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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer vars bidrag möjliggjort denna studie. Tack till 

våra respondenter Elin Johansson och Sofia Sköld från Destination Kalmar, och till 

Mikael Sparretun från Åmund vin och fruktgård. Tack även till Jenny Wahlgren på 

Villa Solbacken och Angelica Neuman, Kalmar Slott. Vi vill också tacka 

bröllopsarrangören Kim Svensson Bergström, Slottshotellet i Kalmar och vår kontakt på 

Svenska Kyrkan. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Marcus Ednarsson, som 

bidragit med vägledning under processens gång.  

 

Vi hoppas att du som läsare finner denna studie intressant och givande.  

 

 

Kalmar 13 januari 2014 

Matilda Karlsson & Rebecca Lönn 
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Abstrakt  

Bröllop har inom endast några få år växt till en egen industri. Forskning visar att det 

finns en ökad efterfrågan från brudpar att gifta sig utomlands eller på en annan ort än 

där de bor. Fenomenet bröllopsturism är dock ett relativt outforskat område som inte 

fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Syftet med uppsatsen var därför att beskriva 

fenomenet bröllopsturism och exemplifiera med staden Kalmar som fall. Vår avsikt var 

att undersöka och beskriva bröllopsturismen i Kalmar och hur stadens aktörer arbetar 

med denna form av turism. Genom en kvalitativ metod genomfördes semi-strukturerade 

intervjuer med aktörer i Kalmar som har en koppling till bröllopsturism. För att uppfylla 

vårt syfte har vi använt oss av en deduktiv ansats och utgått från begreppen plats, 

destination, mobilitet och konsumtion. Vi har genom denna studie upptäckt att 

bröllopsturism förekommer i Kalmar och att det är Kalmar som plats och destinationens 

aktörer som möjliggör bröllopsturism. Fenomenet bröllopsturism är dock inte 

tillräckligt uppmärksammat av Kalmars aktörer, de jobbar inte med det aktivt. 

Destination Kalmar ser dock potential i att utveckla bröllopsturismen, de tror att övriga 

aktörer skulle vara positiva till att arbeta mer med fenomenet.  

 

Nyckelord 

Bröllopsturism, Kalmar, Plats, Destination, Mobilitet, Konsumtion 
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1. Inledning  

I ett inledande kapitel ges en bakgrund om bröllopsturism och om Kalmar som stad. Vi 

redogör för de problem som uppkommit genom tidigare forskning inom bröllop och 

bröllopsturism. Vidare sammanställs problemen till en problemformulering, som 

slutligen leder fram till ett syfte och tre frågeställningar.   

 

1.1 Problembakgrund  

”Bröllop är inte längre traditionella ceremonier, de har blivit produkter av fantasin, 

förverkligande av sina mest romantiska fantasier" (Kim 1996:143). Bröllops status har 

genomgått en förändring och skiljer sig idag från hur det varit tidigare (Boden 2003). I 

alla tider har folk gift sig, dock på grund av olika orsaker (Brundin 2006). Enligt 

Brundin (2006) var det förr vanligt att bli bortgift på grund av till exempel ekonomi. I 

dagens samhälle sägs lycka och kärlek vara grunden till att människor vill gifta sig 

(Brundin 2006). Betoning på bröllop ligger idag främst på konsumtion och romantik 

och idag beskrivs bröllop som en social ceremoni även om miljön där bröllopet äger 

rum ofta är religiös (Boden 2003).  

 

Välplanerade, storslagna och exklusiva bröllop blir allt mer vanligt. I Sverige syns detta 

bland annat genom att bröllop har växt till en egen industri under endast några få år 

(Brundin 2006). Det har upptäckts att det finns en marknad och efterfrågan om 

bröllopspaket, som underlättar för brudparet. Konsumenter börjar förstå fördelarna av 

att använda sig av specialister på marknaden, och ser bekvämligheten i att kunna välja 

ett bröllopspaket som uppfyller deras krav (Major, McLeay & Waine 2010).  

 

Det har framkommit att bröllop är en mycket lönsam bransch. Att anordna 

bröllopsmottagningar kan öka aktörers inkomster, framför allt när det gäller försäljning 

av mat och dryck. Allt fler aktörer, till exempel hotell, herrgårdar, slott och museer, blir 

medvetna om detta och vill arrangera bröllopsmottagningar (Adler & Chien 2004).  

 

Det finns en ökad efterfrågan från brudpar för bröllop utomlands och på andra orter än 

där de bor (Major, McLeay & Waine 2010). En undersökning visar att 45 procent av 

svenska singelkvinnor drömmer om att ha sitt bröllop utomlands med familjen och de 

närmsta vännerna. Om det finns ett motsvarande intresse utomlands, kan även Sverige 
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ha möjlighet att locka hit utländska brudpar och bröllopsgäster. Genom att framhäva 

den svenska idyllen och våra fina bröllopsplatser kan Sverige locka många utländska 

turister året runt (Zurf.se).
 
 

 

Kalmar är en gammal stad i Sverige, som bevarat sina hus och kullerstensgator från 

1600-talet, vilket gör att Kalmar framhävs som en stad med personlig charm, samtidigt 

som staden ständigt är i utveckling (Kalmar.se). Staden erbjuder många möjligheter och 

var du än befinner dig i Kalmar har du närhet till hav, mysiga parker och stadsliv 

(Kalmar.com
1
). När det gäller bröllop i Kalmar finns det flera olika församlingar att 

välja mellan (Svenskakyrkan.se) och här finns även en mycket populär bröllopskyrka, 

Kalmar Slottskyrka (Kalmarslott.se
1
).  

 

1.2 Problembeskrivning  

Litteraturen har påvisat en kunskapslucka när det gäller forskning inom bröllop och 

bröllopsturism. Bröllop är, trots dess sociala betydelse, ett relativt outforskat område 

(Boden 2003) och bröllopsindustrin är således en bransch som inte fått mycket 

uppmärksamhet (Adler & Chien 2004).  

 

Tidigare forskning kring bröllop har inte begreppliggjort bröllop som en helhet som 

produceras och konsumeras, den har endast tillfälligt berört den konsumtion som sker 

inför och under bröllopet (Boden 2003). Turister ser ofta en destination som ett 

varumärke, ett varumärke som i verkligheten är en samling av leverantörer och tjänster. 

När turister konsumerar under sitt besök på en destination tänker de oftast inte på att 

varje del av produkten eller tjänsten tillverkas av många olika aktörer (Buhalis 2000). 

Vid ett besök på en destination samlar turister erfarenhet av många små möten med 

olika turismleverantörer och attraktioner, till exempel receptionister, taxichaufförer, 

teatrar och stränder. Turister söker tillfredsställelse, vilket kräver att turismleverantörer i 

ett område nätverkar. En destination bör erbjuda en komplex kedja av tjänster som 

organiserar turisters besök (Zouni & Kouremenos 2008). 

 

Konkurrensen mellan destinationer ökar ständigt och det innebär att destinationer 

behöver fokusera mer på sin marknadsföring för att bli unika (Ruggles-Brise 2009). I en 

undersökning gjord av Adler och Chien (2004) framkom att marknadsförings-

http://zurf.se/inspiration.php?TID=2&SID=6
http://www.kalmar.se/flytta-hit/
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Fakta-om-Kalmar/
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653173
http://www.kalmarslott.se/boka/broellop
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strategierna behöver utvecklas av aktörer, för att locka bröllopskunder (Adler & Chien 

2004). Det är få som marknadsför sig specifikt som bröllopsdestinationer, men 

destinationer börjar leta efter sätt att locka besökare och att marknadsföra sin 

destination som en plats att gifta sig på. (Ruggles-Brise 2009).  

