mat och träslöjd. Han 

menar att det viktigaste är att det inte finns för mycket av samma eller liknande produkter, 

eftersom det försämrar försäljningen. Det som avgör vilka som får ställa ut är i första hand 

kvalitet, de vill hitta de bästa utställarna inom respektive område. Genom att hitta de bästa 

utställarna behålls det genuina, ett exempel som Nilsson tar upp är matboden. Han vill att den 

ska ge sken av att vara en saluhall från förr genom att innehålla utställare som bjuder på sig 

själva, tätt med folk och ruljangs. Ett krav för att få ställa ut under evenemanget är att 

utställarna medverkar under mässans samtliga dagar och att de kan tillhandahålla ett rikt 

utbud under alla dagar. Nilsson beskriver att detta beror på att de som besöker mässan under 

dess senare dagar får möjlighet att ta del av samma kvalitet och utbud. Flera av de 

medverkande utställarna är återkommande och medverkar under Svenska Slottmässors 

samtliga evenemang, vilket bidrar till att det skapas goda relationer mellan de olika parterna, 

som är viktiga att vårda.    

 

Vidare berättar Nilsson om vad som gör just Jul på Kalmar Slott speciellt i relation till deras 

övriga mässor. Han förklarar att mässan i Kalmar är känd för sin komplicerade logistik, vars 

unika miljön med kullerstenar och trappor gör det svårframkomligt. Samtidigt är det miljön 

som bidrar till den rika atmosfären och stämningen och trots att logistiken är krävande utgör 

Jul på Kalmar Slott enligt honom en av deras mysigaste mässor. Stämningen tillsammans med 

kvaliteten på utställarna är det som Nilsson främst anser lockar besökare till evenemanget. 

Nilsson förklarar att de som företag har två typer av kunder vars behov de måste tillgodose, 

dels evenemangets besökare men även utställarna som betalar en monteravgift för att få 
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medverka. Han förklarar också att det är många som passar på att kombinera evenemanget 

med att besöka Kalmar Slott.  

 

Vidare berättar Nilsson om vilka målgrupper som besöker evenemanget. Viktiga målgrupper 

är äldre, 40-talister och par med utflugna barn. Han ser även en ökning bland de yngre 

besökarna, vilket han tror beror på det växande intresset för inredning och hantverk. Enligt 

Nilsson är det viktigare att vårda en trogen besökare än att satsa på nya, eftersom det lönar sig 

bättre i längden. Kalmar utmärker sig särskilt med ett stort antal unga besökare, eftersom det 

finns mycket studenter i staden. Jul på Kalmar Slott är enligt Nilsson Svenska Slottsmässors 

flaggskepp och han tror att Kalmariterna är stolta över evenemanget. Han berättar att 

evenemanget även används som en del av marknadsföringen för Kalmar stad och att det finns 

hotellpaket kring evenemanget. Exempel är genom Kalmartidningen Kalmarmagasinet som 

ges ut i samarbete av Destination Kalmar och Kalmar Turistbyrå fyra gånger om året. Nilsson 

är positiv inför framtiden och ser en möjlighet till expansion. Han menar att Kalmar Slott har 

visat intresse för ett fortsatt samarbete och ser inget tecken på att samarbetet skulle upphöra. 

Områden som Nilsson anser går att utveckla är öppettider vad gäller dagar och tider samt 

antal utställare.  

 

4.2 Intervju med Andrée 

På Kalmar Slott finns fyra stycken heltidsanställda, som sköter den dagliga driften av slottet. 

En av dessa är Brita Andrée (härefter kallad Andrée), vars huvudsakliga ansvarsområde är att 

driva slottsbutiken. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att sköta hemsidan och inköp 

till butiken, men då de är så pass få personer anställda på heltid krävs att hon kan hjälpa till 

där det behövs. Det innebär till exempel för planering av guidningar på slottet och underhåll 

av hemsidan. Andrée har sedan tidigare en turismutbildning och erfarenhet från 

hotellbranschen. 

 

Andrée berättar att det inte finns någon specifik målgrupp till slottsbutiken utan den ses 

snarare som ett komplement till slottet. Butiken är endast öppen när slottet har öppet. 

Produkterna som säljs i butiken är noga utvalda, då de ska spegla historien. Vissa produkter är 

även anpassade efter de utställningar som äger rum på slottet. Andrée förklarar att hon 

försöker undvika plastföremål och strävar efter svenska, lokalproducerade produkter, vilket 

dock är svåra att hitta och köpa in. Andreé menar att orsaken till varför besökarna handlar i 

slottsbutiken och på mässan är att de söker efter unika produkter, som inte går att få tag på 

någon annanstans. Andrée har en önskan om att utveckla produkter med en koppling till 

Kalmar stad och slottet. Trots att inköpen görs med stor medvetenhet och omsorg påpekar 

Andrée att det ändå är ätbara produkter, främst godis, som säljer bäst i butiken.  

 

Inför mässan fyller de på lagret i butiken, berättar Andrée men påpekar också att det måste 

finnas en balans, de kan inte göra för stora inköp eftersom Kalmar Slott stänger för säsongen 

kort tid efter mässan slutar. Att de inte kan göra för stora inköp menar Andrée beror på att de 

inte vill ha för stort varulager vid bokslutet. Vidare har Andrée en önskan om att utveckla 
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verksamheten i butiken genom att anställa mer säljinriktad personal, vars uppgifter skulle vara 

koncentrerad till försäljning. 

 

Andrée har en passiv roll under mässan Jul på Kalmar Slott. Hennes roll består av att ta in 

personal och se till att säkerhetskrav uppfylls. Vidare berättar Andrée att mässan är en av 

slottets höjdpunkter under vinterhalvåret, då slottet lever upp. Det är också en viktig 

inkomstkälla för slottet, eftersom Svenska Slottsmässor betalar hyra för att få tillåtelse att 

nyttja slottet. Besökarna till evenemanget tror Andrée främst är Kalmarbor och att de inte 

nödvändigtvis är storkonsumenter utan besöker mässan av ren tradition. Vidare förklarar hon 

att möjligheten för mässan att växa är begränsad, då slottet inte har kapacitet för fler utställare 

inomhus. Däremot finns möjligheten att expandera utomhus.   

 

4.3 Observationer 

Det första intrycket som möter besökarna förutom doften av brända mandlar är den historiska 

vyn som tonar upp sig. Omedelbart efter besökaren löst biljett leds denne över vindbrygga och 

vidare in genom valven. Redan här får besökaren en känsla av den speciella atmosfären som 

blandar julstämning med den historiska arkitekturen. Juldekorationer och framför allt 

ljussättning är ytterligare stämningshöjare, speciellt under kvällstid. Efter att gått över 

vindbryggan och igenom valven befinner besökaren sig på borggården, där denne står inför 

valet att ta ingången till slottsbutiken, matutställarna eller hantverkarna. De flesta av 

matutställarna går att finna i matboden, som ligger i slottets källarvåning. Där inges besökaren 

av en känsla att befinna sig i en saluhall från en svunnen tid. Det är varmt och atmosfären är 

gemytlig, utställarna berättar om sina produkter och hur de producerats. Några av utställarna 

drar skrönor och bjuder på sig själva. I matboden blandas dofter med sinnesintryck och 

besökaren ges möjlighet att provsmaka de olika produkterna. 

 

Hantverkarna återfinns på slottets övervåning och för att ta sig dit måste besökaren gå via 

kyliga trapphus med höga trappsteg, promenera igenom trånga passager och se till att ta ett 

stort steg över de höga trösklarna. Det är i dessa passager, som det finns sittplatser och en 

chans att vila fötterna. Vill besökaren istället slå sig ner på en varmare plats blir denne 

tvungen att uppsöka cafét. För att ta sig mellan de olika salarna med hantverksmontrarna går 

besökaren genom utrymmen med olika historiska utställningar samt igenom slottkyrkan. På 

sin väg mellan salarna kan besökaren stöta på utklädd personal, som berättar om en svunnen 

tid och gångna traditioner. Med lite tur, eftersom det inte utgör en fast programpunkt, kan 

besökaren ta del av underhållning i kyrkan samt körsång ute på borggården. I vissa salar går 

det även att urskilja ljudet av julmusik, som somliga utställare på eget initiativ spelar upp. 

 

Den unika och levande shoppingmiljön möjliggör för besökaren att knyta an till produkterna, 

eftersom denne vandrar runt bland utställarna och har möjlighet att klämma och känna på 

utbudet. Det personliga mötet med hantverkarna och det faktum att hantverkarna agerar 

återförsäljare innebär även att besökaren kan ställa frågor. Hantverkaren kan på plats svara på 

besökarens frågor om produkternas innehåll och framställningsprocess. Eftersom flera av 
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hantverkarna arbetar med tillverkning parallellt med försäljning får besökaren möjlighet att 

beskåda och få en inblick i hur tillverkningen går till.  

