
0 
 

 

 

 

 

 

Utveckling av 
Kalmarsundsparken  

– Vägen mot en attraktivare 

destination 

 

 

  

Författare: Ivona Mihajlovska 

Turismprogrammet  

 

Igor Stojkovic 

Turismprogrammet 

Handledare: 

 

Marcus Ednarsson  

Examinator: 

 

 

Hans Wessblad  

 

Ämne: 

 

Turismvetenskap 

 

Nivå och termin: Kandidat VT - 14 



1 
 

Förord 

Inledningsvis vill vi tacka samtliga som medverkat och möjliggjort för oss att 

genomföra studien. Vi vill i huvudsak tacka vår handledare Marcus Ednarsson som 

väglett oss och framfört intressanta synpunkter genom arbetets gång. Vi vill även rikta 

ett stort tack till alla våra informanter bl.a. Bengt Skoog, Johan Göransson, Åke 

Andersson och alla representanter från de olika idrottsklubbarna i Kalmar. Slutligen vill 

vi tacka vår examinator som funnits där för oss. Tack för att ni har varit tillmötesgående 

och tagit er tid att medverka i vår studie. Ert engagemang är viktigt och inspirerar oss!  

  

Kalmar den 13 januari 2014 

 

 

______________________  ______________________ 

Ivona Mihajlovska   Igor Stojkovic 



2 
 

Sammanfattning 

Titel:  Utveckling av Kalmarsundsparken – Vägen mot en 

attraktivare destination  

  

Författare:   Ivona Mihajlovska & Igor Stojkovic  

  

Handledare:  Marcus Ednarsson  

  

Kurs:   Turismvetenskap III, 2TR41E  

  

Syfte:  Syftet med denna studie är att kartlägga de olika möjligheter 

som finns för utveckling av Kalmarsundsparken i framtiden. 

  

Metod:  För att få bästa möjliga utfall i vår studie har ansatsen därför 

varit induktiv då vi valde att studera verkligheten, utan att 

styras av redan befintliga teorier. Datainsamlingen skedde 

genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och 

deltagande observation som sedan analyserades och 

kompletterades med väsentliga teorier, diverse artiklar, 

forskningsrapporter samt relevanta hemsidor.  

  

Slutsats:  ”SUNDIS”-projektet och Destination Kalmar AB:s förslag är 

endast en, av många, möjligheter på hur en utveckling av 

Kalmarsundsparken kan utföras i framtiden.   

 

  

Nyckelord:  Destinationsutveckling, kustturism, kustplanering, 

samarbete, Kalmarsundsparken, Kalmar 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer vi presentera vår uppsats genom att lägga fokus på en 

presentation av kustnära destinationer och turism samt utvecklingen av dessa. Därefter 

följer en problemdiskussion kring utvecklingen av hamnen och de strandnära områdena 

i Kalmar samt vår frågeställning och vårt syfte med avgränsningar kring dessa. 

 

Begreppet kustturism omfattar hela skalan av turism, fritid och fritidsorienterade 

aktiviteter som äger rum i kustzonen och stränderna. Dessa inkluderar kustturismens 

utveckling (boende, restauranger, livsmedelsindustri och fritidshus), samt den 

infrastruktur som stöder kustutvecklingen (t.ex. detaljhandel, marinor och 

aktivitetsleverantörer). Turistaktiviteter såsom båtliv, kust- och havsbaserad ekoturism, 

kryssningar, bad, fritidsfiske, snorkling och dykning ingår också, (Ritter & Schafer, 

1998). 

 

Kustområden är övergångsområden mellan land och hav som kännetecknas av en 

mycket hög biologisk mångfald och omfattar några av de rikaste och mest känsliga 

ekosystem på jorden. Samtidigt, kuster är under mycket högt befolkningstryck p.g.a. 

snabba urbaniseringsprocesser (Komać och Kovačić, 2011). Mer än hälften av dagens 

världsbefolkning bor i kustområden (inom 60 km från havet) och detta nummer är på 

uppgång. Dessutom, kustområden är de områden som är mest besökta av turister och i 

många av dessa områden, turismen presenterar den viktigaste ekonomiska 

verksamheten. I Medelhavsregionen till exempel, turismen är den första ekonomiska 

aktiviteten för öar som Cypern, Malta, Balearerna och Sicilien, (Ritter & Schafer, 

1998). Kustturism bygger på en unik resurskombination vid gränsen av land- och 

havsmiljöerna: sol, vatten, stränder, enastående natursköna vyer, rik biologisk mångfald 

(fåglar, valar, koraller etc.), skaldjur och god transportinfrastruktur. Baserat på dessa 

resurser, har olika lönsamma tjänster utvecklats i många kustdestinationer som t.ex. 

välskötta stränder, dykning, båtturer, fågelskådning turer, restauranger eller 

vårdinrättningar (Ritter & Schafer, 1998). 

 

I mitten av 20-talet vände kustturismen i Europa till massturism och blev överkomligt 

för nästan alla. I dag, 63 % av de europeiska semesterfirarna föredrar kusten (Miller, 

1993). Den kustnära turistsektorn i Europa blir allt mer konkurrensutsatt, med turister 
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som förväntar sig mer kvalitet till lägsta möjliga pris. Dagens turister förväntar sig mer 

än sol, hav och sand, vilket var fallet för två decennier sedan. Turister kräver ett brett 

utbud av tillhörande fritidsaktiviteter och upplevelser inklusive sport, mat, kultur och 

naturliga attraktioner (Gormsen, 1997). Samtidigt, lokalbefolkningen i de traditionella 

turistmålen är allt mer angelägna om att bevara sin egen identitet, deras miljö och deras 

naturliga, historiska och kulturella arv från negativa effekter (Miller, 1993). 

 

Turismen i Sverige har växt enormt de senaste åren, dock har Sveriges konkurrenskraft 

som destination försvagats. Idag utgör turism en viktig inkomstkälla i vissa regioner och 

står för 2,4 % av Sveriges totala bruttonationalprodukt (BNP). Turismen är en viktig del 

av ekonomin, särskilt i små samhällen längs med kusten och i skärgården, samt under 

2012 genererade kustturismen 71 000 arbetstillfällen i Sverige (EU:s Havspolitik, 

2008). Detta innebär att Sveriges kuster har enorm potential för utveckling som även 

kommer att locka turister runt om i landet. Dock för att Sverige skall ha en hög 

attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, kräv 

det mer än att turismen växer. För att skapa attraktions- och konkurrenskraft måste man 

kombinera platsens eller aktivitetens attraktionskraft i samspel med företagen som 

utvecklar och planerar för turism. Denna kombination är vad som kan vara den 

avgörande faktorn för framgång (Tillväxtverket, 2012).  

 

Enligt Inskeep (1991) är utveckling och planering två viktiga pelare för att en stad ska 

bli en konkurrenskraftig och attraktiv destination att besöka. För att kunna behålla 

inhemska turister och samtidigt locka besökare, behöver en kustnära destination 

utvecklas på flera olika sätt (Gormsen, 1997). Detta innebär att stränderna på en 

kustnära destination är en av de största resurser destinationen har (Komać och Kovačić, 

2011). 

1.1. Bakgrund 

Kalmar är en kustnära destination i Småland som är omgivet av vatten (Kalmar.com). 

Kalmar har sedan länge haft erfarenhet av turism på grund av att den var en av de första 

städerna i landet som bedrev turistservice. Kalmar är en destination som attraherar 

turister, främst under sommaren eftersom staden är förknippad med sol, bad, hamnen, 

närheten till Öland samt att det finns ett större utbud av andra aktiviteter för barn och 
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vuxna (Kalmar.com). Denna stad har väldigt länge ansetts vara endast en ”rastplats” på 

vägen till Öland (Kalmar.com). Anledningen till detta är p.g.a. att Öland är den 

destination som tidigare år lockade många turister och var allmänt en attraktiv 

destination för besökaren (Kalmar.com). Dock uppskattades Kalmar, under 2012, att 

vara en av de fem regionerna i Sverige (Stockholm, V. Götaland, Dalarna, Skåne, 

Kalmar) som ökade sin turism mest procentuellt, dvs. en ökning av 3,7 % 

(Tillväxtverket, 2012). Anledningen till denna ökning är eftersom Kalmar Kommun, 

under en treårsperiod satsade sammanlagt 21 miljoner kronor för att göra stadens kust 

mer tillgänglig för invånare och besökare samt göra Kalmar till en ännu attraktivare 

kuststad (Kalmar.com). 

 

Kalmar befinner sig idag i utvecklingsfasen då turismaktörer inte fokuserar på de 

resurser som de redan har till förfogande och dess potential, såsom stränderna, utan 

helst fokuserar på att skapa nya evenemang och attraktioner (Barometern.se). En stad 

som befann sig i en liknande situation är Ölüdeniz, Turkiet, som gick från en liten 

okänd stad till en större stad med allt flera besökare, av både turister och 

lokalbefolkning. Det här är ett typiskt exempel på hur en kustnära destination kan/har 

stor potential att utvecklas. Ölüdeniz stränder var tidigare främst besökta av den lokala 

befolkningen, och vad det gäller aktiviteter så fanns det bara sol och bad att erbjuda till 

besökare. Ölüdeniz var bara en rastplats för turister, precis som Kalmar för Öland, då de 

var på vägen mot de stora och kända stränderna i Fethiye staden. Ölüdeniz kommunen 

bestämde sig därför att utveckla sina stränder samt olika aktiviteter som de kunde 

erbjuda turisterna, såsom beachvolleybollplaner, konserter på stränder och kafébarer. 

Detta resulterade i att de fick en stor ökning av turistflöden inom sin kommun. Genom 

att utveckla sina stränder i det kustnära området och använda det som en stor fördel, 

Ölüdeniz kommunen har blivit idag en allt mer känd destination med allt fler besökare 

(Blakemore et.al., 2000). 

 

Eftersom turismen i Kalmar är fortfarande relativt outvecklad och i många sammanhang 

dess potential för utveckling ännu inte uppmärksammats blir det därför svårt att öka 

turistflödet inom staden. För att lösa detta problem blir sambandet mellan den fysiska 

miljöns utformning och turismens förutsättningar att utvecklas viktiga pelare för 

turismen i Kalmar. En estetisk utformning av den fysiska miljön påverkar inte bara hur 

besökare uppfattar platsen utan skapar också attraktivare boendemiljöer. På många 
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platser har, i första hand, funktionalitet och tekniska krav prioriterats på bekostnad av 

den estetiska utformningen (Tillväxtverket, 2012). Vi menar att så är även fallet med 

stränderna i Kalmar. De olika strandområdena i Kalmar har ett stort attraktionsvärde 

(Barometern.se), därför anser vi att turismaktörerna behöver vara mer kreativa och 

innovativa för att sedan kunna utveckla och göra Kalmar till en attraktiv destination 

med värdefulla attraktioner och aktiviteter. Vi anser att en utveckling av Kalmars 

stränder kan bidra till fler besökare på destinationen, större intäkter, fler arbetstillfällen, 

livligare handel samt fler evenemang och aktiviteter. Vi menar att Kalmar kan bli lika 

populär och lockande för turister som Öland var för några år sedan. 

1.2. Problemdiskussion 

Som nämnt ovan, Kalmar Kommun har satsat sammanlagt 21 miljoner kronor för att 

göra stadens kust mer tillgänglig samt attraktivare för invånare och besökare. Under 

åren 2009/2010 byggdes Kalmars Gästhamn ut med fler båtplatser och ett nytt 

promenadstråk. Denna utbyggnad har ökat möjligheten för fler besökare som kommer 

med båt till Kalmar samt för att dessa ska kunna stanna längre i staden. Men å andra 

sidan, de negativa effekterna av denna utbyggnad är att ju fler båtar det finns vid 

hamnen desto mer utsläpp, förstöring och försämring av miljön och vattenkvalitén 

kommer det att bli. 

 

I augusti 2012 fick Kalmar en ny badplats mitt i staden. Den befintliga vågbrytaren intill 

Kalmarsalen och Kalmar läns museum har utrustats med en ny brygga med badtrappor. 