 

En destinationsmarknadsförare borde fokusera mer på hela turistens besök, men på 

grund av ökad konkurrens är det dock svårt att samordna alla turismleverantörer (Zouni 

& Kouremenos 2008). Förmågan att ge turisterna tjänster av hög kvalitet och 

minnesvärda upplevelser samt att locka fler turister till destinationen är betydelsefullt 

(Ritchie & Crouch 2003). Dock har forskare upptäckt brister i tjänsteleverantörers 

kännedom om turister, och turisters kännedom om leverantörer (Zouni & Kouremenos 

2008). Turisternas förväntningar och tjänsteleverantörers uppfattningar om vad 

turisterna har för förväntningar skiljer sig åt (Buhalis 2000). För att detta ska bli bättre 

är det viktigt med starka relationer och kommunikation mellan aktörer och turister 

(Zineldin 2004).   

 

Livsevenemanget bröllop för med sig mycket glädje samtidigt som det också inkluderar 

stress (Holmes & Rahe 1967; Rahe 1987). Att arrangera ett bröllop hör inte till 

vanligheten och kan därför bli en utmaning för brudpar, som sannolikt inte har så 

mycket erfarenhet, de blir granskade av människor i omgivningen samt att de tvingas ta 

beslut under tidspress (Mitford 1998, Boden 2003 & Mead 2007). Det har visat sig att 

när brudpar känner att de har kontroll över bröllopet är den upplevda stressen mindre 

(Cramer & Lafreniere 2003).  

 

1.3 Problemformulering  

Genom problemdiskussionen kan vi se att bröllopsindustrin inte fått tillräckligt mycket 

uppmärksamhet och att det saknas forskning om bröllopsturism. Det kan vara intressant 

att se hur en stad och stadens aktörer är inblandade i bröllopsturism samt att se hur de 

arbetar med denna turismform. För destinationer kan det vara en fördel att är att vara 

medvetna om bröllopsturismen, med tanke på att konkurrensen mellan destinationer 

ökar. Medvetenhet skapar då en konkurrensfördel för destinationen.  
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva fenomenet bröllopsturism och exemplifiera 

med Kalmar som fall.   

 

1.5 Frågeställningar  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar tagits fram: 

 Hur ser bröllopsturismen ut i Kalmar?  

 På vilka sätt möjliggör Kalmar bröllopsturism? 

 Hur arbetar aktörer i Kalmar med denna form av turism? 

 

1.6 Avgränsningar  

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss genom att undersöka bröllops- 

turismen i Kalmar. Uppsatsen kommer inte att fokusera på hur själva 

bröllopsevenemanget går till, det vi kommer att beskriva är bröllopsturismen i Kalmar, 

hur den möjliggörs och hur några utvalda aktörer i Kalmar arbetar med detta. Det är 

många aktörer inblandade vid planering och genomförandet av ett bröllop, men på 

grund av tidsbrist har vi begränsat oss till att endast fokusera på ett fåtal av dem.  

 

1.7 Presentation av aktörer   

 

1.7.1 Bröllopsarrangören 

Bröllopsarrangören är ett relativt nystartat företag i Kalmar som erbjuder hjälp med allt 

som har med bröllop att göra. Företagets målgrupp är brudpar från hela Sverige som vill 

gifta sig i Kalmar eller på Öland (brollopsarrangoren.se).   

 

1.7.2 Destination Kalmar  

Destination Kalmar är ett bolag som arbetar för att göra Kalmar till en attraktiv stad 

genom att utveckla evenemangsutbudet och stärka besöksnäringen. Bolaget består av tre 

områden: Kalmar Slott, Kalmars besöksservice och Kalmars evenemang. I Kalmars 

evenemang ingår Kalmar Gästhamn och Kalmar Turistbyrå (kalmar.com
2
).  

 

http://www.brollopsarrangoren.se/om-brollopsarrangoren/
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/
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1.7.3 Kalmar Slott 

Kalmar Slott är ett av Destination Kalmars tre områden. Kalmar Slott erbjuder olika 

evenemang, utställningar, guidning och fester. Svenska kyrkan driver verksamheten i 

Kalmar Slottskyrka (kalmarslott.se
2
). 

 

1.7.4 Slottshotellet 

Slottshotellet ligger i Gamla Stan i centrala Kalmar. Hotellet har en intressant och lång 

historia, då det byggdes som bostadshus redan år 1864. I och med att hotellet har 

förvandlats från ett hem till ett hotell är alla rum unika, och gamla detaljer är bevarade 

(slottshotellet.se) 

 

1.7.5 Villa Solbacken 

Villa Solbacken är ett anrikt hus i Kalmar som bland annat anordnar konferenser, 

bröllopsfester och julbord (villasolbacken.nu). 

 

1.7.6 Åmund vin & Fruktgård 

Åmund vin och fruktgård är beläget söder om Kalmar (amund.se
1
) och är en utmärkt 

plats för att bland annat ha bröllopsfester (amund.se
2
). Konferenser och julbord är andra 

aktiviteter som arrangeras på gården och för bröllops-och konferensgäster finns det 

möjlighet att boka boende (amund.se
1
).  

 

1.8 Disposition  

I detta inledningskapitel har bakgrund kring staden Kalmar och tidigare forskning kring 

bröllop och bröllopsturism tagits upp. I nästa del redogörs för våra metodval och hur vi 

gått tillväga i genomförandet av studien och vi tar senare upp de teorier som använts i 

studien. Sedan presenteras resultatet av den genomförda studien, även kallad empiri och 

slutligen presenteras en analys av teorin och empirin som därefter avslutas i en slutsats.  

 

 

 

http://www.kalmarslott.se/kontakt/bolagsinformation
http://www.villasolbacken.nu/
http://www.amund.se/amund.php
http://www.amund.se/brollop_fest.php
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2. Metod  

I detta metodkapitel motiveras de vägval som gjorts under forskningsprocessen. 

Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod som följer en deduktiv ansats och 

urvalet av respondenter har skett utifrån ett icke-sannolikhetsval. Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes med fyra aktörer i Kalmar. Den största anledningen till att just 

Kalmar valdes att studeras som fall var på grund av bekvämlighetsskäl, samt att vi inte 

har funnit att någon liknande studie gjorts i staden tidigare.  

 

2.1 Metodval  

 

2.1.1 Kvalitativ metod  

Då vårt syfte var att beskriva fenomenet bröllopsturism, med Kalmar som fall, har vi i 

vår studie valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få fram information. För oss 

var det viktigt att få en förståelse för hur bröllopsturismen ser ut i Kalmar, hur den 

möjliggörs och hur aktörerna arbetar med denna form av turism. Vi utgick således från 

vårt syfte och våra frågeställningar när vi gjorde vårt val av metod. Nära kontakt med 

respondenterna var i detta fall viktigt då det fanns ett intresse för att ta del av samtligas 

personliga åsikter och tankar. Vid en nära kontakt blir det enklare att se ur 

respondenternas perspektiv, och då minskar även risken för missuppfattningar. En 

kvalitativ metod möjliggjorde inte bara en nära kontakt (Bryman, Bell & Nilsson 2005), 

vi fick även ut mer information av varje respondent. 