 

Den unika miljön är däremot inte anpassad för shopping och på grund av detta uppstår 

praktiska problem för besökaren, såsom exempelvis tidigare beskrivna passager och 

utrymmen som kan vara svåra att ta sig igenom. Ytterligare en anledning till att det inte utgör 

en ordinär shoppingupplevelse är att besökaren möts av annorlunda rutiner, exempelvis 

gällande betalning och huruvida produkterna är prutningsbara eller inte. Vidare uppstår ibland 

viss oklarhet vid betalning eftersom vissa utställare inte accepterar kortbetalning, vilket 

medför att besökaren måste gå tillbaka till entrén för att ta ut kontanter. För dem som är 

förstagångsbesökare kan det dessutom vara svårt att orientera sig inne på slottet, eftersom det 

inte finns en karta som visar var de olika utställarna befinner sig. På grund av detta uppstår en 

osäkerhet, eftersom besökarna inte vill missa något.  

 

Under vardagsförmiddagarna råder en stillsamhet som står i kontrast till den livfulla, trånga 

stämning som infinner sig under eftermiddagarna och kvällarna. Den ökade aktiviteten under 

kvällstid kan i hög utsträckning förklaras av att en stor andel besökare från lokalbefolkningen 

är på plats under dessa timmar. Besökarna från lokalbefolkningen tenderar att spendera 

kortare tid på plats än dem som kommer långväga ifrån, varav de flesta förlägger sitt besök 

under dagtid. Dessa långväga besökare är ofta i sällskap med bofasta släktingar och vänner. 

Beroende på vilken dag och tidpunkt besökaren är på plats förändras intrycket och 

uppfattningen av besöket. Allra störst stämning råder under kvällstid, då mörkret lagt sig och 

sorlet av människor är större. Det är även under dessa timmar som lokalpressen befinner sig 

på plats för att fotografera och samla information till reportage.  

 

4.4 Intervjuer med besökarna 

252 stycken strukturerade intervjuer med besökare till Jul på Kalmar Slott har genomförts. Vi 

vill dock påpeka att under övervägande del av intervjuerna har flera personer varit 

närvarande, vilket gör att det totala antal besökare som intervjuats egentligen är fler. 

 

4.4.1 Geografiska avstånd 

Nedan följer en sammaställning över de intervjuade besökarnas hemort. Övervägande delen 

av dem kommer från närregionen, men en stor del av de besökare som intervjuats kommer 

långväga ifrån. Det är värt att påpeka att flera av de långväga besökarna inte har julmarknaden 

som främsta skäl, då den primära orsaken till besöken är exempelvis att besöka släkt och 

vänner, studier, rekreation eller att spendera tid i extraboende i regionen. Flera av såväl de 

långväga besökarna som de från lokalbefolkningen uppger att de tar tillfället i akt att besöka 

Kalmar Slott i samband med evenemanget, eftersom de anser att det förhöjer upplevensen av 

slottet. Det medför möjligheten att besöka och uppleva slottet även under vintertid.   
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4.4.2 Åsikter om evenemanget 

Majoriteten av besökarna, som ingår i denna studie har positiva åsikter om evenemanget. 

Många påpekar att det är en tradition att besöka mässan och återkommande kommentarer var; 

mysigt, genuint, trevligt, hög kvalitet, riktigt hantverk, stämningsfullt och fin miljö. Det var 

även flera som påpekade att det var stämningsfullt bland annat tack vare juldekorationerna 

och ljussättningen. En annan stämningsförhöjande aktivitet var de skådespel och uppträdande 

som skedde under evenemanget. De negativa åsikterna handlade om dålig skyltning angående 

förbjud mot barnvagn, sämre öppettider i restaurangen än tidigare år, samt önskemål om mer 

julmusik och framträdanden. Avsaknaden av julmusik tyckte dock vissa av besökarna var 

positivt. Från studien går det att utläsa att de flesta av dem som saknade julmusiken besökte 

mässan under de lugnare timmarna på dagen, medan de som var positiva till att julmusik inte 

förekom var där under de mer aktiva timmarna på eftermiddag och kväll. Det framfördes även 

önskemål om en översiktskarta, då vissa av besökarna hade svårt att orientera sig. Ytterligare 

en aspekt är att vissa av dem som besökt mässan under flera år påpekade att de tyckte mässan 

blivit mindre, eller att det saknade någon specifik utställare.   
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4.4.3 Motiv till att besöka mässan 

Besökarna fick tre olika alternativ som de ombads rangordna beroende på vad som stämde 

bäst överrens med deras främsta skäl att besöka mässan. I tabellen nedan syns de tre olika 

alternativen och siffrorna till höger innebär om det rankades som främsta skäl, näst främsta 

skäl eller tredje främsta skäl att besöka mässan. Under intervjuernas gång påpekade vissa att 

det är helheten som lockar snarare än en enda faktor. Då detta i stor utsträckning återkom 

bland respondenterna noterades detta specifikt och redovisades i studien. Övriga specifika 

motiv till besöket, som är värda att nämna är möjligheten att prova annorlunda och 

lokalproducerade matvaror, eftersom det är ett sätt att uppleva lokala mattraditioner och 

kultur. Det fanns även besökare på evenemanget som inte hade mässan som huvudsakligt 

primärmål, utan var där för att äta julbord.  

 

Främsta skäl till besöket 1 2 3 

Uppleva julstämning                              145st 50st 36st 

Köpa något av utställarna                       50st 94st 53st 

Besöka Kalmar Slott                              36st 39st 47st 

Betonar att det är helheten som lockar   21st 
  

 

4.4.4 Marknadsföring som besökarna har tagit del av 

Flera av besökarna nämner att de tagit del av flera olika marknadsföringskanaler, men då de 

ombads att uppge den främsta marknadsföringskanalen är det den som syns nedan. Utifrån 

resultatet går det att utläsa att den mest effektiva marknadsföringskanalen är word of mouth. 

Däremot är den marknadsföringen, som Svenska Slottsmässor mest aktivt investerat i och fått 

störst genomslagskraft deras egenproducerade tidning.  
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4.4.5 Shopping 

Nedan följer en redovisning av besökarnas planerade och oplanerade inköp. Ja-svaren har 

delats upp i tre underkategorier, som visar på om de köpte hantverk, mat eller båda delar. Ett 

tjugotal av de som uppgav att de planerat att köpa något kunde inte specificera exakt vad, de 

har då endast registrerats i gruppen för ja. Av de som inte planerade att köpa något uppgav två 

tredjedelar (66%) att besöket på mässan trots allt ledde till spontana köp. Många av de 

tillfrågade besökarna, som har haft specifika planer på att handla något under mässan 

förklarade att det är ett bra tillfälle att införskaffa mat och delikatesser till årets julbord och 

festligheter. Det är även många av besökarna som uppgav att de planerat att köpa julklappar 

och juldekorationer. Flera av dem som gjorde spontana inköp berättade att dofterna på plats 

och möjligheten till att provsmaka på flera av mat- och delikatessprodukterna bidrog till att de 

blev mer motiverade att köpa med sig något hem. 
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4.5 Intervjuer med utställarna 

 

4.5.1. Motiv till medverkan 

Många av de 20 tillfrågade utställarna svarade att de hade som tradition att ställa ut på Kalmar 

Slott och det finns de som har varit med redan från början. Andra uppgav att de medverkade 

på samtliga av Svenska Slottsmässors evenemang. 80 procent av de tillfrågade utställarna har 

medverkat under flera år och 20 procent ställde ut för första gången år 2012. Dessa uppgav att 

de valde att vara med eftersom de ville testa något nytt samt att det av praktiska skäl passade 

dem bra. Utställarna påpekar även att relationen till arrangörerna är mycket god. Andra 

viktiga aspekter som de påpekade var en bidragande orsak till att de valt att medverka berörde 

den unika miljön och närheten till centrum. De menar att miljön är genuin och att Kalmar har 

det vackraste slottet. Många av utställarna påpekade också den höga kvaliteten på hantverket 

och mässan i sig. En av de tillfrågade förklarar att det i grunden handlar om att sprida kunskap 

om och föra traditioner vidare till nya generationer.  

 

4.5.2 Åsikter om evenemanget 

Flera uppmärksammade återigen betydelsen utav den fina miljön. Några av utställarna, som 

deltog i studien påpekade att miljön passade mycket bra ihop med deras produkter. Dock 

fanns det undantag, då enstaka utställare som medverkade för första gången insåg väl på plats 

att deras produkter inte passade in. En återkommande åsikt om evenemanget var att 

försäljning under de fyra dagarna var bra. Flera utställare påpekar den goda relationen de har 

till arrangörerna och att det är positivt med all hjälp de får från dem. De förklarar också att 

den nära relationen till arrangörerna och andra utställare har skapat en stark gemenskap 

mellan de involverade.  