En av de positiva effekterna av denna badbrygga är att den, förutom badplats, kan även 

användas vid olika evenemang, t.ex. var det här starten gick för Iron Man Kalmar 

Sweden 2012 (Kalmar.com). Dock problemet är att evenemang inte anordnas varje dag 

på denna brygga samt att bryggan inte är en faktisk strand, vilket leder till att besökarna 

inte har något annat att göra på platsen förutom att bada. Med detta sagt, det finns alltså 

inga aktiviteter som håller besökarna sysselsatta under vistelsen och intresserade av att 

stanna länge på platsen. Innan detta projekt hade avslutats, rustades, samma sommar, 

ytterligare en kaj upp med belysning, gångstråk, sittplatser och en ny brygga för lättare 

angöring (Kalmar.com). Utbyggandet av kajen är endast en mobilitetsmöjlighet, att 

besökare ska kunna ta sig från en plats till en annan på kortare, säkrare och 

bekvämligare sätt. Men återigen, detta är ingen attraktion i sig utan endast en 
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bekvämlighet vilket kanske inte är en anledning och ett intresse till varför turister 

kommer och besöker staden. 

 

En 22 meter lång och 3,5 meter bred Kalmar-skylt i hamninloppet byggdes och blev 

färdig år 2013. De stora bokstäverna är menade för att välkomna besökare från havet 

och fick sin premiärvisning under Iron Man Kalmar Sweden 2012 (Nyhetspressen.se). 

Denna skylt kan ses som en positiv marknadsföring för Kalmar och ett sätt för besökare 

från havet att hitta till staden. Senare samma år påbörjades projektet: Kalmarsundsbadet, 

strax söder om Kalmar Slott. Bryggan förlängdes och avslutades med en mötesplats 

med Kalmarsund samt bryggan försågs med en ny handikappramp, nya badtrappor och 

belysning. Det blev också en ny barnbadvik med fin sandbotten (Kalmar.com). 

Återigen, det finns endast en liten sandstrand vid bryggan samt att denna inte rymmer 

många besökare utan de flesta får ligga på gräset som finns tillgänglig intill 

sandstranden. Turister är intresserade och längtar efter sandstrand när de är på sin 

semester (Bohlin & Elbe, 2011), dock i detta fall har det endast fokuserats på att göra 

sandbotten för barnen. Detta kan bli ett stor missnöje från turisternas synvinkel, att 

Kalmars stränder inte uppnått deras förväntning av hur stränder och badplatser ska se ut, 

dvs. ängar ses inte som stränder.  

 

Med tanke på hur många bryggor som har byggts hittills, kan det leda till att Kalmar ses 

mer som bryggornas stad än lockande för turister och besökare. Det kan även leda till 

att turister besöker staden endast en gång och sedan aldrig återvänder igen till staden. 

Detta på grund av att det inte finns något som kan hålla turisternas intresse och 

nyfikenhet igång. Därför, utvecklingen av stränderna i Kalmar bör inte endast inkludera 

bryggor och båtplatser utan även något som lockar turisterna, alltså något som håller 

turisterna sysselsatta samt ger de viljan att stanna längre för att utforska staden. 

1.3. Frågeställning 

Utifrån diskussionen ovan har vi kommit fram till följande frågeställning som 

fokuspunkt i vår uppsats: 

 Vilka möjligheter finns för utveckling av Kalmarsundsparken (”SUNDIS”)? 
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1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga de olika möjligheter som finns för utveckling 

av Kalmarsundsparken i framtiden. 

1.5. Avgränsningar 

I kartläggningen av möjligheterna för utveckling kommer främst fokusera på 

potentialen som Kalmarsundsparken och badet har samt hur dessa kan i framtiden öka 

turistflödet i Kalmar. Kalmarsundsparken och badet är ett stort strandnära område som 

även kallas för “SUNDIS” av stadens olika intressenter och aktörer. Detta innebär att vi, 

i fortsättningen, kommer referera till detta område samt projekt som både 

Kalmarsundsparken och ”SUNDIS”-projektet. I denna uppsats kommer det även finns 

olika bilder som kommer att fungera som illustrationer för att underlätta för läsaren de 

olika utvecklingsidéer som stadens aktörer har. Baserat på resurser och tid kommer vi i 

denna uppsats lägga fokus på en intervju med Destination Kalmar AB om deras 

utvecklingsplaner för Kalmarsundsparken, intervjuer med fem objekt och en 

observation av ett föreningsmöte mellan de olika sportklubbarna som har sin 

verksamhet längst stranden. Anledningen till att vi kommer lägga fokus på dessa är 

eftersom vi anser att de har bäst information gällande den framtida utvecklingen av 

Kalmarsundsparken.   

2. Metod  
I detta kapitel kommer vi berätta om de metoder och tillvägagångssätt vi har valt att 

använda oss av för att sedan kunna kartlägga de olika möjligheterna Kalmar har för 

vidare utveckling av Kalmarsundsparken- och badet. Vi använde därför en induktiv 

forskningsansats med en kvalitativ forskningsmetod där datainsamling har skett genom 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer samt deltagande observation. 

 

2.1. Induktiv ansats 

Eftersom vi i denna studie ska studera staden Kalmar, dvs. kartlägga de olika 

möjligheterna för vidare utveckling av Kalmarsundsparken, valde vi därför att tillämpa 

en induktiv ansats. Enligt Sachdeva (2009) använder forskaren den induktiva 
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forskningsansatsen p.g.a. att den åtminstone i början av forskningen kan betraktas som 

mer undersökande och öppen för alternativ. Anledningen till att vi valde induktion är 

eftersom vi ansåg att det var det bästa sättet att komma in på djupet och få ut den bästa 

informationen för vår studie. Detta innebär att vår process gick ifrån den deduktiva 

forskningsansatsen, dvs. där forskaren utgår från teori och kommer fram till ett resultat 

istället för att gå från resultat till teori (Bryman & Bell, 2005).  

 

Den induktiva forskningsansatsen går alltså från specifika observationer till 

generaliseringar och teorier (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Av denna anledning gick vi 

utifrån forskningsobjektet i verkligheten som vi sedan applicerade olika teorier på. 

Enligt Smith (2010) arbetets fokus med en induktiv ansats ligger på empirin, dvs. det 

som vi upptäckte i verkligheten. Därför valde vi att utföra sammanlagt tre intervjuer för 

att sedan kunna lättare kartlägga de olika möjligheterna som finns för utveckling av 

Kalmarsundsparken samt hur man planerar för dessa så att implementeringen utförs på 

rätt sätt i framtiden. Av denna anledning valde vi att arbeta utifrån fältet och på det 

sättet ta reda på framtidsplanerna samt planerarnas åsikter kring utvecklingen av 

Kalmarsundsparken. Därefter valde vi relevanta teorier till den erhållna empirin för att 

kunna tolka det som händer i verkligheten vilket i sin tur ledde till svaret på vår 

frågeställning samt våra slutsatser.  

2.2. Kvalitativ metod 

För att kunna kartlägga de olika möjligheterna för utveckling av Kalmarsundsparken har 

vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi kom fram till att denna metod 

samt den induktiva ansatsen lämpade sig bäst för att kunna besvara vår forskningsfråga. 

Davidson och Patel (2003) menar att den kvalitativa metoden innebär tolkande av 

samhällsvetenskaplig forskning samt analys av lågt strukturerade data, såsom intervjuer 

och enkäter med öppna svar och beslutsdokument som analyseras textkritiskt. Eftersom 

den kvalitativa forskningen baseras på ord, både skrivna och talade, samt visuella bilder, 

såsom observerade eller kreativt producerade (Davidson & Patel, 2003), ansåg vi att 

denna metod var det bästa för vår studie då vi ville skapa en djupare förståelse för de 

olika möjligheter som finns för utveckling av Kalmarsundsparken samt hur den 

outnyttjade potentialen kunde omvandlas till en fördel för staden och hur planerarna 

arbetar för att uppnå detta. Anledningen till att den kvalitativa metoden är den bästa för 
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vår studie är också eftersom den används bl.a. vid planering med syfte till att skapa 

fördjupad förståelse för idéer som förorsakar människors formuleringar och 

beslutsfattande (Denscombe, 2009).  

 

Enligt Bell (2007) befinner sig forskaren, vid kvalitativa metoder, i den sociala 

verklighet som de sedan analyserar och genomför datainsamling och tolkningar av. 

Samtidigt förknippas ofta den kvalitativa metoden med forskningsmetoder som 

exempelvis intervjuer och observation (Davidson & Patel, 2003). För att kunna förstå 

hur de olika planerarna arbetar kring utvecklingen av Kalmarsundsparken, ansåg vi 

därför att semi-strukturerade intervjuer skulle ge oss större möjlighet att få de 

intervjuade personernas syn på sin verklighet. Därför ville vi att respondenten skulle kunna 

berätta så mycket som möjligt utan att vi skulle behöva leda dessa.  

2.3.1. Semi-strukturerade intervjuer 

Enligt Ejvegård (2012), intervjuer kan vara ett lockande alternativ för projektforskare samt 

eftersom dessa innefattar en rad antaganden och kunskaper om situationen. Ejvegård (2012) 

samt Devault och Devault (2002) menar att den vanligaste typen av semi-strukturerade 

intervjuer är den personliga intervjun, som innebär ett möte mellan intervjuare och 

respondent. Vi ansåg att den semi-strukturerade intervjumetoden var mest lämplig för 

vår studie eftersom denna typ av intervju utgår från frågeområden snarare än detaljerade 

frågor. Vi utförde en semi-strukturerad intervju med Bengt Skoog, attraktör på 

Destination Kalmar AB, där vi hade sammanställt ett antal ämnesområden som han 

kunde prata fritt om. På detta sätt kunde vi få mycket information som vi sedan kunde 

använda i vår studie. Bryman och Bell (2011) menar att eftersom den personliga intervjun 

innebär ett möte mellan intervjuare och respondent, etiken mellan dessa två är väldigt 

viktigt att beakta. Exempelvis forskaren får inte komma jäktad och nervös till intervjun 

eftersom sådant kan smitta lätt av sig och kan påverka resultatet samt att respondenten själv 

blir nervös och vågar inte ge fullständiga svar samt tror att det gäller att göra svaren så korta 

som möjligt (Devault & Devault, 2002). Enligt Ejvegård (2012) är det därför viktigt att 

intervjun inleds med en kortfattad presentation av intervjuaren, av projektet och hur 

intervjumaterialet kan komma att användas. Av denna anledning påbörjade vi intervjun med 

Bengt genom att presentera oss samt försökte få Bengt att känna sig bekväm och 

avslappnad genom att prata lite om hans hund, som var med i rummet under intervjun. 

Sedan presenterade vi vår studie samt vilka ämnen vi hade tänkt ta upp.  
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Enligt Devault och Devault (2002), för att få den intervjuade att öppna upp sig och våga 

säga allt han/hon vet så ska intervjuaren försäkra respondenten att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Detta innebär, ur etisk synpunkt, att respondentens namn inte 

kommer att lämnas ut utan hans/hennes samtycke och att anonymiteten garanteras om det 

behövs. Innan vi påbörjade intervjun frågade vi om en inspelning av samtalet var tillåten för 

att inte missa något viktigt och samtidigt påpekade vi också att forskningsresultaten är av 

stort allmänt intresse och nytta och även kan vara till värde för respondenten. Eftersom 

Bengt hade varit med om liknande intervjuer tidigare var han bekväm nog att låta oss spela 

in samtalet och berättade att han var nyfiken på hur det slutliga resultatet kommer att bli. 

Därför erbjöd vi även att skicka den färdiga uppsatsen så att han kunde läsa det. Under de 

andra två intervjuerna som skedde under Föreningsmötet med Johan Göransson, ansvarig 

för idrottsturism på Destination Kalmar AB, samt Åke Andersson, vd och 

evenemangsansvarig på Destination Kalmar AB, utövade vi en liknande process vilket 

medförde till att vi fick relevant och nyttig information. 

2.3.2. Deltagande observationer 

Devault och Devault (2002) menar att deltagande observationsmetoden innebär att 

forskaren under en längre tidsperiod lever i en social miljö och observerar beteenden, 

lyssnar till vad som sägs i olika samtal och samtidigt ställer frågor. Enligt Devault och 

Devault (2002) samt Ejvegård (2012), deltagande observation kan förklaras som hur vi ofta 

gör då vi kommer i nya situationer, dvs. försöker finna vad som gäller just i det ögonblicket. 