 

2.1.2 Deduktiv forskningsansats   

Denna uppsats följer en deduktiv ansats då teorin har en central roll i forskningen. I och 

med att bröllopsturism är relativt okänt för oss behöver vi förlita oss på teorin för att 

kunna skapa oss en uppfattning om fenomenet bröllopsturism. I en deduktiv ansats 

testas teorier mot verkligheten (Le Duc 2011). Vi har således utgått från vår insamlade 

teori och sedan testat den på vår empiri. För att möjliggöra en jämförelse mellan teori 

och empiri har därför våra intervjufrågor utformats efter teorin. Vi hade inte för avsikt 

att hitta nya teorier i vår forskning, det vi ville var att med hjälp av existerande teori 

undersöka bröllopsturismen och exemplifiera med hjälp av Kalmar. Det hade varit svårt 

att välja en annan forskningsansats eftersom vi inte har någon hypotes från början, vi 

vill endast beskriva och förstå bröllopsturismen.  
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2.2 Urval   

Urvalet av intervjupersoner är en avgörande del av en undersökning (Holme, Solvang & 

Nilsson 1997). Intervjuerna utgör primärdata till vår uppsats. För att få reda på så 

mycket som möjligt om bröllopsturismen i Kalmar intervjuade vi fyra aktörer i Kalmar, 

och hade mejlkontakt med tre andra företag. Vi har använt oss av ett icke-

sannolikhetsurval då vårt urval gjordes efter vilka aktörer vi ansåg vara intressanta när 

det gäller bröllopsturism i Kalmar. För oss var det viktiga att aktörerna på något sätt 

arbetade med bröllop och bröllopsturism. Staden Kalmar valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Eftersom vi författare bor i Kalmar blev respondenterna 

lättillgängliga för intervjuer. Vår kännedom om Kalmar har även underlättat för studien, 

eftersom vi kände till platserna och aktörerna sedan innan. Det underlättade vårt val av 

aktörer.  

 

Antalet intervjuer kunde ha utökats vid mer tid, då många aktörer har kopplingar till 

bröllop i Kalmar. Dock ville vi komma nära våra respondenter för att öka vår förståelse, 

och det kunde ha blivit svårare vid fler intervjuer. Vår avsikt var att intervjua en person 

från varje företag. Vid en av intervjuerna deltog dock två personer från samma företag 

för att ge oss så utförlig information som möjligt. Att två respondenter tog sig tid att 

medverka i vår intervju såg vi som positivt då det hjälpte oss att få svar på alla våra 

frågor. Vi intervjuade fyra kvinnor och en man, det föll sig naturligt eftersom det var 

just des personerna som arbetade med det vi ville få reda på. Kön har inte haft någon 

betydelse i vår studie.  

 

Vår primärdata består således av fyra intervjuer. Sekundärdata utgörs av 

mejlkonversationer med en bröllopsarrangör i Kalmar, Slottshotellet och en kontakt från 

Svenska kyrkan. Sekundärdata består även av tidigare forskning inom ämnet turism och 

bröllop. Tidigare forskning fann vi genom artikeldatabaser. Resultatet visade att det inte 

utförts mycket undersökningar inom ämnet bröllopsturism, vilket motiverade oss till 

vidare forskning. Sekundärdata som vi fann via olika hemsidor, bland annat Kalmar 

kommun och Kalmar Slotts hemsida användes i vår bakgrundsinformation.  
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2.3 Val av intervjumetod  

I denna undersökning har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts, för att samla in den 

information som behövdes för att besvara syftet. Kvalitativa intervjuer görs för att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständig uppfattning om 

det ämne som studeras (Holme, Solvang & Nilsson 1997).  

 

Det är viktigt att se styrkan och svagheterna i de olika intervjumetoderna för att veta 

vilken som är mest lämplig att välja (May 2001). Vi utvärderade de olika metoderna och 

kom fram till att den mest lämpliga metoden att använda i studien var semi-

strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer bedömde vi som mest lämpliga 

att använda då frågorna vid en sådan intervju inte behöver ställas i rätt ordning och kan 

formuleras om under intervjun vid behov (Bryman, Bell & Nilsson 2005). Vi använde 

en intervjuguide, där vi sammanställt alla frågor under olika ämnesrubriker. Samtliga 

intervjuguider hittas som bilagor sist i uppsatsen. Genom att vi valde denna 

intervjuform riskerade vi inte att missa några frågor som vi ville ställa, och det fanns 

även möjlighet till följdfrågor. Anledningen till varför vi inte valde att använda en helt 

ostrukturerad form av intervju var för att vi då inte hade haft samma möjligheter att få 

svar på det vi behövde. Vid en ostrukturerad intervju tar den intervjuade själv upp det 

som han/hon anser vara av intresse (May 2001). 

 

Samma intervjuguide användes till alla våra respondenter, dock anpassades frågorna lite 

efter de olika respondenternas arbetsområden och företag. Att frågorna anpassades till 

respondenterna, anser vi stärker validiteten för vår studie, eftersom det gjorde att 

frågorna kändes mer riktade till varje respondent och vi undvek missförstånd. 

Intervjufrågorna skickades ut på mejl till våra respondenter innan intervjuerna ägde 

rum, vilket vi anser gjorde respondenternas svar på våra frågor mer utförliga och 

genomtänkta. Samtliga respondenter var väldigt öppna och berättade om sina 

verksamheter och svarade utförligt på våra frågor. De visade alla ett stort intresse för 

vår studie och vi kände att det skapades en tillit mellan oss och våra respondenter. Tillit 

är viktigt för att intervjun ska bli meningsfull (Holme, Solvang & Nilsson 1997). 

Användningen av semi-strukturerade intervjuer gjorde dock att vi under intervjun ibland 

kom ifrån ämnet och de förutbestämda frågeställningarna. Genom att vi även pratade 
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om annat fick vi dock en närmre kontakt med respondenterna, vilket enligt Bryman, 

Bell och Nilsson (2005) ses som en del av den kvalitativa intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Att intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplatser ser vi både som positivt och negativt. Positivt då 

respondenterna känner sig trygga i sin egen miljö, och negativt då till exempel kollegor 

kan störa i bakgrunden. Samtliga intervjuer spelades in, vilket gjorde att vi kunde 

koncentrera oss mer på samtalet och ställa relevanta följdfrågor. Inspelningen av 

intervjuerna underlättade även vårt arbete med materialet efter intervjuerna.  

 

2.4 Kvalitetskriterier 

Reliabilitet och validitet anses inte ha samma centrala roll inom den kvalitativa metoden 

som i den kvantitativa (Holme, Solvang & Nilsson 1997). Det finns många olika åsikter 

om hur relevanta begreppen validitet och reliabilitet är inom den kvalitativa 

forskningen. En av orsakerna till detta är att mätning oftast inte används i den 

kvalitativa metoden. Istället för att använda ordet validitet används tillförlitlighet och 

överförbarhet (Bryman, Bell & Nilsson 2005). För att stärka tillförlitligheten i vår studie 

har vi skickat resultatet av vår studie till våra respondenter, och givit dem möjligheten 

att läsa igenom och bekräfta att vi som författare har förstått dem rätt. Kvalitativ 

forskning innebär ofta mer djup än bredd och vi har genom våra intervjuer skapat oss en 

fördjupad kunskap om de olika företagen. Vi bedömer därför att överförbarheten av vår 

studie är god, mycket information om företagen skulle kunna användas till andra 

studier. 