 

4.5.3 Efterfrågan av produkter 

Svaren på denna fråga visade sig vara skiftande. Somliga uppgav att de upplevde en 

sjunkande efterfrågan, vilket de trodde kunde bero på: lågkonjunktur, varsel samt att många 

av de återkommande besökarna redan har deras produkter och därmed blir efterfrågan lägre. 

Samtidigt uppgav en av de tillfrågade att försäljningen i just Kalmar har varit lite lägre i 

jämförelse med de andra mässorna. Denne tror dock att detta beror på att Jul på Kalmar Slott 

utgör en av de sista mässorna för säsongen och därmed har de som utställare inte lika stort 

utbud av produkter med sig till evenemanget. Andra svarade att försäljningen påverkas 

mycket av skiftande trender som rapporteras i media. Överlag kan de dock se en ökande 

efterfrågan av deras produkter och somliga har även börjat sälja till utlandet.  

 

Även externa faktorer som väder och temperatur påverkar efterfrågan, vilket en av utställarna 

berättar kan vändas till ens fördel. En annan av utställarna uppger att det idag finns ett allt 

större intresse kring att söka kunskap om produkterna, att fler och fler klämmer och känner på 

dem och vill veta mer om innehåll och framställning. Att mässorna och framförallt de mässor 

som håller hög kvalitet har blivit fler anser en utställare är ett bevis på ökad efterfrågan av 

kvalitativa och genuina produkter. Personen i fråga menar att det finns en symbios mellan 

kvaliteten på hantverket och kvaliteten på själva mässan, dess framgång är beroende av 
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varandra. Andra utställare konstaterar att eftersom de säljer en förbrukningsvara, i detta fall 

stearinljus, kommer det alltid att finnas en efterfrågan.  

 

4.5.4 Generella åsikter 

Vår studie visar att Jul på Kalmar Slott enligt de tillfrågade utställarna, i grunden inte skiljer 

sig särskilt mycket från Svenska Slottsmässors övriga mässor. Det som ändå särskiljer Jul på 

Kalmar slott är den unika miljön. En av utställarna poängterar att det är den enda mässan som 

faktiskt hålls inne i själva slottet, övriga mässor hålls utomhus eller i kringliggande 

byggnader. En annan utställare tyckte att det var positivt med Kalmar Slotts historiska 

bakgrund och att den utklädda personalen hjälpte till att förhöja stämningen. En annan sak 

som påpekades var att närheten till centrum gör det möjligt för fler besökare att ta sig dit även 

utan bil. Vidare påpekade en av utställarna, som ingick i studien att en fördel med Jul på 

Kalmar Slott är att mässan endast erbjuder svenska produkter. Dock påpekar en utställare att 

det i år var för många som sålde ullprodukter och personen i fråga upplevde att denne därför 

sålde mindre än på andra mässor. En negativ aspekt av Jul på Kalmar Slott som flera av de 

tillfrågade utställarna konstaterade var den problematiska logistiken, som är en konsekvens av 

slottets unika miljö. Majoriteten av utställarna påpekar dock att de är nöjda med den hjälp 

som de har fått av arrangörerna att lösa detta problem.   
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

5.1 Evenemang 

Jul på Kalmar Slott är enligt företaget själva en av landets mest stämningsfulla och största 

julmässor. Att besöka mässan har blivit en tradition för många besökare och ett stort antal 

kommer långväga ifrån. Kalmars geografiska läge placerar julmässan i en del av landet där 

det finns gott om hantverkare. Majoriteten av dem som ställer ut kommer från länet, men det 

finns representanter från hela landet. Under mässdagarna är hela slottet öppet för besökarna, 

som kan vandra runt på samma golvytor som många av våra största kungligheter vandrat på. 

Det arrangeras även en del kringaktiviteter. Besökare kan till exempel lyssna på julmusik i 

Slottskyrkan eller se olika uppträdanden med julanknytning (svenska-slottsmassor.se)  

 

Nilsson berättar att det är intressant att veta varifrån evenemangets besökare kommer, för att 

kunna skapa sig en uppfattning kring hur långt dessa är beredda att resa. Han anser att detta är 

viktigt, eftersom det då är enklare att veta hur och var evenemanget bör marknadsföras. 

Utifrån siffrorna i figur 2 går det att utläsa att Getzs (2005) teori om lokal publik till ett 

evenemang stämmer in på studieobjektet. 36,1 procent av de tillfrågade besökarna till Jul på 

Kalmar Slott har sin hemort inom en radie av 20 kilometer från Kalmar. Många av de lokala 

besökarna kommer till evenemanget av tradition, vilket kan vara en av anledningarna till att 

besöksstatistiken hittills haft en stadig besöksnivå. Enligt Nilsson är antalet besökare cirka 

12000–14000 personer fördelat över de fyra dagarna, dessa aspekter visar på att Jul på Kalmar 

Slott är beroende av sin lokala publik. Den stora andelen lokal publik är positivt för 

värddestinationen, eftersom intäkterna stannar i hemregionen. Detta är även ett faktum Getz 

(2005) beskriver som en viktig aspekt. Den näst största besöksgruppen i studien är de som 

kommer långväga ifrån och har rest mer än 150 kilometer för att besöka mässan. Denna 

besöksgrupp utgör 20,2 procent av de tillfrågade besökarna. Utifrån studiens observationer 

går det att konstatera att orsaken till dessa långväga besök varierar, men att träffa släkt och 

vänner ligger ofta till grund för resan. 

 

5.1.1 Positiva aspekter med animering av evenemang 

Getz (2005) listar de positiva aspekterna som kan uppstå till följd av att använda evenemang 

som animering utav en plats. Den första av dessa aspekter är att evenemanget attraherar 

besökare som annars inte skulle besöka platsen, eftersom platsen i sig inte är tillräckligt 

intressant för personen. Exempel på detta återfinns i studien, ett sådant är att några av 

besökarna uppgav att de tog tillfället i akt att besöka Kalmar Slott då evenemanget ägde rum, 

eftersom de tyckte att det är roligare att besöka platsen då det var mer liv och rörelse. Nästa 

positiva aspekt som Getz (2005) listar är att evenemang kan motivera till återbesök hos 

människor som annars anser att ett besök är tillräckligt. Exempel på detta ur studien är att 

flera besökare uppger att de har besökt Kalmar Slott under sommaren, men att de i och med 

evenemanget får en anledning till att uppleva slottet i vintermiljö. Den tredje positiva 

aspekten är enligt Getz (2005) att evenemanget uppmuntrar och motiverar besökare att ta med 

sig besökande släkt och vänner, som annars inte skulle haft attraktionen som ett inplanerat 



36 

 

resmål. Detta visar sig tydligt i studien, då flera av framförallt de tillresta besökarna var i 

sällskap med lokalt bofasta släktingar och vänner. 

En annan positiv aspekt är enligt Getz (2005) att evenemang attraherar publicitet, vilket 

uppmärksammar historiska evenemang som kan associeras till platsen. Lokalpress har i 

samband med evenemanget gjort reportage, vilket är exempel på att evenemanget Jul på 

Kalmar Slott knyter publicitet till platsen. Detta kan leda till ett ökat intresse för övriga 

evenemang som arrangeras på området. Slutligen skriver Getz (2005) att ytterligare en positiv 

aspekt med animering av en plats är att evenemang uppmuntrar till att besökare stannar längre 

och spenderar mer, vilket gör det möjligt att attrahera specifika målgrupper. En av två 

exempel på detta är personer vars huvudmål inte är att besöka själva mässan utan för att äta 

julbord på slottsrestaurangen. Tack vare evenemanget på plats fick de en anledning att stanna 

längre. Detta gjorde att besökarna valde att stanna längre på själva slottet, medan det andra 

exemplet däremot visar på besökare som stannar längre på själva destinationen tack vare 

evenemanget. Det innefattar bland annat personer med extra boende i regionen, som valt att 

förlägga ett helgbesök i extraboendet med anledning av evenemanget Jul på Kalmar Slott.  

 

5.1.2 Kommodifiering av julmarknad 

Festligheter och evenemang med koppling till julen är enligt Haid (2006) en viktig del för att 

skapa en lokal och regional identitet. Han menar även att det är ett sätt att mildra 

säsongsväxlingar och attrahera besökare under lågsäsong.  