Vi ansåg att en deltagande observation var ännu ett tillvägagångssätt som var lämplig för 

vår studie då vi ville delta i en öppen diskussion mellan olika aktörer kring projektet såsom, 

Kalmar HK, Friskis & Svettis, Vikingarnas segelklubb, Smålandsidrotten, 

Volleybollsektionen Kalmar, osv. Den deltagande observationen medförde till att vi kunde 

få en bättre uppfattning för framkommande planer. Devault och Devault (2002) samt 

Ejvegård (2012) beskriver vidare deltagande observation som, för det första, att forskaren 

deltar i det sammanhang som forskningen avser.  

 

Vi utförde den deltagande observation genom att observera hur de olika aktörer som 

medverkade på mötet diskuterar och hur själva mötet går till, samt delta i de olika 

diskussioner som togs fram på mötet. Därefter kunde vi ställa våra frågor, som alla andra på 

mötet fick, och diskutera dessa med de andra. Enligt Devault och Devault, (2002), innebär 

denna metod ett skifte i uppmärksamhet mellan reflektion över det som sker och deltagande 
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i det som sker.  Deltagande observationer används utifrån vad man vill ta reda på och 

utifrån vad som händer i den situation man befinner sig. Vi använde deltagande 

observationer för att kunna få en mer detaljerad inblick i utvecklingen som sker och planer 

som kommer att utföras i framtiden samt se vilka aktörer som agerar i en sådan utveckling 

och vad de har för planer och förväntningar. För att kunna uppnå detta fick vi därför delta i 

olika diskussioner samt ställa frågor.  

 

En aspekt är att analysen sker parallellt med insamlingen av data vilket innebär att 

deltagande observation är både en datainsamlingsmetod och ett sätt att analysera data, 

(Devault & Devault, 2002).  En deltagande observation är i vissa fall den enda möjligheten 

att få tillgång till vissa grupper och händelser, alla har dock inte förutsättningar till att 

smälta in i de alla olika grupper vilket begränsar deras möjligheter till att genoföra en viss 

forskning. Vi ansåg att detta var det mest lämpliga sättet för att kunna samla in data och 

samtidigt analysera det utifrån våra egna uppfattningar och utifrån aktörernas. Vi ansåg 

också att den enda möjligheten att få tillgång till en sådan grupp av aktörer var genom att 

använda oss av den deltagande observationen eftersom vi ville, som tidigare nämnt, få en 

bättre inblick i hela utvecklingen som sker/skett samt diskutera dessa med de olika 

aktörerna som fanns där för att få en ännu bättre inblick i hela utvecklingsprocessen. 

2.4. Primär- och Sekundärdata 

I den här studien har vi använt oss av en kombination av primär- och sekundärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2005) samt Alvesson och Sköldberg (1994) är primärdata data 

som samlas in för den aktuella studiens syfte och finns alltså inte, sedan tidigare, 

publicerad i något verk. Detta innebär att vår empiristudie var grundad i primärdata i 

form av intervjuer med informanter från Destination Kalmar AB om deras förslag för 

utveckling av Kalmarsundsparken, intervjuer med fem slumpmässiga personer om deras 

tankar och åsikter om Kalmarsundsparken samt deltagande observation vid ett 

Föreningsmöte kring planeringen av Kalmarsundsparken.  

 

Sekundärdata däremot är data som vanligen är lättillgänglig samt tids- och 

kostnadsbesparande och har till skillnad från primärdata, samlats in av någon annan, 

menar Bryman och Bell (2005) samt Alvesson och Sköldberg (1994). Sekundärdata 

insamlade vi bl.a. genom olika hemsidor på internet, framförallt Kalmar Kommuns och 

Destination Kalmar AB:s hemsida. Vi använde oss även av olika artiklar från 
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vetenskapliga tidskrifter, ett antal forskningsrapporter samt ett antal teoretiska källor för 

att analysera och styrka den erhållna empirin.  

2.5. Innehållsanalys 

För att samla in väsentlig empirisk data valde vi att utgå från planering, detaljplanering samt 

samarbetsnätverk. Därefter valde vi att finna informanter som arbetar med planeringen och 

utvecklingen av Kalmarsundsparken eftersom dessa har en god inblick i det aktuella ämnet 

samt kan förse oss med information av högsta kvalité. Under intervjuernas gång valde vi att 

utgå från semi-strukturerade intervjuer där vi utgick från en färdig lista med ämnen som 

skulle behandlas och frågor som ska besvaras. Ordningsföljden på dessa var dock flexibel, 

vilket ledde till att den intervjuade kunde utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de 

ämnen som vi hade. Informationen vi tillhandahöll gav oss en bra och stark grund att stå på 

samt kunde vi senare analysera denna genom att dela in den i olika kategorier som slutligen 

blev “En attraktiv destination”, “Kalmarsundsparken idag” och “Kalmarsundsparken i 

framtiden”. Anledningen till de slutliga tre kategorierna är eftersom våra informanter 

diskuterade mest kring dessa samt eftersom vi anser att ämnena är viktigast att ha i 

beaktning för att Kalmar ska kunna bli en attraktivare destination som kommer locka många 

besökare.  

 

Vi utförde även fem slumpmässiga intervjuer där personerna fick berätta vad de tyckte om 

den nuvarande Kalmarsundsparken samt hur de skulle vilja att det förändrades och 

utvecklades i framtiden. På detta sätt kunde vi få ännu en bild på hur man skulle kunna 

utveckla Kalmarsundsparken. En deltagande observation gjordes också där vi fick 

medverka på ett föreningsmöte där olika idrottsklubbar tillsammans med planerarna från 

Destination Kalmar AB träffades för att prata om planeringen kring utvecklingen av 

Kalmarsundsparken. Vi fick även möjligheten att dela med oss av våra idéer kring 

utvecklingen och vad vi tycker om förslaget som Destination Kalmar AB hade kommit fram 

med. Den nästkommande insamlingen var av väsentliga teorier som vi ansåg lämpade sig 

till den insamlade empirin.   

2.6. Urvalsmetoder 

Veal (2006) menar att forskaren i en studie måste göra urval angående vad som är 

väsentligt att använda i sin studie. Urval gör författaren för att sortera information som 

är mindre viktigt och endast lägga fokus på det mest väsentliga som är användbart för 
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den aktuella studien. För att få studien att bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att 

analysera ut det mest väsentliga från insamlingen av data.  Därför valde vi att använda 

icke-sannolikhetsurval i vår studie eftersom vi ansåg att möten med endast tre av 

Kalmars turismaktörer kunde bemöta de frågor vi hade samt eftersom det är främst 

dessa personer som är involverade i projektet om Kalmarsundsparken.  

 

Veal (2006) menar att det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval vid kvalitativa 

studier, vilket även Bryman och Bell (2005) styrker. Vi har valt att använda oss av 

bekvämlighetsurvals- typen av icke-sannolikhetsurval vid kvalitativa studier. 

Anledningen till att vi valde denna typ är eftersom den innebär att forskaren använder 

sig av personer som är tillgängliga för tillfället, vilket även vi har gjort i vår studie. 

Ännu en anledning till att vi valde bekvämlighetsurvalet är eftersom studien var 

tidsbegränsad och vi snabbt och enkelt ville komma i kontakt med tillgängliga personer 

som var relevanta för studiens syfte. Informanterna vi intervjuade fick dela med sig av 

erfarenheter, framtidsplaner samt deras uppfattningar i ämnet. Vi valde att intervjua 

följande personer: 

 Bengt Skoog, arbetar som attraktör på Destination Kalmar AB. Intervjun ägde 

rum den 6-12-2013, kl. 10.00–11.00. 

 Johan Göransson, ansvarig för idrottsturism på Destination Kalmar AB. Intervjun 

ägde rum den 2013-12-17, kl. 18.45–19.15. 

 Åke Andersson, vd och evenemangsansvarig på Destination Kalmar AB. Intervjun 

ägde rum den 2013-12-17, kl. 18.45–19.15. 

2.7. Studiens trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan en studie komma att bli ifrågasatt, främst beroende 

på studiens resultat och hur representativt det är. Reliabilitet handlar om hur pass 

tillförlitlig forskningen är i studien. Om reliabiliteten är god, bör studien nå samma 

resultat eller utfall om den skulle genomföras på nytt kort därefter. En anledning till att 

författaren väljer att använda reliabilitet i studien kan vara att utfallet av studien inte blir 

densamma som andra genomförda studier. Validitet innebär att det som studeras är det 

som är avsett att undersökas. Författaren studerar alltså inget annat än det som är av 

absolut väsentlighet för studien (Bryman & Bell, 2005). 
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I vår uppsats försökte vi uppnå trovärdighet genom att kontakta de relevanta 

informanterna via e-post, då vi ansåg att detta angreppsätt skulle bidra till en 

lättsammare inställning till att träffa oss. I e-posten förklarade vi vårt syfte med studien 

samt gav de respektive informanterna möjligheten att själva bestämma tid och plats för 

mötet. För att nå trovärdighet har vi även intervjuat informanterna genom semi-

strukturerade intervjuer. Detta ledde till större diskussioner där informanterna talade 

fritt om vad de tyckte vara mest relevant. Samtidigt utförde vi en deltagande 

observation i form av möte, där vi fick en klar bild av vad deltagarna (idrottsklubbarnas 

representanter) hade för förväntningar och önskningar kring utvecklingen av 

Kalmarsundsparken. Vi anser att vi uppnådde trovärdighet även genom att spela in både 

intervjuerna och mötet som vi deltog i. På detta sätt kunde vi i efterhand lättare 

analysera informanternas svar och tolka deras åsikter, önskningar, uttryck etc. Vi 

intervjuade även ett antal slumpmässiga personer om vad de tyckte och tänkte om 

Kalmarsundsparken. Genom att använda oss av tre olika tillvägagångssätt har vi kunnat 

få en helhetsbild av vad varje intressent har för förväntningar kring utvecklingen av 

Kalmarsundsparken i framtiden vilket underlättade för jämföring och analysering på ett 

helt annat sätt. Under studiens gång har vi även försökt hålla oss uppdaterade med vad 

som skrivs i olika debatter och tidningsartiklar kring ämnet för att kunna komplettera 

med nya uppgifter. 

 

Vi anser att liknande studier kan utföras men att utfallet inte kommer vara detsamma. 

Anledningen är eftersom Kalmarsundsparken är enskilt projekt och förväntningarna är 

annorlunda beroende på dess kustnära position. Alla parker kan inte se ut likadant 

eftersom det finns olika typer av parker, dvs. varje kommun har olika förväntningar, 

resurser, krav och önskan om hur områden som Kalmarsundsparken ska utvecklas och 

se ut. Dock tror vi att det finns liknande fall som vårt som möter ungefär samma 

problematik, dvs. att utveckling och lösningar av problemen är svåra att lösa. 

2.8. Källkritik 

Uppsatsen bygger på källor i form av böcker, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter 

(olika kommunala planer), intervjuer, internetsidor och deltagande observation. Böcker, 

vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter anser vi har hög trovärdighet. Dessa är 
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utgivna av seriösa förlag och de flesta av böckerna har lånats från Linnéuniversitets 

bibliotek i Kalmar. Det är dock svårt att veta om författarna har varit helt objektiva samt 

är det svårt att bedöma dess trovärdighet. De källorna som är icke vetenskapliga är 

tagna från Internet. Vi anser dock att dessa är tillförlitliga eftersom de är skapade 

Kalmars Kommun samt Destination Kalmar AB. Med andra ord, dessa webbsidor är 

statliga vilket betyder att dess innehåll är riktig och kan garanteras. Samma gäller för 

forskningsrapporter som vi använt oss av under vår insamling av information. Även 

dessa är statliga rapporter, dvs. rapporter skrivna av kommunen.  