 

Pålitlighet är ett annat ord för reliabilitet vid kvalitativ metod (Bryman, Bell & Nilsson 

2005). I och med att respondenterna har fått läsa vår studie stärker det även pålitligheten 

i vår studie, eftersom om studien skulle göras en gång till med samma syfte och samma 

metoder skulle svaren troligtvis bli detsamma. Under processens gång har vi haft ett 

granskande synsätt, vilket stärker vår pålitlighet. Vår handledare har även granskat vårt 

arbete med jämna mellanrum. Pålitligheten till vår studie stärks av att 

tillvägagångssättet för vår studie finns i denna uppsats, intervjufrågorna finns också att 

läsa. Vi har inte låtit personliga värderingar påverka vårt arbete, vi anser att vi agerat i 

god tro. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden  

I samband med att vi frågade aktörerna om de ville ställa upp på en intervju gav vi dem 

information om vilken typ av arbete vi gjorde och vad frågorna skulle handla om. Enligt 

Trost (2010), är det viktigt att intervjupersonerna blir informerade om vad 

undersökningen handlar om. Innan intervjun skickades även frågorna till 

respondenterna, för att ge dem möjlighet att förbereda sig och kunna ge mer utförliga 

svar. När vi sedan vid intervjutillfället träffades frågade vi dem om de ville vara 

anonyma, vilket alla våra respondenter svarade nej på. Vi frågade även om vi fick spela 

in intervjun, vilket samtliga godkände. Att fråga varje individ personligen hur de ville 

ha det ansåg vi var av betydelse, då alla människor har sina egna värderingar och 

uppfattningar. De som berörs av forskningen måste även känna sig rättvist behandlade 

(May 2001). Precis som Trost (2010) skriver, är det viktigt att etiska aspekter står i 

fokus vid intervjuer.  
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3. Teoretisk referensram   

Inom bröllopsturism är det många fenomen som sammanfaller. För att uppfylla vårt 

syfte och för att underlätta för läsaren har vi valt att utgå från fyra olika begrepp i vårt 

teorikapitel. Begreppen är plats, destination, mobilitet och konsumtion. Dessa begrepp 

valdes, då det saknas teori om bröllopsturism, och vi anser att de fyra begreppen kan 

beskriva fenomenet.  

 

3.1 Plats - Skapandet av platser 

Ordet plats är ett ord som funnits länge och som vi använder varje dag. Det kan tyckas 

enkelt att förstå vad plats är, men ordet är relativt komplicerat. Plats döljer många 

skillnader, till exempel står ordet för både ett objekt och ett sätt att se och förstå världen. 

När vi ser på världen som en värld av platser ser vi olika saker, till exempel kopplingar 

mellan människor och platser (Cresswell 2004).  

 

3.1.1 Grundläggande aspekter av plats 

Cresswell (2004) skriver om den politiska geografen John Agnews tre grundläggande 

aspekter av platser. De tre aspekterna är: location, locale och sense of place. Alla 

aspekter tillhör ordet plats, men används olika. Ordet plats är ofta hänvisat till ordet 

location och svarar vanligtvis på frågan ”var”? Locale innebär att platser bör vara bra 

lokaliserade och de behöver ha en viss relation till människor för att människor ska 

producera och konsumera på platsen. Sense of place innebär i detta fall det 

känslomässiga och personliga band som människor har till olika platser. Dessa platser 

väcker ofta minnen till liv. Det kan till exempel vara platsen där vi bor eller bodde vid 

vår uppväxt, som skapar dessa känslor. Filmer och böcker försöker ofta förmedla 

känslan att vi tidigare har varit på platsen som visas eller beskrivs. Det talas även om att 

globaliseringen har gjort att denna känsla har minskat, de lokala kulturerna på platser 

har blivit homogeniserade (Cresswell 2004).   

 

Ruggles-Brise (2009) nämner också betydelsen av personliga anknytningar till platser 

och skriver att personliga anknytningar ofta spelar stor roll när brudpar väljer en plats 

att ha sitt bröllop och bröllopsmottagning på (Ruggles-Brise 2009). Inom 

bröllopsplanering finns det ingen ”one size”, något som passar alla, eftersom alla har 

olika önskemål (Waine 2008). Alla par har olika krav beroende på varifrån de kommer, 
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antal gäster som ska bjudas och vilken budget man har. Många faktorer kan påverka var 

ett par väljer att ha sitt bröllop. Transport till en plats och transportmöjligheter på orten 

är en av dessa faktorer. En vacker och unik miljö är också en viktig faktor (Ruggles-

Brise 2009).  

 

3.1.2 Place-memory 

Ett annat begrepp inom plats är Place-memory. Place-memory innebär att platser är en 

viktig del av våra minnen, vår historia. Plats och minne anses vara sammanflätade. Det 

finns olika typer av minnen. Cresswell (2004) skriver om minnen som är organiserade 

genom produktion av platser och nämner att exempel på detta är att museer, monument 

och äldre bevarade byggnader är placeringar av minnet. Dessa minnen är offentliga, de 

är inristade i landskapet. Genom Place-memory lever det förflutna upp i nuet. Runt om i 

världen finns det till exempel museer, monument och äldre bevarade byggnader som 

besöks flitigt, byggnaderna ser till att historien blir ihågkommen (Cresswell 2004). 

 

3.1.3 Tourist gaze 

Människor spenderar pengar på resor för att uppleva sådant som vi inte upplever i vår 

vardag. Vid resor ser vi på den nya miljön med intresse och nyfikenhet. Tourist gaze 

kan förklaras som de förväntningar turister har på lokalbefolkningen och innebär ofta 

sökandet efter en äkta upplevelse. När vi turistar tittar vi på miljön med nyfikenhet och 

intresse, och söker efter något utöver det vanliga. Det finns många olika tourist gaze, 

alla turister ser på olika sätt. Vi ser på världen genom olika filter av kunskaper, idéer, 

förväntningar och önskemål. Dessa filter är omgivna av kön, nationalitet och ålder. 

Personliga erfarenheter och minnen spelar roll när vi tittar på olika saker. Även 

symboler och tecken är viktigt. Turister kopplar samman olika symboler och tecken 

med olika platser. Tourist gaze skapas genom tecken och turism blir en form av 

insamling av tecken (Urry & Larsen 2011).   

 

3.1.4 Autenticitet  

I samband med besök på turistiska platser eftersöker många människor att upplevelsen 

ska vara autentisk. En autentisk upplevelse innebär att få se det sanna vardagslivet på en 

plats utan att någonting har förändrats genom kommersialisering (Smith 1990). Wang 

(1999) skriver om två typer av objektrelaterade autenticiteter: Objektiv autenticitet och 

Konstruktiv autenticitet. Objektiv autenticitet handlar om objektets autenticitet och att 
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objektet ska behållas i sitt ursprungliga skick. Vid detta sätt att tänka ska objektet vara 

autentiskt och då spelar det ingen roll om turistens upplevelse är autentisk eftersom det 

finns många objekt som är konstlade. När ett objekt däremot är konstlat och skapat som 

en social konstruktion talar man om att det har en Konstruktiv autenticitet. Det är 

meningen att allting ska upplevas autentiskt men egentligen är det endast en symbolisk 

autenticitet (MacCannell 1973). Sammanfattningsvis handlar den objektiva och 

konstruktiva autenticiteten om autenticitet hos objekt (Wang 1999). 

 

3.2 Destination - Den producerade platsen för turister  

 

3.2.1 En plats som destination  

En destination är en producerad plats där olika turismresurser finns tillgängliga (Pike 

2008). Där finns bland annat infrastruktur, tjänsteleverantörer och organisationer vars 

aktiviteter och resurser ska uppfylla turisternas förväntningar (Rubies 2001). En 

destination består av paket av olika tjänster där alla konsumenter utvecklar sina egna 

unika produkter från de tjänster som finns på en destination (Hankinson 2004).  

 

Destinationer bör utforma turism som maximerar destinationens ekonomiska inkomst 

och samtidigt leder till nöjda och återkommande besökare. Eftersom resemarknaden 

ständigt växer blir valmöjligheterna för turisterna större och konkurrensen mellan 

destinationer ökar (Wang 2008). Kundnöjdhet är ett av de viktigaste verktygen för att 

öka en destinations konkurrenskraft eftersom nöjda turister ofta återvänder till 

destinationen. Nöjda turister sprider dessutom positiva ord om destinationen till sina 

vänner och bekanta (Pavlic, Peruric & Potolan 2011). Att kunder sprider vidare positiva 

ord om företaget eller destinationen är ett marknadsföringssätt som kallas word-of-

mouth. Word-of-mouth ses som ett av de mest kraftfyllda kommunikationsverktygen. 