 

I likhet med Haid (2006) kan en av utställarna se att olika former av julmarknader blivit allt 

vanligare. Utställaren baserar sina observationer på sin erfarenhet i branschen och menar på 

att julmarknaderna och julmässorna blivit fler. Speciellt kvalitetsmässorna har vuxit i antal 

och denna ökning har även medfört fler besökare. Även Nilsson berättar om ett ökat intresse 

för fenomenet julmässor och förklarar att företaget Svenska Slottsmässor har ökat i antal 

mässor och evenemangsdagar. Haid (2006) skriver att den roll som julmarknader spelar har 

förändrats och att de idag snarare kan beskrivas som platsmarknadsföring och 

turismevenemang än som ett tillfälle att införskaffa leksaker och nödvändiga 

hushållsprodukter. Här finner studien ett samband mellan den ökade efterfrågan på 

kvalitetsmässor och julmarknaders förändrade syfte. Det stora utbudet av massproducerade 

varor som råder inom detaljhandeln kan vara en bidragande orsak till en ökad efterfrågan på 

mer genuina och unika produkter, vilket mässor som exempelvis Jul på Kalmar Slott erbjuder. 

 

5.2 Shopping som primärmål eller aktivitet 

Ytterligare motiv för en stor del av de intervjuade besökarna att komma till Jul på Kalmar 

Slott var shopping. I denna studie går det att utläsa att den största delen av besökarna inte 

hade shopping som primärmål för sin resa, utan det kom i andra hand. 

 

Utifrån Timothys (2005) definitioner av shoppingturism och turismshopping blir det tydligt 

att under Jul på Kalmar Slott ägnade sig drygt en tredjedel av besökarna i studien åt 

turismshopping snarare än shoppingturism. De som Timothy (2005) klassificerar som 

shoppingturister utgör 19,8 procent av de tillfrågade besökarna, eftersom de hade shopping 
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som primärmål för besöket. Det är däremot möjligt att ställa sig kritisk till denna del av 

studien, eftersom många med huvudsyfte att shoppa kom från Kalmar eller närregionen. Det 

kan därför ifrågasättas om just dessa personer kan klassificeras som turister, eftersom de inte 

genomför en längre resa. Med utgångspunkt i MacCannells (2012) definition av turism kan 

även dem från Kalmar och närregionen klassificeras som turister, eftersom denna definition 

bygger på personers strävan efter att uppleva någonting nytt och inte hur långt personerna 

ifråga har rest. Det finns även stöd för denna syn i UNWTO:s (unwto.org) förklaring av 

turismens innebörd. Enligt denna förklaring är det möjligt att även besökare som inte rest lika 

långt skulle kunna räknas som en del av turismen, eftersom de besöker en plats utanför sin 

vardagliga miljö. 

 

5.3 Konsumtionskatedraler 

Jul på Kalmar Slott kan ses som motpol till vad Ritzer (2005) benämner 

konsumtionskatedraler. Miljön i dessa konsumtionskatedraler är iscensatt och 

shoppingupplevelsen konstruerad för att få besökarna att spendera mer tid och pengar på 

plats. Förvisso strävar även arrangörerna av Jul på Kalmar Slott efter att erbjuda en 

förtrollande och unik upplevelse som uppmuntrar till konsumtion. Däremot är den största 

skillnaden till Ritzers (2005) konsumtionskatedraler att julmässan inte behöver iscensätta den 

förtrollande och unika upplevelsen i samma utstäckning, utan detta är något som finns 

naturligt i miljön. Ett bevis på detta är att besökarna påpekade och uttryckligen formulerade 

att mässan kändes genuin och mysig. Däremot iscensätts upplevelsen till viss del genom 

dekoration, julpyntning och ljussättning.  

 

Diskussionen om konsumtionskatedraler går även knyta till Westwoods (2006) resonemang 

om sanitised eller un-sanitised spaces. Ritzers (2005) konsumtionskatedraler kan då ses som 

ett exempel på sanitised spaces. I dessa miljöer kan konsumenten känna sig trygg, eftersom 

de har kunskap om hur det fungerar och hur de förväntas agera gällande till exempel 

betalningsrutiner. Konsumenterna kan dock lätt bli uttråkade och tröttna på de 

massproducerade varor, som ofta återfinns i sådana miljöer. Detta kan vara ytterligare ett skäl 

till att konsumenter istället uppskattar möjligheten att shoppa i annorlunda, mer unika miljöer. 

Jul på Kalmar Slott kan ses som en un-sanitised space i den bemärkelsen att miljön inte är 

specifikt anpassad för shopping. Genom observationer identifierades flera praktiska problem 

på plats, som till exempel många trappor, trängsel samt höga trappsteg och trösklar, vilket kan 

göra det svårt för äldre och rullstolsburna att ta sig fram i lokalerna. Den annorlunda 

shoppingmiljön på Kalmar Slott kan således uppfattas som opraktisk och vidare medföra att 

besökarna kan känna sig osäkra på hur de ska förväntas agera och hur shoppingupplevelsen 

fungerar. Detta kan till exempel innebära osäkerhet om priserna är fasta eller går att förhandla 

om. Då mässan äger rum i en miljö som normalt inte är en plats för shopping kan också 

oklarhet råda om det går att betala med kontokort eller endast med kontanter. Utifrån detta 

klargörs att arrangörerna bör ta i beaktande att tydliggöra praktiska aspekter.  
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5.4 Shoppingmiljö 

Många av utställarna uttryckte att den annorlunda shoppingmiljön är en av de bästa 

aspekterna med Jul på Kalmar Slott. En av utställarna menade till och med att Jul på Kalmar 

Slott är den mest genuina julmässan personen i fråga ställt ut på. Utställaren får medhåll av 

Nilsson som menar att (Kalmarmagasinet, 2012:10): 

 

“Tack vare Kalmar Slotts fantastiska miljö har vi landets mest stämningsfulla julmarknad.” 

 

Murphy et. al (2011) skriver att stämningen och miljön på plats till och med är viktigare än 

utbudet av produkter. Detta går att urskilja i studien, då ett antal återkommande besökare 

berättade att de saknade vissa specifika utställare, som de planerat att handla av. Detta uppgav 

besökarna däremot inte utgjorde en större förlust, eftersom det de främst sökte var stämningen 

på plats. Denna synpunkt stämmer bra överrens med Murphys et. al (2011) argument att om 

miljön är tillfredsställande är konsumenten mer benägen att förlåta brister hos produkter och 

utbud.  

 

Det har konstaterats att det är vikten av att skapa en tillfredsställande shoppingmiljö, som gör 

en verksamhet konkurrenskraftig (Andreu at al, 2006; Yüksel, 2007). Genomförda intervjuer 

samt observationer på plats har visat på att Kalmar Slotts unika miljö är mässans mest 

särpräglade attribut och en starkt bidragande orsak till att det kommer besökare till 

evenemanget. 57,5 procent av de tillfrågade besökarna hade som främsta anledning till att 

besöka mässan att uppleva julstämning och atmosfär. Den genuina slottsmiljön i kombination 

med den unika atmosfären hjälper till att skapa den efterfrågade julstämningen. Det finns även 

en möjlighet att de 14,3 procent av besökarna i studien, som hade att besöka slottet som 

främsta skäl planerade in besöket samma helg som mässan, för att också kunna uppleva den 

stämningsfulla atmosfären. 

 

För att leverera en tillfredställande shoppingmiljö är det enligt Andreu et. al (2006), Lam 

(2001) och Yüksel (2007) viktigt att tänka över aspekter, som påverkar besökarens första 

intryck. Det kan exempelvis vara aspekter såsom arkitektur, omgivning, ljudnivå och 

temperatur (Andreu et. al, 2006; Lam, 2001; Yüksel, 2007). Observationer på plats 

uppmärksammar den speciella arkitektur som besökarna möts av och hjälper till att fånga 

besökarnas intresse. Exempelvis för att ta sig in på själva mässan går besökaren genom valv 

och via vindbryggan över vallgraven. En av utställarna förstärker bilden av arkitekturens och 

omgivningens betydelse, då denne förklarar att Jul på Kalmar Slott är den enda av Svenska 

Slottsmässors evenemang som faktiskt äger rum inne på ett slott. Detta i kombination med 

närheten till stadskärnan menar utställaren är en av evenemangets styrkor. Fler faktorer som 

måste tillgodoses för en framgångsrik shoppingupplevelse är enligt Andreu et. al (2006) och 

Underhill (2010) interiören, såsom ljussättning, skyltning, dekor, stämning och renlighet. 

Enligt Nilsson är julpyntning av slottet en faktor som de lägger stor vikt vid, eftersom det 

hjälper till att fånga besökarnas intresse och skapa stämning. Flera av besökarna lyfter fram 

julpyntningen och framför allt ljussättningen under kvällstid som stämningsförhöjande. 
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En annan faktor som enligt Andreu et. al (2006), Lam (2001) och Yüksel (2007) påverkar 

upplevelsen är ljudnivån, dock kan det vara svårt att finna en nivå som passar alla. Det fanns 

besökare som tyckte att det var för tyst och att de med fördel kunde haft mer julmusik, men 

det fanns även besökare som påpekade att det var skönt att julmusik inte förekom. 