 

Vad det gäller intervjuer, anser vi att den insamlade information från våra respondenter 

är riktig och trovärdig eftersom våra respondenter arbetar för den kommunala 

organisationen, Destination Kalmar AB. Dock anser vi också att det alltid finns en risk 

för att respondenter kan svara oärligt på frågor eftersom dessa tror att det är just det som 

intervjuaren vill höra och inte sanningen och verkligheten. Dock anser vi att våra 

respondenter inte har någon anledning att vara oärliga. Gäller den deltagande 

observationen så anser vi att informationen som vi fick är ganska pålitligt och trovärdigt 

eftersom alla som fanns på mötet ville ha en förändring och ansåg att detta projekt är en 

stor fördel, både för deras verksamheter och för Kalmar. Dock är vi också medvetna om 

att det finns en risk för att kanske inte alla ville säga verkligen vad de har haft tänkt och 

vilka förväntningar de har, vilket kan i sin tur resultera i en mindre trovärdig insamlad 

information. Vi har emellertid försökt att hålla oss till fakta och vara objektiv till de 

material som vi mött men försökt också vara källkritiska.  

3. En attraktiv destination 

I detta kapitel ska vi redogöra för vad som gör en plats till destination samt vilka 

karaktärsdrag en destination har. Vi ska även presentera varför Kalmar räknas som en 

destination och varför denna stad är en attraktiv destination för turister. 

 

Kalmar kommun har 63 000 invånare, varav 48 000 bor i staden Kalmar. Tack vare den 

charmiga stadskärnan, den vackra kustlinjen och det strategiska läget mellan Öland och 

Glasriket lockar Kalmar också många besökare. Kalmar har lång tradition inom turism, 

och var faktiskt en av de första städerna i landet med att bedriva mottagande 

turistservice (Kalmar.com). Anledning till att Kalmar stad kan kallas för en destination 
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är eftersom en destination kan definieras, enligt Bohlin och Elbe (2007) som en plats 

eller ett område där turism utövas samt där syftet är att locka turister. Dock räcker detta 

inte till för att en stad ska räknas som en destination. För att en plats ska räknas som en 

destination krävs det därför också tre saker: attraktioner, infrastruktur och ett utbud av 

stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen, menar Bohlin och Elbe 

(2007). 

 

Enligt Ong et al. (2011) attraktioner är något som turisterna efterfrågar och kan därför 

vara av olika karaktär och uppfattas olika av olika personer. Av den anledningen delas 

attraktioner i tre grupper: primära, sekundära och tertiära attraktioner. En primär 

attraktion är det som utgör dragningskraften och kan variera från person till person 

(Bohlin & Elbe, 2007). Kalmar som en destination kan vara av stort intresse för turister 

eftersom denna stad har många olika attraktioner att erbjuda. Eftersom Kalmar är en 

stad som varit med under många historiska händelser är staden därför fylld av olika 

sevärdheter och attraktioner, dvs. allt från gamla historiska byggnader som t.ex. Kalmar 

slott, till olika minnesmärken som t.ex. Gustav Vasa stenen. Dock anser vi att, eftersom 

Kalmar är en kustnära destination med många fina stränder bör stränderna vara stadens 

primära attraktioner. Men dessa områden är något som inte fått så mycket hänsyn och 

omtanke. Vi menar att Kalmars stränder är styrkan som kan öka turistflödet om det 

ägnades mer hänsyn åt dessa områden. Bengt Skoog, attraktör på Destination Kalmar 

AB, håller med vår tanke och säger att nu ska Kalmar bli en riktig sommar destination, 

en destination vars stränder ska kunna locka turister samtidigt som det kan erbjuda en 

variation av olika aktiviteter som håller de sysselsatta. Skoog berättar också att Kalmar 

ska bli en destination som kan jämföras med andra sommar destinationer, dvs. 

destinationer som Spanien, Turkiet, Grekland, Kroatien m.fl. 

 

Idag, erbjuder Kalmar sina besökare även mycket kultur och variation av konst samt att 

många stora mässor, tävlingar och evenemang som också äger rum med jämna 

mellanrum i denna stad, t.ex. båtmässan, löptävlingar, Iron Man- tävlingen, UEFA-

Dam-EM etc. (Kalmar.com). Sådana händelser kallas av Bohlin och Elbe (2007) för 

sekundära attraktioner. Denna typ av attraktioner finns alltså utöver de primära och kan 

vara av avgörande i valet mellan destinationer med primära attraktioner som räknas vara 

likvärdiga. Enligt vår mening, med tanke på att Kalmar är en kustdestination, bör det 

finnas sekundära attraktioner även på stränderna. För tillfället finns det inte mycket som 
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besökarna kan hålla sig sysselsatta med under deras vistelse på stranden. Det finns inget 

som ger liv åt stranden, dvs. musik, olika tävlingar, sportevenemang osv. gör att 

besökare och turister återkommer på stranden. Bengt Skoog berättar att det är något som 

även de har tänkt på och att de försöker involvera olika sportklubbar och evenemang 

arrangörer för att utveckla nya idéer som kommer att locka fler turister och besökare. 

 

För att Kalmar ska kunna konkurrera bättre med andra destination är det viktigt att även 

ha så kallade tertiära attraktioner. Tertiära attraktioner är sådana attraktioner som inte 

var kända innan resan, utan som upptäcks vid vistelsen på destinationen, skriver Bohlin 

och Elbe (2007). Kalmar är fylld av så kallade tertiära attraktioner, som bl.a. olika 

shoppingcenter, badplatser, fina gröna områden etc. (Kalmar.com). Kalmar är alltså en 

stad som erbjuder något speciellt för alla åldrar, året runt samt är fylld av 

överraskningar och äventyr. Enligt Skoog, anledningen till att de fick alla sju projekten 

godkända av kommunen, som nämnt tidigare i texten, är eftersom de olika projektens 

syfte var att stränderna skulle bli mer attraktiva för turister och besökare. Samtidigt 

anordnades olika evenemang vid öppningspremiären av de olika projekten så att ryktet 

skulle spridas av de nyutvecklade områdena. 

 

Kalmar är en kustdestination som består av många fina och välbevarade stränder, 

skärgårdar, gröna och natursköna områden osv. Dessa områden kallar (Pforr & 

Dowling, 2009) för fria nyttigheter vilket innebär att dessa områden kan konsumeras 

utan avgift. Exempelvis i Spanien, Turkiet, Grekland och till och med på visa 

strandområden i Sverige finns det platser där en avgift för inträde till stranden är 

nödvändig för att turisterna ska kunna vistas där (Blakemore et al., 2002). Bengt Skoog 

berättar att kommunen väljer en annan väg för Kalmar, dvs. att vistelsen på stränderna 

och de olika aktiviteterna på området ska vara gratis, både för lokalbefolkningen och för 

turisterna. Samtidigt, tre av fem av de intervjuade objekten svarade att de förmodligen 

inte skulle besöka Kalmars stränder om dessa var tvungna att betala varje dag för att 

spendera tid på området, utan att de skulle åka till andra områden, ex. parker och gröna 

ängar som finns tillgängliga runt om i Kalmar för att sola och umgås med vänner och 

familj. Detta innebär att Kalmar kommun har gjort rätt val i att inte ta avgift för besök 

och vistelse till stränderna. Denna val kan därför även leda till att lokalbefolkningen och 

turister känner sig mer välkomna och ekonomiskt bekväma med att tillbringa sina soliga 

sommardagar på Kalmars stränder. 
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Utöver attraktioner krävs det en välfungerande infrastruktur, skriver Löfgren (2002), 

dvs. de grundläggande resurser och system som krävs för att ett samhälle ska fungera 

exempelvis vägar, energiförsörjning, vatten, sop- och avloppshantering etc. Dessa 

resurser och system måste vara välutvecklade för att täcka även turisterna behov. Ett 

välfungerade transportsystem är ännu en viktig faktor som turister efterfrågar, dvs. 

järnvägar, flygplatser, hamnar och gångvägar (Bohlin & Elbe, 2007). För att kunna 

uppnå turisterna efterfrågan om goda transportförbindelser har Kalmar kommun 

placerat sin flygplats endast 5 km från centrum, dessutom finns det även flygbussar som 

avgår från Kalmar flera gånger under dagen via linje 402 Kalmar – Smedby. Samtidigt 

finns det en bra bussförbindelser runt om i staden där flera olika bussbolag erbjuder sina 

tjänster så att turisterna enkelt, billigt och bekvämt kan resa till och från Kalmar, från 

flera större orter/städer. Kalmar Gästhamn är också en faktor som gör Kalmar stad till 

en attraktiv destination. Detta p.g.a. att gästhamnen är strategiskt belägen utmed landets 

populäraste farleder, Kalmarsund (Kalmar.com). Eftersom Kalmar en stad med väldigt 

bra transportförbindelser, vill vi därför påstå att det är väldigt lätt för både 

lokalbefolkning och turister att ta sig från en plats till en annan samtidigt som det är lätt 

att ta sig till de olika stränder och strandnära områden i staden då det finns många 

cykelvägar och gångvägar som leder till stränderna samt busslinjer som åker precis 

förbi dessa platser. 

 

Enligt Löfgren (2002) utöver attraktioner och infrastruktur krävs det ett utbud av 

stödjande tjänster, exempelvis boende (hotell, camping, vandrarhem etc.), servering av 

mat och dryck på restauranger, tillgång till bensinstationer, livsmedelsbutiker och annan 

shopping. Kalmar har därför ett stort utbud av hotell, vandrarhem, bed and breakfast, 

campingar runt om i staden, privata stugor och lägenheter som hyrs ut till turister osv. I 

Kalmar finns det allt från indiska restauranger till kinesiska, kiosker, pizzerior, kaféer, 

konditorier och m.fl. Denna stad har ett antal stora shoppingcenter som t.ex. Baronen, 

Giraffen och Hansa City samt en stor mängd små livsmedelsbutiker (Kalmar.com). 

Enligt vår mening, finns det dock inga stödjande tjänster vid de strandnära områdena. 

Idag, finns det enbart flyttbara utomhustoaletter (s.k. bajamaja) som inte alltid är rena 

och fräscha, inga närliggande butiker, restauranger och kaféer. Vi anser att dessa är 

några saker som måste finnas vid ett strandområde för att uppnå turisternas behov och 

förväntningar av en strand. 
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3.1. Kustdestination – mer än bara sol och bad 

Kustturismen är ett av det mest populära och snabbast växande områdena i den globala 

turismen (Ong et al., 2011) eftersom ’kuster erbjuder de bästa möjligheterna till 

fritidsaktiviteter, fysiska aktiviteter och nöje för alla åldrar och sociala grupper’ 

(Gormsen, 1997). Bengt Skoog nämner att Kalmar har, de senaste fem åren, försökt 

fokusera sig på utvecklingen av stränder p.g.a. att kustturismen växer i Kalmar samt att 

alla framkommande fritidsaktiviteter och nöje kommer vara tillgängliga för alla åldrar 

och sociala grupper. Kustområdena har alltid varit en hot - spot för mänskliga aktiviteter 

och denna situation kommer säkerligen inte att förändras i framtiden då 

befolkningstillväxten, urbaniseringen och den ekonomiska utvecklingen är inställd på 

att fortsätta koncentrera sig i kustområden runt om i världen (Pforr & Dowling, 2009). 

Enligt Löfgren (2002), de globala stränderna består av tre grundläggande faktorer: sand, 

sol och hav. Förr i tiden, sand var oftast en populär terräng för att slappna av och njuta 

av havet och solen, vilket enligt Ibret et al. (2013), var det absolut viktigaste för turister. 

Ibret et al. (2013) menar också att på den tiden var det lättare och enklare att 

tillfredsställa turisternas önskemål. I dags läget, menar Pforr och Dowling (2009), att 

turisternas intresse har förändrats en hel del, vilket betyder att turister efterfrågar och 

visar nytt intresse, dvs. önskan om olika aktiviteter på stränderna. Detta har lett till att 

sol, sand och hav inte längre är det viktigaste. Ibret et al. (2013) och Pforr och Dowling 

(2009) är överens över en och samma uppfattning, alltså att den tid då turisterna endast 

ville ha strand, hav och sol hör till det förflutna då dagens turister vill allt mer kunna 

välja mellan olika aktiviteter och upplevelser på stranden medan de solar och badar.  De 

menar också att kustturismen i sig representerar de olika aktiviteterna mellan 

människor, land och hav samt att denna verksamhet omfattar ett komplett utbud av 

turism, fritid och fritidsaktiviteter, som till exempel kustturismutveckling, stödjande 

infrastruktur och fritidsaktiviteter som äger rum i kustzonen och vid kustvattnet. Bengt 

Skoog bekräftar detta författarnas påstående, dvs. strändernas besökare i Kalmar var 

mer intresserade av sol och bad men att detta har förändrats i dags läget. Han berättar att 

besökare efterfrågar, allt mer, olika aktiviteter på stränderna. 