Framgången med word-of-mouth är att personliga influenser är viktigt, kunder tar till sig 

rekommendationer av andra för att få information och stödja sina köpbeslut. Företag 

som hittar ett sätt att utnyttja och påskynda personliga rekommendationer på ett 

effektivt sätt blir ofta framgångsrika (Fill 2006). 
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Kommunikation mellan alla aktörer på destinationen är också viktigt (Hatch & Schultz 

2003). Starka relationer är nödvändiga för bra marknadsföring, både mellan aktörer på 

destinationen och mellan kunder (Zineldin 2004). 

 

3.2.2 En bröllopsdestination  

Destinationsbröllop blir allt mer populärt, både bröllop i hemlandet och i andra länder. 

Destinationsutvecklare är ofta medvetna om sevärdheter eller platser som har potential 

att komma in på bröllopsmarknaden och kan uppmuntra till detta. Det krävs ett nära 

samarbete med lokala aktörer (Ruggles-Brise 2009).  

 

Att marknadsföra sig som en bröllopsdestination skapar många möjligheter för 

destinationer, och det finns många olika sätt för destinationsutvecklare att dra nytta av 

dessa möjligheter. Vid tidigare forskning har destinationsutvecklare samarbetat med 

lokala aktörer och framställt en guide till att gifta sig på en viss ort. I guiden finns även 

information om ortens turism. Guiden riktas till par som är intresserade av att gifta sig i 

området (Ruggles-Brise 2009). 

 

Bröllop kräver mycket planering, och brudpar kan behöva hjälp från många aktörer på 

destinationen (Major, McLeay & Waine 2010). Engagemanget hos brudpar har ökat och 

jakten på bröllopsplats sker normalt 14 månader innan bröllopet. Det är därför viktigt att 

aktörerna på destinationen är ute i god tid, för att locka brudpar att hålla sina 

mottagningar hos just dem (Ruggles-Brise 2009). En nackdel med att gifta sig 

utomlands är att det kan kännas betungande för familj och vänner att delta, på grund av 

ekonomi och tid (Major, McLeay & Waine 2010). Vid val av bröllopsplats är det, enligt 

Ribbing (2009), bäst att anordna bröllopet på en ort där flertalet av gästerna bor. 

 

3.3 Mobilitet - Det högrörliga samhället  

 

’Tourism happens only when a tourist has to leave his (or her) residence for a certain 

destination by means of transport for various purposes, for example, to enjoy the beautiful 

landscapes or the different culture of the destination the tourist is visiting’ (Wang 2008:1).  

 

Urry (2000) skriver att vår värld har blivit en värld av flöden. I och med 

globaliseringen, och det ökade flödet av varor, kultur och information har människor 
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också blivit mer rörliga (Urry 2000). Turistens syn på rörlighet kan beskrivas som en 

cirkel bestående av ”resa till” och ”återvända hem” (Urry 1990). Rörlighet har alltid 

förknippats med spänning, resor och frihet från vardagen. Människors mobilitet 

genererar i nya sociala relationer, nya former av konsumtion, nya sätt att leva och nya 

platser (Franklin & Crang 2001). 

 

Människor förflyttar sig av många olika anledningar, till exempel för att arbeta, träffa 

familj eller för att utföra aktiviteter på sin fritid. Att träffa andra människor eller att 

delta i speciella evenemang kan ligga som grund till människors behov av att resa (Urry 

2002, 2003). Vid resor till platser för speciella evenemang som konserter, festivaler och 

andra festligheter, är tidpunkten viktig. Människor vill inte missa dessa viktiga tillfällen 

och då är mobilitet en viktig och avgörande aspekt (Larsen, Urry & Axhausen 2006). 

 

Lippard (1997) anser att plats och mobilitet går hand i hand, eftersom människor 

ständigt rör sig genom, mellan och runt platser. Vi har ett psykologiskt behov av att 

tillhöra något, en plats. Behovet av att tillhöra något definierar vår kultur och identitet, 

samtidigt som vi genom mobilitet lär oss nya kulturer och kan förändra vårt sätt att leva 

(Lippard 1997). 

 

3.4  Konsumtion - Konsumtionssamhället  

Cresswell (2004) skriver om Robert Sack´s studie där han forskat kring sambandet 

mellan plats och moral, och hävdar att vår relation till en plats ofta innebär konsumtion. 

Produkter säljs på platser, och för att vi ska konsumera marknadsförs produkter i och 

med olika sammanhang. Produktionsprocessen döljs på platser och våra inköp skapar en 

morallös konsumtionsvärld. Ett alternativ för att behålla moralen är platsbaserade 

åtgärder där närhet och ansvarsskyldighet skapas för producenter av varor. Platser kan 

således få en farlig karaktär på grund av flöden och mobilitet (Cresswell 2004).   

 

Det finns olika syn på konsumtion. Campbell (1989) ser konsumtion som en kreativ 

process som innehåller gemensamma kulturella ideal och värderingar. Den kreativa 

processen genomgår ständigt förändringar. Campbell (1989) skriver om en alternativ 

syn på konsumtion, konsumentens syn ur det romantiska och dagdröms perspektivet. 

Konsumtion formar en romantisk längtan, en dröm, av att vilja bli någon annan. Modern 
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konsumtion är omättlig, det är en oändlig strävan efter nyheter. Det blir som en cykel, 

med lustfylld förväntan och besvikelse.  

 

3.4.1 Kommersialisering av bröllop 

Bröllop kan idag ses som en kommersiell händelse då brudparet står inför många viktiga 

val. De måste ta ställning till bland annat när och var bröllopet och mottagningen ska 

äga rum och även klädsel, musik, blommor, catering, underhållning och fotografering 

ska bestämmas (Boden 2003). Boden (2003) ger exempel på ett gift par som berättar att 

det för dem var viktigt att bröllopet blev minnesvärt och att bröllopet därför skulle ha en 

hög kvalitet. De valde följaktligen att lägga de pengar som krävdes för att få allting 

perfekt. Brudpar har idag möjligheten att skapa sitt bröllop helt utifrån sin egen smak 

och stil tack vare den kommersialisering som har skett av bröllop. Detta medför 

självklart också att kostnaderna för bröllop stiger (Boden 2003). Produkter som är 

förknippade med bröllop är ett av de inköp konsumenter spenderar mest pengar på 

(AARP 2000). Konsumenter är villiga att betala mer för dessa produkter än för vanliga 

rutinmässiga köp, även om de har samma kvalitet (McGraw & Davis 2009).  
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4. Empiri  

Vår empiriska data kommer främst från fyra semi-strukturerade intervjuer med Mikael 

Sparretun från Åmund vin och fruktgård (2013-12-05), Angelica Neuman på Kalmar 

Slott  (2013-12-04), Jenny Wahlgren från Villa Solbacken (2013-12-02) samt Elin 

Johansson och Sofia Sköld från Destination Kalmar (2013-12- 02). Resultatet utgörs 

även av tre mejlkonversationer med bröllopsarrangören Kim Svensson Bergström 

(2013-12-02), Carola Holm från Slottshotellet (2013-11-18) och en kontakt vid Svenska 

kyrkan (2013-11-14). Fortsättningsvis kommer respondenterna endast att nämnas vid 

efternamn.  

 

4.1 Kalmar som bröllopsplats    

Många faktorer är avgörande för vad som gör en plats attraktiv att besöka. Samtliga av 

våra respondenter är eniga om att Kalmar är en otroligt fin plats, speciellt på sommaren. 