Förekomsten av musik är enligt Andreu et. al, (2006) och Underhill (2010) ytterligare en 

faktor som påverkar shoppingupplevelsen. Observationerna på plats tyder på att de flesta av 

dem som saknade musik besökte evenemanget under de lugnare timmarna, medan de som var 

på plats när det var som mest folk inte saknade musiken i samma utsträckning. 

 

Timothy (2005) menar att det är avgörande att försäkra sig om att konsumenten är 

komfortabel och skyddas från externa faktorer såsom väder, eftersom de då tenderar att 

spendera mer tid och pengar på plats. Den speciella arkitekturen som Kalmar Slott 

tillhandahåller har även konsekvenser för temperaturen inuti slottet, där klimatet kan upplevas 

som kallt och fuktigt. Detta berör främst passager och trapphus och inte utställningssalarna. 

Kylan kan även utgöra en fördel, eftersom det dels håller kvar besökarna inomhus och dels 

kan göra att vissa utställare har lättare för att sälja sina produkter. Ett exempel på detta är en 

utställare som sålde varm dryck hade två montrar, den ena utomhus och den andra inomhus. 

Personen i fråga kunde se en ökad försäljning av enskilda koppar vid montern utomhus, 

samtidigt som montern inomhus däremot till största del sålde flaskor. 

 

Enligt Murphy et. al (2011) är en av de mest centrala aspekterna för att en plats ska stimulera 

till ökad konsumtion att området kan tillhandahålla vissa grundläggande bekvämligheter, som 

exempelvis ett utbud av restauranger där besökaren kan proviantera och samla kraft. Flera av 

besökarna påpekade att de tyckte det var negativt att restaurangen, som finns inne på slottet 

inte hade öppet på samma vis som den haft tidigare år. En av dem belyser att 

lunchmöjligheterna var mindre än personen i fråga hade förväntat sig. Ytterligare en viktig 

och konkret åtgärd för att öka konsumtionen som både Murphy et. al (2011) och Underhill 

(2010) påpekar är att tillhandahålla sittplatser för konsumenten och dess eventuella sällskap. 

Observationer visar att de sittplatser som var tillgängliga utöver de som fanns i cafét var 

belägna i de kallare delarna av slottet. Eftersom Svenska Slottsmässor enligt Nilsson har äldre 

personer som en av sina främsta målgrupper kan det vara av yttersta vikt att kunna erbjuda 

sittplatser i behaglig miljö, vilket även skulle uppskattas av resterande besöksgrupper.  

 

5.5 Shopping och det historiska värdet 

Kalmar Slott ligger i nära anslutning till stadskärnan och är en stark del av stadens image. 

Andrée menar att Kalmar Slott är en känd symbol för Kalmar stad. Dess centrala läge gör 

dessutom att slottet är lättillgängligt för stadens turism. Kalmars stadskärna Kvarnholmen 

skulle kunna ses som ett exempel på den form av historisk stadskärna som Murphy et. al 

(2011) skriver om, där shopping kombineras med det historiska värdet. Kalmar har som stad 

ett starkt historiskt värde, något som Andrée nämner i samband med att hon förklarar att de på 

Kalmar Slott strävar efter att återspegla och bevara historien. Hon berättar att hon gärna skulle 

se en utveckling och ett samarbete för att ta fram flera produkter med en starkare koppling till 

Kalmar stad eller till slottet. Det klargörs av Timothy (2005) att det är viktigt ur ett 



40 

 

hållbarhetsperspektiv att dessa produkter inte inverkar negativt på den historiska miljön. 

Vidare skriver Timothy (2005) att planerare har huvudansvaret för hur integrationen av 

shopping i den historiska miljön utvecklas. Denna studie tyder på att Andrée lägger stor vikt 

vid detaljer och på så sätt lyckas med den integration Timothy (2005) beskriver. 

 

Utifrån Orbaslis (2000) lista över positiva synergier, som kan uppstå mellan shopping och det 

historiska värdet går det att se flera fördelar med evenemanget Jul på Kalmar Slott. 

Inledningsvis skriver Orbasli (2000) att en positiv synergi som uppstår vid shopping i 

historiska miljöer är att möjligheten till underhåll, renovering och restaurering av historiska 

byggnader och platser ökar. Andrée förklarar att den hyresintäkt som Kalmar Slott får in från 

Svenska Slottsmässor är viktig för arbetet att underhålla slottet. Orbasli (2000) skriver vidare 

att det ger historiska byggnader som annars skulle förfalla en funktion. Eftersom evenemanget 

Jul på Kalmar Slott endast är ett av flera evenemang som äger rum på slottet, tror vi inte att 

slottet står och faller med evenemanget. Däremot innebär evenemanget att slottet under dessa 

dagar förvandlas till en plats för konsumtion och därmed fyller en helt annan funktion än 

under resten av året. Vidare skriver Orbasil (2000) att en ökad kommersialisering skapar en 

tryggare livsmiljö för områden, som annars skulle vara betydligt mer öde. Andrée berättar att 

det inte händer speciellt mycket annat på slottet under vinterhalvåret. Flera av de tillfrågade 

besökarna nämnde också att det var trevligt att uppleva slottet då det var mycket liv och 

rörelse. Orbasils (2000) teorier är relevanta eftersom evenemang av denna typ lockar många 

besökare till en plats, som annars skulle vara relativt öde under denna tid på året. 

 

5.6 Produkt- och processorienterad shopping 

Jul på Kalmar Slott gav exempel på Yu och Littrells (2005) två begrepp produktorienterad- 

och processorienterad dimension av turismshopping. Genom observationer är det möjligt att 

konstatera att den shopping som förekommer under evenemanget inte går att kategorisera till 

en av dessa begrepp, utan shoppingen har en koppling till båda dimensionerna. Ett av de drag 

som kan identifieras från den produktorienterade dimensionen är att Svenska Slottsmässor 

endast väljer ut utställare med lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet. Nilsson påpekar att 

kvaliteten är av stor betydelse vid urvalet av utställare, då de strävar efter att kunna erbjuda ett 

brett sortiment av högsta möjliga kvalitet. Även utställarna har påpekat att evenemanget håller 

en hög kvalitet gällande hantverket, vilket tyder på att Nilsson har lyckats med sitt mål att 

presentera yrkesskickligt hantverk. Studien tyder på att Svenska Slottsmässor har lyckats 

arrangera en mässa av hög kvalitet, vilket stöds av en övervägande positiv inställning bland de 

tillfrågade besökarna angående produkternas kvalitet. 

 

Utifrån observationerna på plats kan vi se att Jul på Kalmar Slott uppfyller flera av de kriterier 

som enligt Yu och Littrells (2005) ligger till grund för en produktorienterad shoppingmiljö. 

Besökarna ges här möjlighet att fysiskt undersöka produkterna och ställa frågor direkt till 

producenterna, vilka bör vara kompetenta representanter och försäljare för sina egna varor. 

Att tillverkarna själva agerar försäljare skulle kunna bidra till en ökad känsla av produkternas 

unicitet. Det är viktigt att varan presenteras på ett genomtänkt sätt, för att konsumenterna ska 

få inspiration till hur varan skulle kunna användas i hemmet (Yu & Littrell, 2005). Ett 
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exempel på detta är att besökarna får möjlighet att provsmaka olika mat- och 

delikatessprodukter samt får förslag på dess användningsområden. Genom en av de intervjuer 

som genomförts, förklarar en av utställarna att allt fler kunder intresserar sig för innehållet 

och söker en djupare kunskap om produkterna, de klämmer och känner på produkten och vill 

veta mer om framställningsprocessen. Utifrån ovanstående faktorer attraheras den 

produktorienterade besökaren av Jul på Kalmar Slott, eftersom de har lätt för att hitta 

produkter som uppfyller dess preferenser. 

 

Även den processorienterade besökaren attraheras av Jul på Kalmar Slott. Evenemanget gör 

det möjligt för besökaren att knyta an till produkterna och skapa personliga relationer till 

hantverkarna. Observationer visar att en viktig del för att utveckla de personliga relationerna 

är interaktion med utställarna, som berättar hantverkarberättelser och skrönor. Nilsson berättar 

att en framgångsfaktor för utställarnas försäljning under evenemanget är förmågan att kunna 

fånga besökarnas intresse genom att utföra en form av skådespel, där de bland annat berättar 

historier om sina produkter. Observationer har även kunnat urskilja att flera av utställarna 

producerade produkter på plats parallellt med försäljningen. Skådespelet och produktionen 

bidrar på så sätt till att skapa en inspirerande atmosfär och miljö.  

 

Enligt Yu och Littrell (2005) är marknader ett exempel på en processorienterad dimension. 