 

Enligt Löfgren (2002) för att kunna möta dagens turisters nya önskemål och intresse är 

en kustnära destination i behov av utveckling. Han menar även att en utveckling av 

strandnära områden och aktiviteter på dessa är en chans för destinationen att förbättras 
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Detta p.g.a. att kustdestinationer har stor potential för utveckling och har en stor fördel 

jämfört med andra destinationer, alltså de strandnära områdena. Därför menar också 

Bengt Skoog att Kalmars stränder är i behov av utveckling av olika attraktioner för att 

kunna möta dagens turisters nya önskemål och intresse samt att locka ännu flera 

besökare.  

 

Populära semesterturer i länder med värmare klimaten, såsom i Grekland och Spanien, 

har regelbundet och okritiskt karaktäriserats som sol och sand turism, vilket är ett brett 

spektrum av begrepp som betecknar betydelsen av varma klimat och strandliv 

(Jacobsen och Dann, 2009). Speciellt när man jämför sådana länder med sådant varmt 

klimat med kallt vatten destinationer och tuffa miljöer i de norrbelägna länderna (Dann, 

2006). Men detta betyder inte att länder med kallare klimat och kallt vatten 

destinationer inte kan utveckla sina stränder och på ett sådant sätt locka lika mycket 

turister som andra värmare länder gör, menar Bengt Skoog. Dock anser vi att om länder 

med kallare klimat utvecklar sina stränder och utvecklar olika attraktioner på dessa 

kommer dessa länder ha lika stor potential och lika stor möjlighet att locka både 

nationella och internationella besökarna. Detta kommer också att inkludera en mer 

allmän önskan att resa och ett ökat intresse för att se och utforska nya platser som ingen 

besökt tidigare.  

 

I omgivningen runt Kalmars stränder erbjuds ett antal olika aktiviteter på land, såsom 

cykel och joggning banor, minigolf och beachvolleyboll (Kalmar.com). Pforr och 

Dowling (2009) antyder att turister visar ett allt större intresse för att delta i olika 

aktiviteter på stränder som de besöker. De menar också att vandringsresor har ökat 

dramatiskt och utgör en majoritet av sommarresorna samt att flera resebolag satsar på 

kustturism genom att erbjuda sina turister möjlighet till olika upplevelser och 

aktiviteter. Därmed nämner Bengt Skoog att just på grund av besökarnas ökade intresse 

för deltagning i olika strandaktiviteter, kommer därför Destination Kalmar AB anordna 

sporttävlingar, i samarbete med olika idrottsklubbar, för att möta besökarnas intresse 

vilket kommer göra destinationen ännu mer attraktiv och lockande. 

 

Vi anser att det är positivt att en destination har möjligheter att erbjuda olika aktiviteter 

för sina besökare eftersom, som tidigare nämnt, de olika aktiviteterna bidrar till en 

ökning av turismflöde till destinationen samt ger möjlighet för besökarna att uppleva 
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något nytt och spännande. Samtidigt kommer besökarna ha någonting att göra under 

deras vistelse på stranden, istället för att endast solar och badar. Vi menar att utveckling 

av olika aktiviteter kan möjliggöra för besökaren att få ut mer av sin vistelse på 

destinationen och sedan kan dessa ta de nya upplevelserna och erfarenheterna hemma 

med sig. Idag, finns det inte många olika aktiviteter i Kalmarsundsparken som kan 

erbjudas till besökarna. Det som finns tillgängligt för tillfället är endast promenader, 

joggning och cykelbanor, en liten glasskiosk och beachvolleyboll planer. Dock anser vi 

att området har mycket mer potential samt finns det utrymme för utveckling av många 

fler aktiviteter som aktörerna skulle kunna erbjuda parkens besökare samt locka nya.  

 

Bengt Skoog nämner att Destination Kalmar AB inte har fokuserat sig så mycket på 

olika strandaktiviteter förut, men att det kommer att ändras hädanefter. Detta på grund 

av att de har nya planer som ska utföras de närmaste tre åren. I framtiden, förklarar 

Bengt Skoog att det ska finnas ännu fler aktiviteter för Kalmarsundsparkens besökare.  

3.2. Kalmars aktörer och intressenter 

En destinations aktörer består av alla som på ett eller annat sätt aktivt intresserar sig för 

destinationens utveckling. Bland de olika aktörerna ingår olika företag som gör affärer 

med turister och är därför beroende av destinationens attraktivitet. Dessa företag har 

stort turistberoende, dvs. turister som utgör företagens primära kundunderlag. Därför 

har dessa företag större intresse av destinationens utveckling än de som betjänar turister. 

Bland de mer turistberoende företagen ingår så kallade turistföretag, exempelvis hotell, 

campingplatser, vandrarhem, restauranger och kommersiella attraktioner (Bohlin & 

Elbe, 2007). I Kalmar den främsta organisationen som arbetar för att utveckla staden är 

Destination Kalmar AB.  

 

Destination Kalmar arbetar för att besökaren ska välja Kalmar framför andra 

destinationer samt att staden ska vara attraktiv, inte bara för besökare, utan även för 

invånare och potentiella inflyttare. Deras uppgift är att kontinuerligt genomföra 

satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet samtidigt som det alltid 

ska finnas många bra anledningar att resa till Kalmar. Destination Kalmars uppgift är att 

i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som 

besöksmål. Bolaget arbetar även för att samordna och utveckla evenemangsutbudet i 
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Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens 

fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott (Kalmar.com).  Meningen med 

Destinations Kalmars arbete är att göra Kalmar till en mer attraktiv stad eftersom ju 

attraktivare destinationen är, desto fler turister lockas att resa hit. 

 

Enligt Bohlin och Elbe (2007) samt Ong et al. (2011), offentliga aktörer som folkvalda 

politiker och de förvaltningar dessa förfogar över är en annan grupp betydelsefulla 

aktörer. Dessa fattar beslut inom en rad olika områden som på ett eller annat sätt kan 

påverka destinationens utveckling. Det kan röra beslut om näringslivsfrågor, 

investeringar, marknadsanvändning osv. De representerar olika partier och kan ha olika 

intressen och ambitioner avseende destinationsutveckling (Bohlin & Elbe, 2007). 

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun och ingår i Kalmar 

Kommunbolag AB. Bolagets styrelse består dels av politiker valda av Kalmar kommun, 

dels av representanter för näringslivet. Destination Kalmar AB finansieras via ett 

driftsbidrag från ägaren samt via intäkter från de operativa verksamheterna. Projekt och 

aktiviteter finansieras dock genom medel från bolagets näringslivspartners 

(Kalmar.com). 

 

León (2007) menar att det ömsesidiga beroende som finns mellan alla aktörer med ett 

intresse av destinationens utveckling ger ofta upphov till att turistorganisationer bildas. 

Turistorganisationer koordinerar och genomför det gemensamma arbetet, som att 

planera, marknadsföra och informera om destinationen. De har däremot ingen förmåga 

att själva besluta om destinationens utveckling då det inte är de som producerar 

turismens produkter. Man kan säga att de ha inflyttande men inte kontroll. 

Turismorganisationer kan exempelvis vara föreningar och ha lokala företag som 

medlemmar eller vara aktiebolag och då kan de olika intressenterna vara delaktiga. Ofta 

arbetar turistorganisationer i projekt med andra aktörer inom destinationen, de kan 

stimulera till att skapa samarbeten och bilda nätverk (Bohlin & Elbe, 2007; Jacobsen & 

Dann, 2009).  

 

Enligt Skoog, är Kalmars evenemangsutbud idag starkare än någonsin och att det är 

mycket tack vare Destination Kalmar AB:s näringslivspartners. Han berättar att ett 

sjuttiotal företag tecknat avtal med Destination Kalmar och det är deras bidrag som är 

en förutsättning för att bolaget ska kunna genomföra sina satsningar. Skoog påpekar 
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också att Destination Kalmars samarbetspartners är en viktig del av deras nätverk och 

framför allt av Kalmars utveckling samt att deras gemensamma arbete gör Kalmar till 

en mer attraktiv stad, både för de som bor här och för stadens besökare. Skoog berättar 

också att via samarbetet med de olika partners företagen kan alla parter dra nytta och 

hjälpa varandra, detta även kallat för win-win-situation, dvs. att alla parter vinner på 

samarbetet. Med detta sagt, menar Skoog att Destination Kalmar erbjuder sina partners 

nya affärskontakter, exponering, erbjudanden, partnerträffar m.m. samtidigt som de får 

bidrag och stöd för utvecklingen av Kalmar. 

4. Kalmarsundsparken idag  

Eftersom planering är den drivande faktorn för utveckling av Kalmarsundsparken, 

kommer vi därför, i detta kapitel, behandla begreppet planering både generellt och från 

ett kustperspektiv. Detta p.g.a. att sedan beskriva hur Kalmar Kommuns översiktsplan 

ser ut och vilka förväntningar kommunen har för Kalmarsundsparken. Här kommer vi 

även att framhäva hur Kalmarsundsparken ser ut idag och vad den erbjuder 

lokalbefolkningen och turisterna. Vi kommer också att ta upp vad våra fem objekt ansåg 

om området och vad de tyckte saknades för att denna ska bli en attraktiv destination. 

 

4.1. Planer och Kustplanering 

Kommunfullmäktige uttalade i 2005 års budget att en grönstrukturplan behövdes för 

Kalmar tätort som underlag inför kommande översyn av kommunens översiktsplan 

(Kalmar.se), dock denna plan togs inte till verk förens år 2010. Så vad är en plan och 

vad betyder planering? Kay och Alder (1999) definierar planering som en kartläggning 

av framtida verksamheter. Att "ha en plan" innebär alltså att inneha ett sätt att gå vidare 

(Kay & Alder, 1999). Grönstrukturplanen som togs fram 2010 hade flera syften. Det 

första syftet var bl.a. att lyfta fram stadens park- och naturområdens betydelse och öka 

förståelsen för grönstrukturens värde i en varaktigt god och frisk livsmiljö. Ett annat 

syfte var att belysa park- och naturområdens värden och förutsättningar, i första hand 

för människors livskvalitet ur ett socialt, rekreativt perspektiv, men även ur ett 

biologiskt mångfaldsperspektiv. Ett tredje syfte var också att utgöra ett verktyg för att 

tydliggöra och förbättra grönstrukturen och därmed visa en planeringsinriktning (olika 

strategier) för och utveckling av stadens parker och naturområden (Kalmar.se). Enligt 
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vår mening, Grönstrukturplanen från 2010 visar att planering kring utveckling av 

Kalmarsundsparken länge har stått på agendan men ännu har denna inte tagits 

fullständigt till bruk. Endast ett fåtal mindre åtgärder har genomförts, dock inte 

tillräckligt för att bidra till områdets attraktivitet, locka besökare och öka turistflödet.  

 

Grönstrukturplanen är en typ av plan som även kallas för strategisk plan. Enligt Kay och 

Alder (1999) den strategiska planeringen är den högsta ordningen av planering, den 

försöker att ge ett sammanhang där mer detaljerade planer är utformade för att sätta och 

uppnå specifika mål. Strategisk planering sätter övergripande mål och beskriver de 

metoder som krävs för att uppnå dem, det är inte att ge detaljerade mål, eller för att ge 

en steg–för–steg–beskrivning av alla åtgärder som krävs för att uppnå målen (Kay & 

Alder, 1999). Den strategiska planeringen är inte juridiskt bindande men den ska kunna 

ligga till grund för efterföljande mer detaljerad planering. Generellt ska den strategiska 

planeringen ange vad som ska tas hänsyn till i efterföljande planering och i viss mån 

även var men inte exakt hur det ska gå till (Forsberg P., 2012).  