Utseende, miljö och läge är några av de faktorer som våra respondenter tycker är viktiga 

för att en plats ska vara attraktiv. Det som gör Kalmar till en speciell plats är enligt våra 

intervjuer bland annat Kalmars stadspark, Kalmar Slott och närheten till vattnet och 

Öland.   

 

Sparretun, ägare av Åmund vin och fruktgård, anser att Åmund är en fin plats med 

närheten till vattnet, och berättar att det finns en hel del brudpar som till exempel väljer 

att anlända till sin bröllopsfest i Åmund med båt. När Wahlgren, beskriver en fin plats, 

förstår man direkt att det är Villa Solbacken hon berättar om, utifrån beskrivningen av 

en plats med närhet till vatten, en härlig miljö och en fin trädgård. Wahlgren är Villa 

Solbackens värdinna och ansvarar för företagets olika evenemang. 

 

En kyrka som nämns under alla våra intervjuer är Slottskyrkan i Kalmar Slott. Samtliga 

respondenter tycker att Slottskyrkan är en fin och populär plats att gifta sig på. 

Johansson och Sköld, som arbetar med marknadsföring på Destination Kalmar, anser att 

Kalmar Slott är väldigt tillgängligt, eftersom det ligger i södra Sverige och det är 

skapligt lätt att ta sig till staden. Utöver kyrklig vigsel i Slottskyrkan finns det även 

möjlighet till borgerlig vigsel på borggården eller i någon av Kalmar Slotts lokaler, 

berättar Johansson.   
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Neuman, evenemangsansvarig vid Kalmar Slott, nämner att Kalmar Slott är en plats 

med mycket historia. Det första bröllopet ägde rum redan år 1276, då Magnus Ladulås 

gifte sig. Den gamla miljön är viktig att bevara för Kalmar Slott, därför godkänner alltid 

en slottsarkitekt alla renoveringar som görs.  

 

Kalmar är en stad där det anordnas mycket evenemang, och vid marknadsföring av 

Kalmar använder Destination Kalmar de olika evenemangen för att framhäva staden, 

berättar Sköld. Sköld och Johansson är enade om att stora evenemang som Ironman och 

Dam-EM betyder jättemycket för staden. Evenemangen har hjälpt till att sätta Kalmar 

på kartan. Även Neuman anser att de stora evenemangen betyder mycket för Kalmar, 

och säger att det verkar som att Kalmars invånare har förstått att man ska ta hand om 

sina turister, vare sig det handlar om att visa vägen eller bara att ge ett leende.  Neuman 

berättar också att några par har hört av sig till Kalmar Slott och visat intresse av att 

kombinera deltagande i Ironman med att gifta sig på Kalmar Slott. På Destination 

Kalmar märks det att de stora evenemangen lockar folk. De som besöker evenemangen 

känner sig väl mottagna av staden och bestämmer sig ofta för att komma tillbaka till 

Kalmar året efter på semester.  

 

4.2 Destinationen Kalmars utbud för bröllop 

När det handlar om Kalmars utbud för bröllop, anser Sparretun att Kalmar är i behov av 

fler lokaler att ha bröllopsmottagningar i. Sparretun berättar att det förr fanns många 

bygdegårdar i Kalmar som passade bra till bröllopsmottagningar, men att folk idag har 

andra krav och istället vill vara i boningshus, slott eller herrgårdar. När det gäller bra 

lokaler i området nämner Sparretun Åmund, som han själv äger. Han nämner också 

Villa Solbacken, Stufvenäs Gästgifveri, Hotell Skansen, Halltorps Gästgiveri och 

Törneby Herrgård. Wahlgren tycker även hon att det finns ett dåligt utbud på festlokaler 

i Kalmar, och då menar hon framför allt för stora sällskap, över 100 personer. Hon 

nämner dock Kalmar Slott, som har en lokal för 280 personer. Törneby Herrgård är 

också en festlokal som Wahlgren pratar om, men att det inte finns plats för så många 

personer där. Wahlgren ser ändå potential i Kalmar, då det var många giftassugna 

människor som besökte Bröllopsmässan och de måste ha någonstans att ta vägen. 
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Bröllopsarrangören Svensson Bergström tycker till skillnad från Sparretun och 

Wahlgren, att det finns ett bra utbud på festlokaler i Kalmar och anser även att utbudet 

av logier och restauranger är bra. Johansson har samma syn på utbudet som Svensson 

Bergström, men nämner att människor behöver bli mer medvetna om att aktörerna 

existerar. Det är svårt för utomstående från andra län eller länder att veta var de kan 

gifta sig i Kalmar. Om man lyfter staden som helhet anser Johansson att det skulle bli 

lättare att hitta information om vad som finns i Kalmar, till exempel genom en portal på 

Internet.  

 

4.2.1 Aktörernas arbete med bröllopsturism 

Begreppet bröllopsturism hörde Johansson första gången, när hon för några år sedan 

läste en artikel i tidningen. Hon tror att bröllopsbesök från andra städer eller länder är 

stort men att begreppet eller medvetenheten om bröllopsturism i Kalmar inte finns ännu. 

Skölds allmänna uppfattning är att många inte vet att fenomenet bröllopsturism existerar 

men hon tror att det finns ett intresse hos företagare att jobba med det.  

 

”Vi har många företagare som är snabba på att nappa på saker och om man kollar på hur de 

har kastat sig in och arbetat med olika evenemang så är de jätteduktiga på att till exempel 

arbeta med material på rätt språk. Därför tror jag absolut att de skulle vara beredda på att 

arbeta mer med bröllopsturism” (Sköld 2013-12-02).  

 

Johansson menar att om företagare börjar förstå att bröllopsturism är på gång, kommer 

de att vilja börja arbeta med det ännu mer. Det finns just nu ett bra basutbud men med 

mer medvetna personer i näringslivet, anser Johansson att det skulle kunna bli så 

mycket bättre. Som det ser ut idag uppmärksammas inte bröllopsturismen tillräckligt, 

men den är på gång, säger Sköld. Sköld och Johansson har börjat annonsera i en 

bröllopstidning och energin och viljan finns, men de är ändå inte riktigt redo för att 

arbeta med bröllopsturismen år 2014. Det som saknas är att det bland annat ska finnas 

en plan, marknadsföringsunderlag och tydligare priser, är Sköld och Johansson enade 

om.  

 

Neuman berättar att Kalmar Slott inte särskiljer konferenser, middagar och bröllop. De 

ser alla som lika viktiga och jobbar inte avskilt med bröllopsturismen. Dock nämner 

Neuman att köket och restaurangen i Kalmar Slott just nu renoveras, och hon hoppas att 
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Kalmar Slott kommer bli mer populärt efter renoveringen, vilket kan leda till fler 

middagsbokningar i samband med bröllop. 

 

Johansson berättar att Destination Kalmar vill få brudpar och deras gäster att stanna 

kvar efter sin vigsel och ha sin bröllopsmiddag på Kalmar Slott. De nya satsningarna i 

och med renoveringen av kök och restaurang medför att det är svårt att arbeta med 

bröllopsturismen. Längre fram hoppas de dock kunna arbeta fram en helhetsupplevelse 

på slottet och öppna upp nya miljöer. Det finns jättemycket potential men det tar också 

tid att komma dit, nämner Johansson. 

 

Vid Åmund vin och fruktgård arbetar Sparretun med bröllopsturism, genom att försöka 

få brudparen med familj att komma till Kalmar några dagar innan bröllopet och 

bröllopsmottagningen. Han berättar att om de kommer några dagar innan åker de ofta in 

till stadskärnan, vilket också genererar till turismen. Dock tror Sparretun att de flesta 

inte hinner med att göra så mycket i Kalmar när de har bröllop att planera.  