Detta stämmer överens med studieobjektet Jul på Kalmar Slott, men det kan till lika stor del 

ses som en produktorienterad dimension. Att båda dimensionerna finns representerade är en 

styrka för evenemanget, eftersom det attraherar fler besökare. 

 

5.7 Hantverk 

Enligt Campbell (2005) står hantverk idag för det humana, äkta och kreativa medan industrin 

däremot står för det mer mekaniska. Det finns en trend bland konsumenter att söka efter 

autenticitet och genuinitet hos produkter (Yeoman et. al, 2007). Enligt Nilsson börjar fler 

målgrupper anamma hantverkstrenden och han har sett en ökning av yngre 

inredningsintresserade kvinnor bland besökarna till evenemanget. Hantverkarna upplever 

också en ökad efterfråga och ett större intresse för sina produkter, exempelvis en av 

hantverkarna berättade att de på senare år har börjat exportera produkter till utlandet. 

Campbell (2005) skriver att en hantverkare lägger ner sin själ i sin egen produktion. Enligt 

Nilsson lever många av de medverkande utställarna på sitt hantverk och lägger därför under 

året ner stor möda och mycket tid på att skapa sitt hantverk. Yeoman et. al (2007) skriver att 

konsumenter idag söker efter de mer individuella och unika produkterna, vilka dock blir allt 

svårare att finna. Svenska Slottsmässor spelar en viktig roll, eftersom de fungerar som 

sammanförande länk mellan producenter och konsumenter för denna form av produkter. 

 

Yeoman et. al (2007) skriver att efterfrågan på autentiska produkter alltid kommer att finnas 

kvar som en kontrast till det massproducerade. Swanson och Timothy (2012) skriver däremot 

att det inte nödvändigtvis måste handla om vikten av autenticitet eller genuinitet som varan i 

sig innehar. De argumenterar att det istället är konsumenten som tillskriver varan dess 

autenticitet beroende på hur denne förhåller sig till produkten. Det skulle kunna vara så att 
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många av de som kommer till Jul på Kalmar Slott för att shoppa har en större chans att knyta 

an till objekten de finner på plats, eftersom produkterna upplevs mer unika. Det är därför det 

finns en efterfrågan på denna form av shoppingkonstellationer. Evenemang som samlar 

konsumenter och producenter av hantverk är enligt en av hantverkarna oerhört viktiga, 

eftersom de i grunden handlar om att sprida kunskap och traditioner vidare som annars 

riskeras att gå förlorade. Hantverkaren menar även att det kan bidra till att den yngre 

generationen får upp ögonen alltmer för det genuina hantverket. Flera hantverkare påpekar att 

de använder sig av mässor som denna för att sprida kunskap om sina produkter och utöka 

marknaden för dem. Den allt större trenden av sökandet av autentiska produkter har gjort att 

hantverket som enligt Campbell (2005) representerar det förflutna, även kan stå för det 

moderna. 

 

5.8 Matturism 

Resultatet av undersökningen visar att 52 procent av de besökare, som svarade ja på frågan 

om de hade planer på att köpa något, berättade att det var maten de kommit dit för att handla. 

Inkluderas de som svarade att de hade planer på att köpa både mat och hantverk utgör det 

istället 65 procent. Det blir utifrån detta tydligt att maten utgör en stark dragningskraft för 

besökarna. Enligt Du Rand et. al (2003) har matens betydelse för turismen kommit att 

uppmärksammas allt mer och ses inte längre endast som en grundläggande nödvändighet eller 

en stödjande aktivitet, utan som en egen form av turism, nämligen matturism. Matvaror och 

delikatesser har även fått en ökad betydelse för evenemanget Jul på Kalmar Slott, vilket är en 

aspekt som stärks både av Andrée och Nilsson. Andrée menar att det är populärare bland 

besökarna att köpa något ätbart och Nilsson menar att det är en omfattande kommers och 

omsättning på mat- och delikatessprodukter. En reflektion av dessa uttalanden och utfallet av 

undersökningen visar på att matens popularitet hos besökarna bland annat beror på att mat till 

skillnad från de flesta hantverk är en förbrukningsvara. Att maten blivit så populär kan också 

beror på att evenemanget infaller några veckor innan jul. Tidpunkten för evenemanget uppger 

flera av besökarna utgör ett bra tillfälle att införskaffa mat- och delikatessprodukter till julens 

traditionella och kulturella festligheter. Besökare som upptäcker favoriter bland dessa 

produkter kan således återkomma år efter år för att göra sina inköp. 

 

Ytterligare en orsak till matvarornas popularitet vid Jul på Kalmar Slott skulle kunna bero på 

att de involverar fler sinnesintryck än hantverken. Kim et. al (2009) menar att flera olika 

sinnesintryck är viktigt för att förhöja besökarnas upplevelse, vilket även framkom genom 

observationer under evenemanget. Till exempel möttes besökaren redan innan entrén av en 

doft av brända mandlar och fick i matboden möjlighet att provsmaka olika produkter. Detta 

berättar vissa av besökarna gjorde dem mer benägna att köpa med sig olika mat- och 

delikatessprodukter hem. I denna bemärkelse sker konsumtionen av mat främst i form av 

souvenirinköp, eftersom maten inte konsumerades på plats. 

 

Kim et. al (2009) menar att mat utgör en kulturell upplevelse, eftersom besökaren får 

möjlighet att ta del av produktens specifika historia. Denna kulturella upplevelse förekommer 

även under evenemanget, där matutställarna kan förmedla till besökarna hur maten 
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producerats. Flera av besökarna uppgav att upptäcka lokala nyheter var en viktig aspekt för 

upplevelsen av besöket. En av besökarna berättade uttryckligen att den främsta orsaken till 

varför personen i fråga valde att besöka Jul på Kalmar Slott var för att prova och införskaffa 

lokalproducerade och annorlunda matvaror. Besökaren förklarade att provsmaka olika 

delikatesser är ett sätt att uppleva den lokala kulturen och dess mattraditioner. Detta är ett 

exempel på vad Kim et. al (2009) menar med sitt påstående att mat utgör en kulturell 

upplevelse.  

 

Den kulturella upplevelsens popularitet som Kim et. al (2009) beskriver hävdar Mak et.al 

(2012) beror på att den kombineras med sociala relationer. Vid Jul på Kalmar Slott är det 

möjligt att urskilja förekomsten av flera olika former av sociala relationer. Dels finns det de 

som kommer dit för att knyta nya bekantskaper och integrera med utställarna och dels finns 

det dem som är där i sällskap med anhöriga. Det finns även en grupp besökare som 

kombinerar Jul på Kalmar Slott med att träffa släkt och vänner boende i Kalmarområdet. 

 

5.9 Autenticitet 

Evenemanget Jul på Kalmar Slott marknadsförs under ledorden hantverk, småskalighet och 

atmosfär. Dessa ledord är viktiga beståndsdelar i evenemanget Jul på Kalmar Slott och denna 

studie har identifierat atmosfären som det viktigaste attraktionsvärdet för de tillfrågade 

besökarna. Majoriteten, 57,5 procent av dessa, uppgav att deras främsta skäl att besöka Jul på 

Kalmar Slott var att uppleva atmosfären, vilket kan ses synonymt med att de efterfrågar en 

autentisk form av julstämning. Arrangörerna strävar efter att uppnå en autentisk julstämning 

genom att erbjuda småskaligt producerad mat och hantverk av hög kvalitet. 

 

Swanson och Timothy (2012) skriver om den paradox som uppstår kring intresset att bevara 

det historiska och det traditionella i förhållandet till intresset att generera intäkter. Haid (2006) 

beskriver den specifika problematik som kan uppstå vid kommodifiering av en julmarknad. 

Då en julmarknad populariseras riskeras den genuina atmosfären, som utgör marknadens 

främsta dragningskraft att gå förlorad. Detta innebär att den största utmaningen för 

arrangörerna är att bevara evenemangets rötter och dess autentiska bakgrund (Haid, 2006). 

Nilsson förklarar att det för Jul på Kalmar Slott i första hand är viktigt att skapa en hög grad 

av kommers, för att alla inblandade parter ska bli nöjda. Utställarna måste gå med vinst för att 

vilja delta i evenemanget och utan bra utställare som förhöjer evenemangets autenticitet 

tappar Jul på Kalmar Slott besökare och får således svårare att finansiera sin verksamhet. En 

utmaning för Svenska Slottsmässor är att säkerställa att dessa aspekter samspelar och fungerar 

tillsammans. 