 

Grönstrukturplanen från 2010 argumenterar för utveckling av gröna områden såsom 

natur, parker och gröna stadsrum och att dessa tillgodoser olika människors behov av 

naturupplevelse, friluftsliv, samvaro och aktivitet. Det påpekas även att vistelse i gröna 

miljöer spelar en stor roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Enligt planen har park- 

och naturområden också en stor social betydelse och öppnar för aktiviteter, samvaro och 

spontana möten (Kalmar.se). Detta påstående stödjer även Kalmar Kommuns nya 

översiktsplan från 2012. Enligt oss, Kalmarsundsparken har en stor social betydelse för 

lokalbefolkningen samt för deras hälsa och välbefinnande, dock parkens utseende, 

funktionalitet och tillgängliga aktiviteter kanske inte är tillräckligt för turister som 

besöker parken, dvs. både nationella och internationella besökare. Alla turister besöker 

inte parken endast för att utföra sportaktiviteter eller promenera i naturen. Många vill 

besöka parken ur andra syften, såsom bada, sola, känna sanden mellan tårna, sitta i 

skuggan och dricka kaffe medans man umgås med vänner och familj. Oftast, vill turister 

inte anstränga sig på sin semester eftersom det är just det de försöker undkomma från 

deras vardag. De vill istället slappna av och njuta. Dessvärre, vi vill påstå att detta dock 

är något som inte har tagits hänsyn till än så länge, dvs. att uppfylla besökares och 

turisters behov.  
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Eftersom Kalmar är en kuststad samt Kalmarsundsparken befinner sig vid kustlinjen, 

måste man därför använda sig av en speciell typ av planering, dvs. en kustplanering. 

Kustplanering innehåller strategier och policy som bygger på den naturliga karaktären 

av kusten, dess resurser och användningskrav, det ger också en konsekvent ram för 

beslutsfattande som överväger dessa faktorer (Veal, 2002). Kalmarsundsparken är ett 

naturområde vackert beläget vid kusten av Kalmarsund (Kalmar.se). Därför är det 

viktigt att förväntningarna skrivna i översiktsplanen av Kalmar Kommun ska uppnås på 

bästa möjliga sätt, både för lokalbefolkningens samt turisters bästa, menar vi. En 

översiktsplan är ännu en typ av strategisk plan. Denna ska, som nämnt ovan, ange vad 

man ska tänka på i efterföljande planering samt ska denna även beskriva var 

förändringarna ska ske men inte exakt hur det ska gå till (Forsberg P., 2012). 

4.2. Kalmarsundsparkens brister  

I Grönstrukturplanen, från 2010, förklaras det att Kalmarsundsparken är lätt att nå från 

de närmast omgivande bostadsområdena i Kalmarsundsparken och Gamla Stan, men att 

järnvägen tillsammans med Södra vägen och Järnvägsgatan dock begränsar starkt 

nåbarheten och tillgängligheten från Kvarnholmen och Malmen. I planen påpekas det 

också att Kalmarsundsparken håller en godtagbar kvalitet men att det brister i 

tillgänglighet och tydlighet när det gäller att hitta in i parken via tydliga entréer och 

gångvägar, samt att kunna röra sig i och genom parken p.g.a. misskötsel av växtlighet, 

dvs. buskar, oklippt gräs och dåliga gångbanor (Kalmar.se).  

 

Kalmarsundsparken är en av Kalmars mest värdefulla besöksmål både för en stor del av 

stadens befolkning och även värdefull som turistmål (Kalmar.com). Därför ska man i 

framtiden se över och förbättra Kalmarsundsparkens tillgänglighet och trygghet med 

avseende på gångvägar, entréer, sittplatser, lekplatser som också är tillgängliga för 

funktionshindrade etc. Kalmarsundsparken är av ytterst prioritet då denna har stort antal 

lokala besökare och även nationella och internationella turister (Kalmar.se). Sedan år 

2010, då Grönstrukturplanen togs upp, de olika förslagen har inte behandlats eller 

förverkligats. Kalmarsundsparen är fortfarande ett välbesökt område men de ovan 

nämnda bekvämligheter som turister och besökare behöver för en trevlig vistelse i 

parken, finns fortfarande inte att hitta. I Kalmarsundsparken finns det ingenstans att sitta 

förutom i gräset eller sanden samt finns det varken kiosker, restauranger eller kaffer där 
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man kan köpa något att äta eller dricka. Det enda som finns, idag, är en glasskiosk vilket 

inte är mycket när det handlar om ett stort område som Kalmarsundsparken.  

 

I översiktsplanen påpekas det att eftersom kusten oftast är grund och det på flera ställen 

finns mycket vass behövs insatser för att underhålla och iordningsställa fler badplatser 

(Kalmar.se). Enligt Bengt Skoog har Destination Kalmar AB redan åtgärdat detta 

problem genom att förbättra och bygga om det nya Kalmarsundsbadet, vid 

Kalmarsundparken, som togs i bruk sommaren 2013. Enligt Skoog har denna badplats 

blivit redan en populär och välbesökt plats vilket resulterade i att behovet av service och 

parkering har ökat i parken.  Dock detta problem uppkommer kontinuerligt redan år 

2010, i Grönstrukturplanen, och år 2012, i Kalmar Kommuns översiktsplan (Kalmar.se).  

          

Illustration nr. 1: Kalmarsundsparken- och badet innan planering för utveckling. 

 

Idag innehåller Kalmarsundsparken bl.a. badplatser, stora grönytor, en småbåtshamn 

med föreningshus, klubbhus för surf- och dykklubbarna, enklare tjänster med toaletter 

och beachvolleyboll planer. Den långsträckta parken används flitigt till friskvård. På 

den stora ängen vid Kalmarsundsbadet spelas fotboll och brännboll, beachvolleyboll 

planerna är populära och många joggar och promenerar genom parken (Kalmar.com). 

De fem intervjuade respondenterna ansåg att de nuvarande aktiviteterna inte är 

tillräckliga samt att volleybollplanerna inte alltid är lediga för alla då volleybollklubben 

mestadels använder dessa. Enligt vår mening, är de tillgängliga aktiviteterna inte 

tillräckliga då Kalmarsundsparken är ett stort område samt att de nuvarande 

aktiviteterna inte berikar området utseendemässigt, alltså de gör inte parken attraktiv 
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nog för ett större antal besökare. Vi menar att parken inte nått sin potential än, fastän de 

olika utbyggnader och förbättringar som gjorts de senaste åren.  

 

Av denna anledning, redan år 2012, krävde Kalmar kommun att det skulle framställas 

en aktiv planering i samverkan med olika aktörer, såsom näringsliv, angränsade 

kommuner, länsstyrelser och regionförbund, för att stärka besöksnäringen på platser 

som Kalmarsundparken. Ett annat krav var också att öka informationsinsatserna och 

kunskaps- förmedlingen om olika attraktioner och besöksmål. Kommunen krävde även 

att man skulle uppmärksamma anläggningar eller anordningar som ökar möjligheten för 

friluftsliv och rekreation vid Kalmarsund och vattnet (Kalmar.se). Dessa krav innebär 

att utvecklingen av Kalmarsundsparken är ett ansvar för såväl kommunen som 

friluftslivets organisationer att inom sina olika verksamheter stimulera och förbättra 

möjligheterna för rekreation, menar vi. Men att uppnå de ovan nämnda kraven kan vara 

svårt, då planerare är allt oftare konfronterade med situationer som kännetecknas av 

oenighet om vilka mål ett visst område bör ha, vilka fritidsaktiviteter som är lämpliga i 

en park, eller vilka sociala funktioner turismutveckling bör tjäna, menar Veal (2002). 

Turismplanerare konfronteras med växande allmänna känslor att turismen ger inte bara 

sysselsättningen, utan också tillgodoser livskvalitetsmål och bidrar till att bevara 

begränsade resurser. Av dessa anledningar är därför planeringsprocessen betydligt 

annorlunda i varje situation (Veal, 2002).  

 

Även om kraven för utveckling av Kalmarsundsparken och liknande områden har länge 

varit en prioritet har det varit svårt för planerare att hitta de rätta lösningarna på 

problemen. Dock kommer detta förändras inom kort framtid, då Kalmar Kommun 

nyligen godkände Destination Kalmar AB:s förslag och idé för utveckling av parken, 

berättar Bengt Skoog. Han tillägger även att Kalmarsundsparken ska omvandlas till ett 

rekreations- och fritidsområde med många olika aktiviteter som kommer locka ett stort 

antal besökare som i sin tur kommer att öka turismen i Kalmar.  

4.3. Samarbete vid ”SUNDIS”-projektet 

Samarbete är ett viktigt instrument för att främja den kollektiva goda med aktörer inom 

turismen. Samarbete är i grunden en framväxande process snarare än ett föreskrivet 

tillstånd av organisationen. Vanligtvis, samarbeten utvecklas från "underorganiserade 
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system", där enskilda aktörer agerar självständigt, om alls, med avseende på problemet. 

Aktörer kan däremot definieras som ”alla individer, grupper eller organisationer som 

direkt påverkas av åtgärderna andra tar för att lösa problemet” (Hall, 2008). 

 

Kalmarsundsparken är ett projekt som täcker ett stort rekreationsområde. Destination 

Kalmar AB vill därför utveckla området inom den populära och snabbväxande trenden, 

idrott och hälsa, där av namnet på projektet ”SUNDIS”. Detta innebär att Destination 

Kalmar AB är i behov av samarbete med de verksamheter som är aktiva på området. 

Dessa verksamheter är bland annat Kalmar HK, Friskis & Svettis, Vikingarnas segelklubb, 

Smålandsidrotten, Volleybollsektionen Kalmar, osv. Eftersom Destination Kalmar har 

samarbetat och utfört ett antal projekt sen tidigare med de flesta verksamheterna, hade 

de redan etablerat en god relation till de respektive klubbarna samt skapat och utvecklat 

förtroende gentemot varandra inför det aktuella projektet. Dessa 

samarbetsorganisationer identifierades och valdes ut för att ingå i partnerskapet 

eftersom, som nämnt ovan, det är de som är mest aktiva på området och utvecklingen av 

parken kommer att påverka de mest. För att inkludera de olika klubbarna samordnades 

det ett föreningsmöte där de kunde vara med och påverka, byta idéer och diskutera kring 

det kommande projektet som kommer vara till en fördel för deras verksamhet. Detta 

innebär att de olika klubbrepresentanterna har tillräcklig makt för att diskutera, påverka 

och fatta beslut för deras organisation.  

 

Enligt Hall (2008) måste även följande faktorer uppnås för effektivt partnerskap: 

 Mål för partnerskapet bör vara tydliga och väldefinierade.  

 Ingående personalkrävs för ett framgångsrikt genom förande av partnerskapet.  

 Återkoppling till partner sär viktig. 

 En stark vision av partnerskapet måste artikuleras av ledare.  

 Starkt ledarskap krävs för att bevara partnerskapet. 

Dock anser vi att Destination Kalmar AB och de respektive klubbarna inte kommit så 

långt i planeringsprocessen för att kunna nå de ovan nämnda kriterierna/kraven för ett 

effektivt partnerskap. 

 

Begreppen samarbete, samordning och partnerskap är nära besläktade inom 

nätverksparadigmet. Karaktären av sådana kopplingar finns på en kontinuerlig följd som 
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sträcker sig från "lösa" kopplingar till sammanslutningar och mer varaktiga strukturella 

arrangemang och relationer. Dock nätverkskapande och samarbetsarrangemang kan ta 

tid att etablera (Hall, 2008). Enligt vår mening, eftersom Destination Kalmar AB är ett 

väletablerat och statlig organisation har de redan ett stort nätverk. Dock kan vi inte säga 

detsamma för klubbarna. Vi anser att ”SUNDIS”-projektet kan vara en stor möjlighet 

för klubbarna att skapa olika kontakter med de andra deltagande klubbarna i projektet 

och därmed skapa ett större nätverk än vad de redan har idag. Hall (2008) menar även 

att det är särskilt svårt att utveckla förtroende mellan deltagarna om de kommer från 

olika branscher eller kulturella bakgrunder. Eftersom de deltagande klubbarna i 

projektet kommer från samma bransch, idrottsbranschen, menar vi att ett samarbete och 

förtroende mellan varandra kommer vara lätt att skapa. 

 

”SUNDIS”-projektet och förslaget på de olika aktiviteterna samt möjligheterna för 

utveckling av Kalmarsundsparken kommer emellertid att presenteras i Kapitel 5.  