 

4.2.2 Samarbeten mellan aktörer  

Destination Kalmar har många samarbetspartners som bidrar med pengar som används 

till bland annat olika evenemang i Kalmar. Många av samarbetspartnerna har med 

bröllopsturism att göra och skulle kunna dra nytta av den. Johansson skulle gärna se att 

Kalmar hade fler samarbetspartners angående bröllopsturism men hävdar att det då 

behöver finnas någon som har ansvar och driver det framåt. Vidare anser hon att 

helhetsupplevelsen av bröllop skulle förstärkas vid bättre samarbete mellan olika 

aktörer. Kalmar Slott är en aktör som hon nämner tappar mycket middagsbokningar 

genom att bokning av kyrklig vigsel sker separat genom Svenska kyrkan och att folk 

inte förstår att de behöver ringa slottet för att boka middag.   

 

Det har enligt Neuman varit på tal för Kalmar Slott att inleda ett samarbete med 

Slottshotellet då många av Kalmar Slotts gäster övernattar på Slottshotellet. Eftersom 

bolaget är kommunalt ägt måste de dock vara neutrala och det har därför aldrig blivit 

aktuellt med några samarbeten. Det Kalmar Slott kan göra är att ge rekommendationer 

till sina kunder om vilka aktörer de kan vända sig till. 

 

Som bröllopsarrangör är samarbeten till skillnad från vid Kalmar Slott en del av arbetet 
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för att kunna garantera kunden att de får bra kvalitet. Det är då viktigt att ha samarbeten 

med många aktörer så som hotell, cateringfirmor, festlokaler, florister, frisörer, 

fotografer och transporter (Svensson Bergström 2013-12-02). Svensson Bergström 

skriver att hon i de flesta fall har förhandlat fram bra rabatter hos sina samarbetspartners 

som kunderna kan använda sig av. Hon rekommenderar sina samarbetspartners till sina 

kunder och samarbetspartnerna i sin tur tipsar sina kunder om henne.  

 

4.3 Mobilitet möjliggör bröllopsturism 

Via en kontakt på Svenska kyrkan har vi fått ta del av ett korsschema som visar statistik 

från 2012 om antal vigslar efter folkbokföringslän och det län där vigseln ägde rum. Vi 

har genom korsschemat fått information om att det år 2012 anordnades totalt 19 278 

kyrkliga vigslar i Sverige, var av 553 av dessa var inom Svenska kyrkan i Kalmar län. 

Av dessa 553 vigslarna var 382 stycken där paren var skrivna i Kalmar län och vid 171 

vigslar var paren skrivna i ett annat län än Kalmar. Vid en jämförelse med de övriga 

länen i Sverige hamnar Kalmar län på plats 8 av 21, när det gäller hur många som 

kommer till länet för att gifta sig. Mest populärt är det att resa till Dalarna för att gifta 

sig och minst populärt är Kronobergs län. Vid en närmare inriktning var 132 stycken av 

de totala 19 278 vigslarna inom Svenska kyrkan i Kalmar kommun. 60 av dessa brudpar 

kom från Kalmar och vid hela 40 av vigslarna kom brudparen från en annan kommun 

och 32 stycken kom från ett annat län. 

 

Internationella bröllop är relativt vanligt på Kalmar Slott, Sköld anser att Kalmar Slott 

är en ganska vanlig punkt att gifta sig på för par om inte har någon naturlig punkt att 

gifta sig på, till exempel om en man eller kvinna har träffat sin blivande make eller fru 

utomlands. Johansson ser en trend i att par som bor i en annan stad men ursprungligen 

är från Kalmar, åker hem till Kalmar och gifter sig. Det är enligt henne bröllopsturism, 

eftersom de då tar med sig nya vänner och släkt från andra städer som kanske aldrig 

varit i Kalmar innan. Detta styrker Johansson med genom att berätta att hon själv varit 

på många vänners bröllop i Kalmar, där brudparet inte bor i Kalmar, men tidigare i livet 

har studerat eller växt upp i Kalmar. Johansson är även övertygad om att vissa städer 

eller länder lockar oss mer när man blir bjuden på bröllop.  
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”Jag tror att Kalmar kan vara en sådan stad som man tänker, åh vad kul, då kan vi gå en 

sväng på slottet, och så kan vi uppleva Öland och åka runt i glasriket. Jag förmodar att det 

låter roligare att gå på bröllop i Kalmar än i till exempel Skövde” (Johansson, 2013-12-02). 

 

Även enligt Svensson Bergström och Wahlgren är det många som kommer från andra 

städer för att gifta sig i Kalmar. På Villa Solbacken berättar Wahlgren att det År 2012 

arrangerades 15 bröllop, och endast tre av dessa par bodde i Kalmar. De övriga bodde i 

bland annat Stockholm och Paris, och då kom antingen bruden eller brudgummen 

ursprungligen kommit från Kalmar. Wahlgren tror att någon av brudparet måste ha 

någon anknytning till Kalmar för att vilja gifta sig i staden.  

 

”Vi har en amerikanska som ska ta hit hela sin släkt år 2014, och då är det brudgummen 

som kommer från Kalmar och bruden vill visa upp Kalmar för sin släkt på cirka 150 

personer” (Wahlgren 2013-12-02).  

 

I Kalmar Slott är det, enligt Neuman många svenska brudpar som gifter sig, som har en 

koppling till Kalmar, men som inte bott i Sverige på några år. Hon påstår att det inte är 

jättevanligt att brudpar inte har någon koppling alls till Kalmar när de väljer att gifta sig 

på Kalmar Slott. Oftast har de någon koppling, och varför många väljer att ha bröllopet 

där de kommer ifrån tror hon beror på att man vill att släkt och vänner ska orka komma 

på bröllopet. Många som kommer från Kalmar antar hon förmodligen också har haft en 

dröm om att gifta sig på slottet. Sparretun är av samma åsikt som Wahlgren och 

Neuman och nämner att brudpar oftast har någon anknytning till Kalmar för att gifta sig 

i Kalmar. Han tillägger även att brudpar har valt att ha bröllopet i Kalmar på grund av 

att de har haft gamla vänner som varit bosatta i staden sedan skoltiden.  

 

För Kalmar Slott är bröllop, som tidigare nämnt inte den största aktiviteten, men enligt 

Neuman förstärker bröllop helheten av Kalmar Slott. I samband med bröllop kommer 

det även många gäster, vilket genererar mycket i form av att de exempelvis stannar 

längre och gör andra saker, säger Neuman. Sköld anser att en medveten marknadsföring 

kring bröllop kan generera mycket pengar och värde för en stad, då många brudpar även 

lägger enorma summor på sina bröllop. 

 

Intervjuerna med respondenterna visar dock att aktörerna inte arbetar så mycket med 

marknadsföring. Sparretun berättar att den enda kommunikationen han använder sig av 
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är sin hemsida och att gästerna sprider vidare information om Åmund. Han anser att det 

är ett billigt och bra sätt att marknadsföra sig på. Det skulle kosta för mycket att 

använda sig av annonser. Vill Solbacken arbetar inte heller med marknadsföring när det 

gäller bröllop. Wahlgren nämner att de endast marknadsför konferenser och julbord. 

Enligt Wahlgren har folk börjat hitta till Villa Solbacken genom att människor som varit 

där tipsat dem. Wahlgren nämner också att det är många äldre par som gift sig på Villa 

Solbacken för många år sedan som nu tipsar sina anhöriga att det är ett perfekt ställe för 

bröllopsmottagning. Deras hemsida är även något Wahlgren tror lockar kunder.  