 

Cohens (2002) diskussion om olika former av autenticitet visar på att turistens uppfattning av 

autenticiteten av platsen, objekten och evenemanget kan skifta. För att turistens upplevelse av 

platsen ska bli lyckad bör dessa olika former av autenticitet samspela. Detta är något som 

Andrée tänker på vid inköp av varor till slottsbutiken. Hon berättar att hon köper in genuina 

produkter som speglar historien, i den mån det går köper hon produkter av svenska, helst 

lokala producenter. Ett tydligt exempel på att Andrée försöker att anpassa varorna som säljs i 
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slottsbutiken till miljön på Kalmar Slott är att hon undviker att köpa in produkter av plast. De 

varor som finns i slottsbutiken är genuina, vilket överensstämmer med Cohens (2002) 

argumentation om de olika formerna av autenticitet. För att uppnå en genomgående 

autenticitet är det viktigt att de evenemang som anordnas på Kalmar Slott håller samma 

historiska nivå. Ett exempel på ett sådant evenemang är Jul på Kalmar Slott. Nilsson menar att 

den nuvarande matboden ska ge sken av den historiska saluhallen från förr, vilket han påpekar 

är ett sätt att motverka kommersialisering och öka graden av autenticitet. Vidare menar 

Nilsson att detta är ett sätt för Svenska Slottsmässor att förpacka den oundvikliga 

kommersialiseringen så gott det går. Ett bevis på att Svenska Slottsmässor lyckats förpacka de 

olika aspekter av autenticitet som Cohen (2002) beskriver som betydelsefullt för turistens 

upplevelse, är att övervägande del (96,4 %) av besökarna som ingick i studien är positivt 

inställda till evenemanget. 

 

Under Jul på Kalmar Slott arrangerades vid några tillfällen underhållning i form av musik i 

kyrkan och körsång ute på gården. En annan form av underhållning var personer iklädda 

gammalmodiga kläder, som berättade historier om slottet samt vardagslivet och traditioner 

från förr. Några av de tillfrågade besökarna berättade att de uppskattade denna underhållning 

och att det bidrog till att skapa en stämningsfull miljö. En av utställarna påpekade att detta är 

positivt och unikt för Jul på Kalmar Slott i jämförelse med andra julmässor. Att använda sig 

av uppträdande och skådespel är enligt Haid (2006) ett sätt att förhöja graden av autenticitet. 

Utställarna tycker och får medhåll från besökarna att skådespeleriet var ett lyckat bidrag till 

att förhöja stämningen på plats. Körsången hjälpte också till att skapa en stämningsfull 

atmosfär, men det kunde med fördel varit fler uppträdanden, eftersom många besökare 

uppgav att de saknade musik. 

 

5.10 Marknadsföring 

Resultatet av den genomförda studien visar att word of mouth (30.5%) och tidigare besök 

(20,2%) är de främsta marknadsföringskanalerna för evenemanget. Dessa utgör hälften av de 

tillfrågade besökarna (50,7%). Därefter kommer Svenska Slottsmässors egna reklamutskick, 

tidningen om Jul på Kalmar Slott, som den mest effektiva marknadsföringen för evenemanget 

(19,8%). Det går att urskilja ett samband mellan den stora andelen som har ingetts vetskap om 

evenemanget via word of mouth och genom tidigare besök med det faktum att Nilsson 

påpekar att evenemanget har funnits under en lång tidsperiod. Detta har enligt Nilsson 

inneburit att evenemanget har blivit till en tradition för många av besökarna från närområdet. 

Besökarna styrker detta genom återkommande kommentar att de har valt att besöka 

evenemanget, eftersom det ses som en tradition. Denna studie tyder på att den lokala 

marknadsföringen är tillfredsställande men indikerar på att fler samarbeten med externa 

aktörer skulle vara av fördel för att locka fler långväga besökare. Den lokala 

marknadsföringen är tillfredställande, men om arrangörerna har som mål att locka fler 

långväga besökare krävs fler sammarbeten med utomstående aktörer.  
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5.11 Utvecklingsmöjligheter 

Nilsson berättar om de utvecklingsmöjligheter som han kan se för evenemanget och förklarar 

att de har nått maxantalet utställare inne i lokalen. Andrée säger också att evenemanget har 

hittat en nivå som är maximal för vad den känsliga och historiskt värdefulla slottsmiljön 

tillåter. Däremot ser Andrée en möjlighet till att expandera evenemanget utomhus. Ett annat 

sätt att utveckla evenemanget skulle enligt Nilsson kunna vara att öka antalet 

utställningsdagar eller lägga evenemanget över två helger. Han är dock osäker på om det finns 

besöksunderlag för detta. För att förhöja upplevelsen av besöket och därmed attrahera ett 

större antal besökare, framför allt de som kommer långväga ifrån, behövs fler kringliggande 

aktiviteter och mer underhållning på plats. 
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6. SLUTSATSER 

Studien visar att det under Jul på Kalmar Slott finns besökare i olika konstellationer; övernattande 

turister som främst besöker släkt och vänner, dagsresenärer samt bofasta besökare från 

närområdet. Konstellationerna finns i varierande utsträckning representerade under evenemanget. 

Intervjuer med besökarna visar att det som främst lockar dem till Jul på Kalmar Slott är att de vill 

uppleva julstämning och den speciella atmosfären, som möjliggörs av den unika, historiska 

skådeplatsen. Miljön särskiljer Jul på Kalmar Slott från liknande evenemang och utgör dess 

främsta dragningskraft. Det kan således konstateras att en nyckel för evenemangets framgång är 

den goda balansen mellan autenticitet, historiskt värde och kommersialisering. Denna balans anser 

vi att arrangörerna lyckats tillgodose och det är centralt att de bibehåller denna om de vill fortsätta 

att framgångsrikt utveckla evenemanget.  

 

Utifrån studien konstateras att den viktigaste formen av turism, som förekommer under 

evenemanget är shoppingturism. En viktig del av shoppingturismen till Jul på Kalmar Slott är 

matturism. Anledningen till att matturism i denna studie kategoriseras som en del av 

shoppingturismen beror på att konsumtionen av mat- och delikatessprodukterna i huvudsak inte 

sker på plats. Detta kan ses som aspekter av det enligt Moscardo (2004) väl undersökta ämnet 

souvenirinköp, varav studien inte närmare tar upp dessa aspekter. Shoppingturismen behöver 

nödvändigtvis inte vara den största, men det är oundvikligen den viktigaste och mest 

betydelsefulla formen av turism, eftersom det möjliggör att evenemanget kan drivas med vinst. 

Följaktligen skulle inte evenemanget existera utan shoppingturismen.  

 

Genom studien klargörs att det förhåller sig så som Robinson och Novelli (2005) konstaterat att 

nischade evenemang kan ses som den nya formen av massturism. Ytterligare en förutsättning för 

att Jul på Kalmar Slott har möjlighet att fortgå med framgång är att Svenska Slottsmässor är en av 

få organisationer som valt att satsa på en genre som hantverk, vilket bidrar till att det inte faller i 

glömska. Hantverket är ett sätt att bevara det unika och bibehålla den nya massturismens krav på 

unicitet. Jul på Kalmar Slott är ett nischat evenemang, vars värderingar stämmer överens med den 

nya massturismens sökande efter unika upplevelser och produkter. Därför antas att 

hantverksmässor såsom Jul på Kalmar Slott har goda förutsättningar att även i framtiden kunna 

locka till sig turism. Studien ser Jul på Kalmar Slott som ett objekt för turism och därför är det 

viktigt för arrangörerna att de är införstådda med sambandet mellan turismen och evenemanget. 

 

Efter att ha konstaterat att det finns turism i evenemanget Jul på Kalmar Slott blir det intressant att 

se det ur ett omvänt perspektiv och även titta på evenemangets betydelse för turismen, för att på så 

vis bättre förstå hur de samverkar. Det har i studien identifierats flera fördelar som evenemanget 

medfört för turismen i Kalmar och främst till Kalmar slott. Kalmar Slott är beroende av den extra 

intäkt som evenemanget genererar och även av eventuella återbesök till slottet och staden. I ett 

större perspektiv kan Jul på Kalmar Slott ses som en viktig beståndsdel för vad turister efterfrågar. 

Detta specifika evenemang bidrar också med en unicitet som vi anser är avgörande för att 

överleva i det allt ökande evenemangutbudet som finns. Turismen är på så vis lika beroende av 

evenemanget som evenemanget är turismen. 
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Evenemanget Jul på Kalmar Slott ses i denna studie som en animering av Kalmar Slott, ett slott 

som i sig är platsskapande för Kalmar som destination. Det skulle varit av intresse att titta 

närmare på hur Jul på Kalmar Slott eventuellt skulle kunna användas mer som platsskapande för 

Kalmar. Detta är dock något som inte har studerats, eftersom litteraturöversikten tyder på att det 

redan finns tillförlitlig forskning inom detta ämne.  