5. Kalmarsundsparken i framtiden 

I detta kapitel ska vi framhäva varför aktiviteter är viktiga för Kalmarsundsparken samt 

kartlägga de olika idéerna för utveckling Destination Kalmar AB har för parken. Vi 

kommer även analysera kring deras val och påpeka fördelar och nackdelar med 

”SUNDIS”-projektet. 

 

5.1. Kustnära attraktioner och aktiviteter 

Kusten är en punkt av fascination för dess innebörd, värde för samhället, och roll inom 

fritid med många olika aktiviteter och rekreation som fortfarande är av yttersta 

betydelse (Torkildsen, 1999). Därför vi vill påstå att planering och utveckling av 

attraktioner är två av de viktigaste delarna av kustturismen. Enligt Torkildsen (1999) är 

attraktioner vid kusten mycket socialt skapade; på första plats är hälso- och idrott 

aktiviteter sedan kommer den sociala funktionen, och den globala appellen av de fyra 

S:s (sun, sea, sand and sex). Dessa har varit de största initiatörerna för transformationen 

av kustnära destinationer under 20-talet. Detta påstående är även något som Bengt 

Skoog styrker. Han berättar att många önskningar har hittat sig fram till Destination 

Kalmar AB angående olika aktiviteter och evenemang vid/på Kalmars stränder där 
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besökare har någonting att göra under sin vistelse på platsen. Av denna anledning 

presenterades det en idé om en framtid projekt för Kalmar Kommun om hur Destination 

Kalmar skulle kunna utveckla Kalmarsundsparken i framtiden. Denna idé godkändes av 

Kalmar Kommun eftersom detta har länge, som nämnt i tidigare kapitel, varit en av 

deras krav för utveckling av turismen i Kalmar. Kalmar Kommun har därför tilldelat tre 

miljoner kronor för treårs period för utveckling av ”SUNDIS”-

projektet/Kalmarsundsparken. Detta innebär att projektet förhoppningsvis kommer vara 

färdigutvecklad år 2017.  

 

Sådana verksamheter omfattar, enligt Kay och Alder (1999), ett komplett utbud av 

turism, exempelvis kustturismutveckling, stödjande infrastruktur och fritidsaktiviteter 

som äger rum i kustzon och kustvatten. Åke Andersson berättar att de vill utveckla 

Kalmarsundsparken till ett helt turismpaket, dvs. att parken ska erbjuda något för alla. 

Andersson påpekar även att kustområden länge varit en hög prioritet, vilket har lett till 

en snabb utveckling av många kustområden till attraktiva turistmål först och främst för 

regionala och lokala besökare. Emellertid anser vi att även om kustområden, med fokus 

på Kalmarsundsparken, har länge varit en hög prioritet har ändå inte någon förändring 

skett.  

 

Kraven skrivna i Grönstrukturplanen och kommunens översiktsplan exponerar att 

Kalmarsundsparken och liknande områden är av stort behov av förändring och 

förbättring. Vi menar även att utvecklingen av kustområdena, speciellt 

Kalmarsundsparken, inte har varit tillräcklig snabb vilket har gjort att Kalmar inte 

kunnat konkurrera med exempelvis Öland i flera år.  

 

”SUNDIS”-projektet bör inriktas mot flera målgrupper, dvs. nationella och 

internationella besökare istället för regionala och lokala, vilket i sin tur hade kunnat 

medföra till en turistökning i Kalmar. Å andra sidan, Johan Göransson ansvarig för 

idrottsturism på Destination Kalmar AB, antyder att ”SUNDIS”-

projektet/Kalmarsundsparken kommer utvecklas till att mötta alla målgruppers önskan. 

Vi anser dock att projektet är en idrott och hälsa - projekt som inte riktigt ser till att alla 

möjliga besökares behov eftersom de olika förändringar och utvecklingar som kommer 

att ske i parken kommer vara idrottsrelaterade aktiviteter. 
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5.2. Syftet med ”SUNDIS”-projektet 

Johan Göransson menar att stadslivet oftast sätter människor under extrema 

påfrestningar vilket väcker människors intresse och viljan för rekreation. Detta gäller 

speciellt vid kustnära områden då de olika rekreationer möjligheterna vid stränderna 

medför tillåtelse för avkoppling och återhämtning från stress i arbets- och vardagslivet. 

Kay och Alder (1999) förklarar att rekreation är en verksamhet som förser individen 

med nöje eller tillfredsställelse samtidigt begränsar författarna begreppet till en aktivitet 

som utförs bort från hemmet. Göransson menar att ”SUNDIS”-projektet är därför en 

passande utveckling för Kalmarsundsparken då rekreation är viktigt för människors liv 

och har en personlig betydelse för varje individ. Av denna anledning, anser vi därför att 

utvecklingsprojektet kommer att vara en stor succé samt att Kalmarsundsparken 

kommer att vara besökt av ännu fler människor. Enligt vår mening, kommer 

utvecklingen även leda till en ökning av turistflödet i Kalmar. 

 

För att rekreation ska kunna utföras måste det finnas ett antal aktiviteter för att 

besökarna ska kunna vara tillfredställda, menar vi. Därför påstår Kotler, Haider och 

Rein (1993) att attraktioner används för att täcka fysiska egenskaper och evenemang 

som tilltalar invånarna, besökare och olika företag och investerare. Dock förklarar 

Skoog att attraktioner är kärnan i vad både turisterna och lokalbefolkningen efterfrågar 

samt att aktiviteter är en anledning till varför besökarna bestämmer sig för att åka till en 

specifik plats, dvs. Kalmarsundsparken. Kotler, Haider och Rein (1993) nämner också 

att olika attraktioner som en destination kan använda sig av bör skapas för att möta den 

efterfrågan som finns.  

 

Eftersom efterfrågan om utveckling av aktiviteter är stort bland befolkningen i Kalmar 

och förfrågningar om detta har skickats till Destination Kalmar AB har organisationen 

därför bestämt sig att utveckla detta idrott- och rekreation projekt. Enligt vår mening är 

därför också intresset av ”SUNDIS”-projektet och utvecklingen av aktiviteterna så stort 

bland de olika klubbarna. Anledningen är eftersom de olika aktiviteterna kommer täcka 

klubbarnas behov för att de ska kunna utföra sin verksamhet. Många av idrottsklubbarna 

menar också att en investering i sådana attraktioner kan vara en bra idé för att öka 

destinationens attraktion och på så sätt locka dit flera besökare.  
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Kay och Alder (1999) menar att turister lockas allt mer av kustnära områden på grund 

av allt mer äventyrliga och avslappande upplevelser. Därför nämner Åke Andersson att 

”SUNDIS”-projektet kommer innehålla bl.a. natursköna områden, underhållning, 

sportplaner, olika strandaktiviteter såsom, beachvolleyboll, fotboll, joggning bannor, 

osv. för att förse besökarna med fler upplevelser.  

5.3. Kalmarsundsparkens aktiviteter i framtiden  

Enligt Kay och Alder (1999) ett mycket stort utbud av aktiviteter präglar 

strandturismen, där mest vanliga är bl.a. sol och bad, picknick, paddling, vandring, 

spel/sport, och vattensporter såsom segling och surfing. Dessa typer av aktiviteter har 

historiskt sett visat sig ha värde för människors hälsa.  

Som tidigare nämnt ska ”SUNDIS”-projektet innehålla ett antal aktiviteter. Dessa ska 

utvecklas på följande sätt: 

Illustration nr. 2: Kalmarsundsparken- och badet efter utveckling av aktiviteter. 

Enligt Åke Andersson det befintliga stråket genom Kalmarsundsparken ska bearbetas 

och få delvis en ny sträckning. Den nuvarande vägen med grusbeläggning ska 

kompletteras med en ny del i betong. De olika beläggningarna kommer att inbjuda till 

att färdas genom parken på olika sätt. På betongen kommer det att finnas möjlighet att 

färdas snabbare med cykel, inlines, skateboard. På gruset kommer besökare kunna gå 

och springa säkert. För att öka säkerheten och för att göra stråket tydligare kommer det 
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att placeras en låg pollarbelysning längs hela sträckan. Enligt vår mening är 

utvecklingen av stråket ett sätt att göra tillgängligheten till/i parken mer effektiv. 

Samtidigt är detta något som länge varit ett krav från kommunen för att förbättra 

åtkomsten till parken. Genom att göra stråket ut av två typer av material, grus och 

betong, försöker planerarna att nå ut till flera målgrupper vilket i sin tur kan göra parken 

till en attraktivare destination för besökare. Vi menar också att belysning längs vägen är 

en bra idé då idag det inte finns många som besöker parken kvällstid då det finns någon 

belysning alls i parken. 

 

Längs stråket kommer det finnas ca tio ”hållplatser” att pausa och sitta ner vid, berättar 

Åke Andersson. Bänkar i olika kombinationer, med och utan ryggstöd kommer även att 

skapa rum och ge skydd mot vinden. Även dessa platser ska markeras med belysning 

och kommer att förses med papperskorg. Några av dessa hållplatser kommer att höjas 

upp och placeras på låglänta kullar för att skapa utblickar mot sundet. Enligt oss är 

dessa ”hållplatser” nödvändiga i parken då för tillfället det inte finns några sittplatser 

där man kan sätta sig och vila eller bara njuta av utsikten. Samt menar vi att 

papperskorgar är ett bra sätt att besökarna ska hålla parken ren och attraktiv. 

 

Enligt Bengt Skoog kommer parken förses med nya tillfälliga parkeringsplatser i 

anslutning till Kalmarsundsbadet. Antal möjliga platser är ca 130 och enkla 

avgränsningar kommer att göras med stolpar och rep. Nuvarande infart mot 

Kalmarsundsparken kommer att göras om till parkering tillgängligt endast för cyklar 

och fordon för rörelsehindrade. En parkeringsplats för ett mindre antal bilar kommer att 

anordnas i anslutning till hundbadet.  

 

Enligt Skoog kommer parkeringen vid Långviken också att utökas och befintlig del 

markeras tydligare för effektivare utnyttjande. Att öka antalet bil och cykel 

parkeringsplatser gör att antalet besökare automatisk ökar. Vi menar att besökare med 

syfte att besöka någon av badplatserna kommer ha möjligheten att ta sig på ett enkelt 

sätt närmare till stranden. Vi anser även att utbyggnad av parkeringsplatser på olika 

ställen i parken är ett bra sätt för besökare med olika syften att ta sig fram till de 

önskade aktiviteterna i parken, samtidigt som det är ett bra sätt att undvika trängsel.  
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Bengt Skoog berättar också att en utbyggnad av husbilsparkering kommer att ges i 

parkens västra del som en del av parkeringen vid Långivken. Husbilsplatserna kommer 

att ligga vända mot öster och få en fin utsikt mot Kalmarsund. Service med vatten, 

dusch och toalett kommer att finnas i den nya kioskbyggnaden som kommer att byggas. 

Skoog tillägger att besökare med husbilar har ökat de senaste åren och att den 

nuvarande campingplatsen vid Stensö inte räcker till. Det är av denna anledning som de 

nya husbilsparkeringarna ska byggas. Vi anser att detta är ett bra sätt att utvidga 

campingplatsen på Stensö samtidigt möjliggöra för turister som kommer med husbilar 

att stanna kvar i Kalmar.  

 

Bengt Skoog berättar att det även 

ska byggas ett nytt café/restaurang 

byggnad i parken med sittplatser ute 

och inne samt toaletter för gäster 

och badande. Denna kommer att 

vara utformad för att smälta in i 

omgivningen men samtidigt ha en 

unik karaktär. Byggnaden kommer 

att ta rygg mot träddungen och rikta 

sig mot stråket/badplatsen. Huset kommer att ha grästak och trappa sig ner och möta 

backen. Taket kommer att bli en spännande utsiktsplats. Enligt våra fem respondenter 

fick vi under intervjuerna samma åsikt och önska. Denna var att ett café skulle vara 

trevligt att ha, då de tyckte om att bl.a. sitta och dricka kaffe och njuta av den vackra 

utsikten. Vi anser dock att endast en sådan byggnad kan vara för lite då sådana 

verksamheter är alltid fullsatta under sommaren. Vi anser även att den s.k. utsiktsplatsen 

över byggnaden kan istället för utsiktsplats användas som scen där olika musikband kan 

spela. Detta kommer i sin tur leda till att fler besöker parken just p.g.a. musiken som 

även kommer att höras på Kalmarsundbadet.  