 

Jul på Kalmar Slott har goda förutsättningar att fortgå i samma skepnad som den gör idag tack 

vare Svenska Slottsmässors arbetssätt, där de bland annat lägger vikt vid att vårda kundrelationer 

och på så vis skapa en trogen publik. De utvecklingsmöjligheter som finns för turism i 

evenemanget är goda gällande bekvämligheter och matutbud. För att Jul på Kalmar Slott ska 

uppnå en fullfjädrad turismstatus krävs återgärder av detta, då bekvämligheter och tillgång till mat 

är väsentligt inom turism. För att ytterligare förhöja den turistiska upplevelsen av evenemanget 

skulle fler kringaktiviteter och uppträdanden med fördel kunna arrangeras. Återigen är det på sin 

plats att betona vikten av att bevara autenticiteten och den historiska atmosfären. Därför är 

autenticitet precis som Yeoman et. al (2007) och Xie (2011) har konstaterat, ett ständigt intressant 

ämne. 

 

Studiens syn på turism utgår från MacCannells (2012) definition av turism och UNWTO:s 

(unwto.org) förklaring av begreppet. Med beaktande av denna definition och förklaring av turism 

i kombination med den genomförda studien konstateras att turism i högsta grad är levande i 

evenemanget Jul på Kalmar Slott. Dock går det även att se det som att turismen inte utgör en egen 

beståndsdel i evenemanget utan det är evenemanget som tillsammans med flera andra olika 

komponenter skapar turism. Turismens betydelse för evenemanget har i studien konstaterats är så 

pass stor att evenemanget står och faller med den.  

 

Den litteraturöversikt som denna studie grundar sig på hade med fördel kunnat vara mer 

omfattande och djupgående. I efterhand kom vi till insikt med att en mer övergripande forskning 

om sambandet mellan jul och turism hade varit fördelaktigt. På samma sätt är forskning inom 

konsumentbeteende och kulturarv ämnen som med fördel hade kunnat inkluderats i 

litteraturöversikten.  

 

Denna studie bidrar till turismvetenskapen på så vis att den fokuserar på ett område som är relativt 

lite undersökt. Studien gör ett försök att urskilja vad som är turismens roll och betydelse i ett 

evenemang. Den belyser detta genom att fokusera på ett lokalt evenemang, eftersom den 

befintliga forskningen i huvudsak behandlar det globala perspektivet. Studien inkluderar 

shoppingturismens betydelse för ett evenemang, ett område som enligt Thimoty (2005) är relativt 

outforskat. Sedan 2005 har dock mycket skett och vi anser efter denna studie att shoppingturismen 

är ett faktum. Denna studie kan ses som ett steg på vägen mot en bättre förståelse för shopping, 

turism och evenemang.    

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Utifrån vår studie kring Jul på Kalmar Slott kan det konstateras att vidare forskning rörande 

marknadsföring av liknande evenemang skulle vara intressant att studera. Då det genom 

platsmarknadsföring finns en potentiell möjlighet att öka mängden turism till evenemanget. Det är 
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även av intresse att undersöka hur samarbete mellan evenemangsarrangörer och 

destinationsmarknadsförare ser ut. 

 

För att vidare undersöka miljöns betydelse för evenemanget skulle det vara av intresse att jämföra 

Jul på Kalmar Slott med en eller flera andra julmarknader, som inte äger rum i en likande miljö. 

Detta för att eventuellt ytterligare kunna säkerställa hur stark miljöns påverkan är. I en sådan 

studie skulle man även med fördel kunna undersöka om miljön verkligen påverkar 

shoppingupplevelsen i den utsträckning som resultatet av vår undersökning bland annat visar. 

 

Vidare skulle ytterligare forskning kunna göras kring högtidliga, shoppingrelaterade evenemang, 

förslagsvis angående skillnader i konsumentbeteende och köpbenägenhet vid exempelvis 

julmarknader i förhållande till en vanlig marknad eller i en butik. 
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Vilka av följande skulle du säga är ditt främsta skäl till att besöka 

mässan? Rangordna dessa 

Vilken mf. 

har du tagit 

del av? 

Har du planer på att handla något, i så fall 

vad, eller har du redan köpt något? 
KÖN 

INTERVJUARE: 

DAG/DATUM: 

TID: 
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HEMORT 

 

Vad tycker du om evenemanget? 
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Varför valde du att 
ställa ut här? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Vad tycker du om 
mässan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Är det första gången 
du ställer ut? 

 

         

Kan du se du se en 
ökad efterfråga från 

kunderna? 
 

 

 

 

 

 

 

        

Kan du se någon 
skillnad mellan denna 
julmässa och andra? 

 

 

 

 

        

   



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till Michael Nilsson (2012-11-26) 

 

Steg 1. 

Presentera oss 

Förklara avsikten med intervjun. 

Går det bra om vi spelar in intervjun? 

Ge information om hur intervjun är upplagd  

 

Steg 2. 
Vad har du för utbildning?  

Vad har du arbetat med innan?  

Vad är dina arbetsuppgifter under året?   

Vad händer inom företaget resten av året? 

 

Steg 3. 

Vad har du för roll när mässan pågår? 

Hur många år har du varit delaktig i mässan? 

När startade Jul på Kalmar Slott? 

Hur många besökare har mässan ungefär varje år? 

Finns det statistik på besökare till mässan, exempelvis varifrån de kommer och så vidare? 

Hur följer ni upp evenemanget? 

Vilken är målgruppen till mässan? 

Vilka kostnader finns det för utställarna? 

Har ni några krav på de som vill ställa ut? 

Vilka väljer ut och för kontakt med hantverkarna? 

Hur marknadsför ni evenemanget och vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 

Hur kommer det sig att ni har flyttat dagarna för mässan i år? 

Är det återkommande utställarna på mässan? 

Vad tror du lockar besökare till mässan? 

Ser du mässan som ett turismevenemang?  

Finns det någon risk att upplevelsen kommersialiseras alltför mycket? Vad gör ni för att 

motverka detta? 

Vad är era framtidsplaner för mässan? 

 

Steg 4.  
Kontrollera att alla frågor besvarats och att svaren är tillräckliga. 

 

Steg 5.  
Är det någonting mer med er verksamhet som du tycker är viktigt som vi inte har tagit upp? 

Är det något speciellt som du skulle vilja att vi undersöker under mässan? 

 

Steg 6.  

Tack för att du ville ställa upp på intervjun. 

Förklara kort hur vi tänkt gå vidare med vårt projekt 

Vi kommer att närvara under dessa tider på mässan:  

onsdag 11-14, torsdag 18-21, fredag 14-17, lördag 10-? 

Informera om praktiska aspekter kring intervjuerna, hur vi ska gå tillväga med mera.  

Går det bra om vi eventuellt kontaktar dig igen för komplettering, om det skulle behövas? 

 



 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till Brita Andrée (2012-11-20) 

 

Steg 1. 

Presentera oss 

Förklara avsikten med intervjun. 

Går det bra om vi spelar in intervjun? 

Ge information om hur intervjun är upplagd. 

 

Steg 2. 

Vad har du arbetat med innan? Har du någon utbildning inom turism? 

Vad är dina arbetsuppgifter på slottet?   

Hur länge har du jobbat på slottet?  

Vad har du för roll när mässan pågår? 

Hur många år har du varit delaktig i mässan? 

Vem har ansvar för butiken, Kalmar Slott? 

Hur många besökare konsumerar i butiken? (Med tanke på den ekonomiska krisen)  

 

Steg 3. 

Kan du svara på vilka kostnader som finns för att ställa ut?  

Finns det något krav att uppfylla för att få ställa ut på mässan?  

Har Kalmar Slott ansvar för kontakten med hantverkarna? 

Vilken är målgruppen till mässan och butiken? 

Vad har ni i åtanke vid inköp till butiken? (Genuint fokus?) 

Finns det en ökad efterfrågan i butiken under mässan? 

Vad innebär mässan för er? (Positiva effekter, mer uppmärksamhet?) 

Vad tjänar slottet på mässan? (Endast inkomst från hyran eller finns det fler inkomster?)  

Vilka krav finns för att hyra slottet? 

Vad tror du lockar besökare till mässan? 

Finns det någon risk att upplevelsen (evenemanget) kommersialiseras alltför mycket? I så fall, 

vad gör ni för att motverka detta? 

Hur tror du mässan ser ut om fem år?  

Tror du det finns någon möjlighet till utveckling? 

 

Steg 4. 

Kontrollera att alla frågor besvarats och att svaren är tillräckliga.  

 

Steg 5. 

Är det någonting mer angående er verksamhet som du tycker är viktigt och som vi inte har 

tagit upp? 

Är det något speciellt som du skulle vilja att vi undersöker under mässan?  

 

Steg 6. 

Tack för att du ville ställa upp på intervjun. 

Förklara kort hur vi tänkt gå vidare med vårt projekt. 

Går det bra om vi eventuellt kontaktar dig igen för komplettering, om det skulle behövas?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 