 

Åke Andersson påpekar att den befintliga servicebyggnaden med toaletter ska 

kompletteras med en ny byggnad som i utseende kommer likna den befintliga med 

järnvitriol, falurödfärg och sedumtak. Den nya byggnaden innehåller toalett, dusch samt 

mindre förråd till Friskis & Svettis. Vi anser att en service byggnad är nödvändig 

eftersom det kommer vara ett objekt som kommer användas som en bokningscenter där 

Illustration nr. 3: Restaurang/Café 
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besökare kommer få möjligheten att boka planerna samt hyra ut olika sportredskap, 

såsom olika bollar, nät, tennisrack osv. Denna byggnad kommer även tjäna som en 

informationscenter för de olika aktiviteterna i Kalmarsundsparken. Samtidigt om parken 

besöks av många, fräscha toaletter kommer att vara nödvändiga, menar vi. Dock anser 

vi att antalet duschar kan komma att vara för lite om många fler ska besöka de diverse 

badplatser i parken. Emellertid eftersom parken kommer användas för idrott kommer 

vattenkranar vara nödvändiga för idrottarna. 

 

Enligt Johan Göransson, träningsplatsen 

kommer vara ett nytt tillägg för parken som 

även kommer att användas för egen motion 

i parken. Det kommer även att komplettera 

också Friskis & Svettis jympapass samt de 

andra idrottsklubbarna i parkens träning. 

Tänkbara platser för träningsplatsen är intill 

Friskisängen eller vid 

beachvolleybollplanerna. Vi anser att en träningsplats för egen motion är ett 

välpassande objekt för besökare som är intresserade av styrkepass i naturen. Denna 

aktivitet hade även varit attraktivt för turister som åker på s.k. idrott/tränings resor. 

 

Enligt Johan Göransson kommer 

parken kompletteras med en 

träningsplats för barn formmässigt 

anpassad till miljön, utformad som ett 

kulligt landskap. Platsen kommer 

därför att bli ett attraktivt inslag i 

parken för barnfamiljer, förskolor och 

skolor. Den kommer att placeras i 

anslutning till badet och spelplanen 

samt att området mot strandkanten kommer att öppnas upp för fri sikt mot sundet. 

Genom denna träningsplats har planerarna även tänkt på barnen som en målgrupp, dock 

anser vi att platsen hade kunnat utnyttjas på ett bättre sätt. Exempelvis genom att bygga 

en lekplats, då vi anser att barnen kommer att få mer träning på det sättet än genom det 

kulliga landskapet. 

Illustration nr. 4: Träningsplats 

Illustration nr. 5: Träningsplats för barn 
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Åke Andersson berättar att ett hundbad ska ordnas samt att badet kommer att ha god 

tillgänglighet med parkering på nära avstånd. Det kommer även att finnas en språng 

som kommer förbinda hundbadet med stråket. Två av fem av våra respondenter 

påpekade att ett hundbad var något som ett stort antal besökare skulle behöva då de inte 

kan åka och besöka vanliga stränder eftersom många är allergiska mot hundar. Därför 

anser vi att ett hundbad kommer att täcka en stor målgrupp samt leda till att många 

lokala besökare kommer att stanna kvar i Kalmar istället att åka till närmaste hundbad 

på Öland. 

 

Johan Göransson påpekar att beachvolleyboll är en redan väletablerad och uppskattad 

aktivitet i området vid Långviken. De nuvarande planerna används för klubbträning och 

uthyrning till bl.a. skolor. Detta område ska därför utökas med fler planer varav en 

anpassas för yngre spelare. Samtidigt kommer dessa planer att kompletteras med 

basketplaner. I närheten av planerna kommer det även placeras trappformade bänkar 

med sittplatser i två nivåer som kommer att fungera som avskärmning av parkeringen 

samt åskådarplatser vid planerna. Vi anser att med ett utökat antal planer kommer  det 

finnas större möjlighet för arrangemang av större tävlingar vilket kan resultera i att 

antalet besökare växer ytterligare samt att parken får en extra attraktion som kommer 

bidra till parkens popularitet.  

 

Enligt Bengt Skoog kommer området 

vid Långviken och bollplanerna att 

attrahera framförallt ungdomar. Därför 

ger den utökade aktiviteten i området 

underlag för en ny kioskbyggnad med 

toaletter. Vi anser att en kiosk kan vara 

ett bra alternativ för ungdomar och 

studenter som inte har råd att sitta på 

restaurang och café. En kiosk kan även 

vara ett snabbare alternativ för tillgång till mat och dryck dock kan det medföra till en 

ökning av nedskräpning av området. Därför skulle vi rekommendera att planerarna tar 

hänsyn till detta behov och förser området med ytterligare papperskorgar istället för 

bara vid stråket.  

Illustration nr. 6: Kiosk 
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Åke Andersson berättar att gräsytan 

mellan Långivken och stråket kommer att 

kompletteras med soldäck som kommer 

vända sig både mot badet och området 

vid bollplanerna. Vi anser att däcket 

kommer att bli en samlingsplats för yngre 

besökare och kommer även att knyta ihop 

aktivitetsområdet och badplatsen. 

Samtidigt kan denna utbyggnad vara ytterligare en plats för besökare som vill sola och 

bada då för tillfället finns endast två mindre stränder i parken. 

 

Klubbrepresentanter, för SS Vikingarna klubbhus, har en idé om hur tillgängligheten till 

seglarudden skulle kunna förbättras. De menar att en ny sträckning för vägen ut på 

udden, efter synpunkter från räddningstjänsten, kan vara ett sätt för bättre tillgänglighet. 

Klubbrepresentanterna menar att ungdomsverksamheten med jollesegling är i behov av 

att utveckla området längst ut på udden, bl.a. med en förlängd brygga och lift för 

rörelsehindrade. Vi menar att klubbrepresentanternas idé är något som planerarna bör ta 

hänsyn till samt på ett sådant sätt kan det bli möjligt för rörelsehindrade att också delta i 

aktiviteten.  

 

Den befintliga badanläggningen med anor som Kalmars simarena i Långviskbadet 

kommer att bevaras och rustas upp samtidigt som det kommer även att läggas ut 

tjugofemmetersmarkeringar i vattnet mellan bryggorna i Långviken. Idag använd 

sträckan för simträning av framförallt triathleter. Vi anser att markeringarna kommer att 

inbjuda till mer motionssim samtidigt är dessa ett bra sätt för simmarna att känna sig 

säkra i vattnet. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel ska vi diskutera kring vår analys och de valda teorierna och slutligen ska 

vi framhäva våra slutsatser.  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga de olika möjligheter som finns för utveckling 

av Kalmarsundsparken. Uppsatsens syfte har uppnåtts genom att besvara frågan:  

Illustration nr. 7: Soldäck 
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 Vilka möjligheter finns för utveckling av Kalmarsundsparken (”SUNDIS”)? 

 

För att en stad ska räknas som en destination måste denna kunna erbjuda besökare ett 

antal olika attraktioner. Eftersom Kalmar är en kustdestination, vill vi påstå att 

stränderna är stadens primära attraktion, anledningen är p.g.a. att dagens semesterfirare 

föredrar kusten. Därför anser vi att Kalmarsundsparken bör vara den primära 

attraktionen i Kalmar, av den anledningen att platsen är en välbesökt strand i Kalmar, 

dock anser vi att denna bör utvecklas för att bemöta besökarna behov och önskan 

samtidigt öka turistflödet ytterligare inom området. Detta problem har behandlats 

många gånger i ett antal kommunala planer, där dessa planer ställer krav på en 

förbättring och utveckling av kustområden och parker för att turismen i Kalmar ska ha 

möjligheten att öka. Vi har kommit fram till planerna har funnits ett antal år men 

problemen som de behandlar har planerare inte hittat någon åtgärd för. Detta styrker 

Destination Kalmar AB, då den kommunala organisationen tillsammans med sina 

planerare tagit fram ett förslag för vidare utveckling av parken, den s.k. ”SUNDIS”-

projektet. 

 

Enligt Andersson ska ”SUNDIS”-projektet vara ett komplement till den ständigt 

stigande trenden, Idrott och Hälsa. Förslaget för projektet har tagits fram eftersom 

Kalmarsundsparken har utnyttjats av många, som ett område för utövande av 

idrottsaktiviteter, exempelvis löpning, jympapass, beachvolleyboll, surfing, segling etc. 

Samtidigt vill Destination Kalmar AB inte exkludera några målgrupper och därför har 

projektledningen bestämt sig för att vidare utveckla området för sol- och bad 

entusiaster. Utifrån besökarnas efterfrågan för utveckling av parken, anser vi dock att 

förslaget innehåller både nackdelar och fördelar.  

 

En fördel med förslaget är utvecklingen av stråket, som även är det första man 

prioriterar, då tillgängligheten till/i parken är viktig. Om inte denna förbättras kommer 

parken vara svårtillgänglig samt besökare kommer inte kunna ta sig dit. Att belysa 

stråket är ännu en fördel eftersom parken är väldigt mörk kvällstid. Att hålla parken ren 

är en viktig faktor då ingen kommer vilja vistas på platsen om det är smutsigt och det 

ligger skräp överallt. Ännu en fördel är de olika spelplaner som kommer att utvecklas. 

Vi anser att dessa kommer att vara välanvända både av de olika idrottsklubbarna och 

besökarna. Detta p.g.a. att besökare vill kunna hålla sig sysselsatta och ha något att 
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underhålla sig med under sin vistelse i parken samt stranden. Dock anser vi också att 

dessa skulle kunna användas mer flitigt till olika sporttävlingar under sommaren för att 

locka ett större antal besökare samtidigt kan dessa användas som skridskobanor under 

vintern. På detta sätt kommer Kalmarsundsparken kunna användas och besökas av 

många, året runt.  

 

Ett nytt soldäck är också en fördel, då denna automatiskt skapar ett större bärande 

kapacitet i parken. Samtidigt är de olika parkeringarna ett sätt att göra tillgängligheten 

lättare för besökare samt ett sätt att ta emot fler besökare på platsen. De olika 

träningsplatserna, både för vuxna och barn, är ett bra sätt att motivera människor till ett 

hälsosammare liv. Dock anser vi att träningsplatsen för barn kan utvecklas på ett bättre 

och mer attraktivare sätt.  

 

Den nya restaurangen/caféet samt kiosken anser vi vara ett bra sätt att få besökare att 

stanna längre på platsen. Vi har kommit fram till att restaurangen/caféet och kiosken 

kommer att vara väluppskattade av många men att de är för få. Samtidigt kan 

restaurangen utnyttjas och användas på ett bättre sätt. En scen på utsiktsplatsen över 

restaurangen med live musik hade varit ett bra sätt att öka attraktiviteten samt locka fler 

besökare på platsen. Vi menar också att detta kommer leda till att dessa spenderar mer 

pengar i området och stannar längre. En sådan utveckling kan leda till att besökare 

väljer detta område framför någon annan liknande plats. Vi menar att flera liknande 

idéer hade gjort Kalmarsundsparken mer attraktiv och lockande för besökare och 

turister då människor oftast söker efter den där speciella ”utlandskänslan”. 

 

En annan nackdel med förslaget för utvecklingen av Kalmarsundsparken kan påverka 

befolkningen som bor i närheten av området på flera olika sätt. Ett sätt kan vara att 

biltrafiken vid parken upplevs som störande av de som bor där. Ett annat sätt kan vara 

att det ökande antalet besökare medför till en högre grad av störning. Samt om större 

evenemang ska hållas i parken kan det leda till överbelastning av området. Men å andra 

sidan en utveckling av Kalmarsundsparken kan leda till att det bosatta befolkningens 

hus i området ökar i värde vilket kan vara en fördel för vissa. Dock kan detta även ses 

som en nackdel av andra. Vi menar att människor som valt att bossätta sig i detta 

område har gjort det på grund av det stillsamma och naturbaserade omgivningen och 

inte på grund av den livliga omgivningen.  
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Avslutningsvis, som svar på vår ursprungliga fråga, har vi kommit fram till att 

”SUNDIS”-projektet och Destination Kalmars förslag är endast en, av många, 

möjligheter på hur en utveckling av Kalmarsundsparken kan utföras i framtiden.   
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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. 
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