 

4.4 Konsumtion vid bröllopsturism 

Destination Kalmar har tre målgrupper, enligt Sköld och Johansson. Den första 

målgruppen är vuxna utan barn, de har bra inkomst, reser mycket och kan spendera 

mycket pengar. Den andra målgruppen är aktiva barnfamiljer som gillar att resa och 

hitta på saker. Sista målgruppen är pigga pensionärer som har mycket tid och vill göra 

saker. Johansson är dock noga med att tillägga att alla målgrupper behövs i en stad och 

säger att de vill att turister ska få en bra upplevelse i Kalmar och att de åker hem och 

berättar om sin vistelse i Kalmar, oavsett om de har badat, varit med i ett idrottsevene-

mang eller gift sig i Kalmar. Sköld och Johansson nämner också att Destination Kalmar 

vill att turister kommer till Kalmar och spenderar sina pengar på mat, evenemang, och 

boende.  

 

Enligt Svensson Bergström har brudpar olika budget för sitt bröllop. Under hennes fyra 

bröllop som hon hittills hunnit anordna hade två av dem en budget på ungefär 100.000 

kr och de två andra hade en budget på cirka 30.000-40.000 kr. 

 

Åmund vin och fruktgård erbjuder utöver sin festlokal även boende, varav en 

bröllopssvit. Sparretun berättar att det har blivit relativt vanligt att brudpar väljer att bo 

kvar över natten i Åmund. Han nämner även att den närmsta släkten till brudparet också 

bor kvar en natt ibland. Hela 25 bröllopsfester har Åmund haft år 2013, och Sparretun 

berättar stolt att år 2014 också är fullbokat, vilket gör att han ser ljust på framtiden. 

Kalmar Slott hade däremot ett riktigt dåligt år 2013 när det gäller bröllopsmiddagar, 

berättar Neuman. De hade endast fem stycken år 2013 jämfört med år 2012 då de hade 

dubbelt så många bröllopsmiddagar. 
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Ett populärt boende vid bröllop är Slottshotellet i Kalmar. Slottshotellet erbjuder bland 

annat bröllopspaket, som till exempel innebär övernattning i en charmig svit, 

mousserande vin, bröllopsgåva och sen utcheckning. Innan hotellet genomgick ett 

ägarbyte för några år sedan satsade de mycket mer på marknadsföring av bröllops-

paket. Nu är det dock mer vanligt att brudpar endast bokar en svit eller ett vanligt 

dubbelrum. Detta syns tydligt i Slottshotellets statistik av bokade bröllopspaket mellan 

åren 2008-2013. Under dessa år har antalet bokade bröllopspaket sjunkit. År 2008 var 

det tjugo stycken bokade och år 2013 var det fyra stycken.  
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5. Analys och diskussion 

Den empiri och teori som har samlats in kommer i detta avsnitt att diskuteras utifrån 

kategorierna plats, destination, mobilitet och konsumtion.  

 

5.1 Plats 

John Agnews (Cresswell 2004) tre grundläggande aspekter av platser kan kopplas 

samman till Kalmar som bröllopsstad. Samtliga respondenter beskrev Kalmar som en 

otroligt fin plats, särskilt på sommaren. Kalmar Slott, Kalmars stadspark och stadens 

närhet till Öland är några av de faktorer som respondenterna betraktar speciella med 

Kalmar. Aspekten location anser vi passar med dessa åsikter, eftersom location 

vanligtvis svarar på frågan “var”? Johansson berättade även att hon anser att Kalmar 

Slott är mycket tillgängligt eftersom det ligger i Södra Sverige, och detta hör också ihop 

med ordet location. Locale innebär att platser bör vara bra lokaliserade och de behöver 

ha en viss relation till människor för att människor ska producera och konsumera på 

platsen. Kalmar anses vara bra lokaliserat, enligt Sköld och Johansson, då de nämnde att 

det är skapligt lätt att ta sig till staden. De berättade även att det anordnas mycket 

evenemang i Kalmar, och att evenemangen bidragit till att sätta Kalmar på kartan. Sense 

of place kan, enligt oss ses i Kalmar eftersom det är en stad med mycket historia. Enligt 

Johansson är det många brudpar som ursprungligen är från Kalmar men idag bor i en 

annan stad, som återkommer till Kalmar för att gifta sig. Det är precis det sense of place 

innebär, att människor har personliga eller känslomässiga band till vissa platser. Även 

Ruggles-Brise (2009) skriver att personliga anknytningar ofta spelar stor roll när 

brudpar väljer bröllopsplats, och detta bekräftas med våra respondenters erfarenheter.  

 

Begreppet Place memory, som innebär att platser och minnen är sammanflätade 

(Cresswell 2004) får oss att tänka på Kalmar Slott. Place memory kan speciellt ses i 

Kalmar Slott, eftersom Place memory till exempel kan vara äldre bevarade byggnader 

och då det förflutna lever upp i nuet (Cresswell 2004). Enligt Neuman ägde Kalmar 

Slotts första bröllop rum redan år 1276. Genom att prata om det förgångna och genom 

att ha utställningar på Kalmar Slott blir historien ihågkommen. Kalmar Slott kan i och 

med sin gamla historia ses vara autentiskt då autenticitet enligt Smith (1990) innebär att 

det gamla är bevarat och att inga förändringar har gjorts.  
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I teorin nämns också objektiv autenticitet och konstruktiv autenticitet (Wang 1999). 

Eftersom Neuman berättar att Kalmar Slott är angelägna om att bevara slottets gamla 

miljö, anser vi att Kalmar Slott kan förknippas med objektiv autenticitet, vilket innebär 

att objekt är genuint gamla. Även Slottshotellet kan beskrivas ha en objektiv autenticitet 

av den orsaken att det ursprungligen är ett bostadshus från år 1864 och de har bevarat 

gamla detaljer (slottshotellet.se). Vi tolkar det även som att Kalmar Slott och 

Slottshotellet arbetar med konstruktiv autenticitet, då det är svårt att bevara allt som är 

äkta, och därför troligen också använder sig av detaljer som har skapats för att 

framställas som genuina. 

 

Tourist gaze kan förklaras som sökandet efter en äkta upplevelse och ses som de 

förväntningar turister har på lokalbefolkningen (Urry & Larsen 2011). Att turisterna får 

en äkta upplevelse och att lokalbefolkningen i Kalmar tar hand om sina turister, nämnde 

Neuman. Destination Kalmar har märkt att turister som till exempel besöker stora 

evenemang i Kalmar ofta vill komma tillbaka på semester. Att turister kommer tillbaka 

till Kalmar anser vi tyder på att turisterna får det de söker i Kalmar, en äkta upplevelse. 

Betydelsen av stora evenemang ses också genom att turisterna kanske inte hade besökt 

Kalmar om inte evenemanget funnits. Vi anser att bröllop kan ses som Tourist gaze, 

eftersom många händelser vid ett bröllop inte upplevs i vardagen. Det är till exempel en 

speciell upplevelse att anlända med båt till Åmund vin och fruktgård, det är inte något 

människor gör varje dag. Även symboler och tecken är viktigt vid Tourist gaze (Urry & 

Larsen 2011), vilket vi anser kan kopplas till Villa Solbacken, Slottshotellet och Kalmar 

Slott. Det är platser med mycket historia och en gammal miljö. Kalmar Slott i sig är 

även ett stort kännetecken för Kalmar som lockar många turister. Dessa tecken och 

symboler förstärker människors Tourist gaze.  

 

5.2 Destination  

Enligt Pike (2008) består en destination av olika tillgängliga turismresurser. 

Infrastruktur, tjänsteleverantörer och organisationer som skapar aktiviteter för turisterna 

är några av turismresurserna (Rubies 2011). Svensson Bergström och Johansson är av 

åsikten att Kalmar har ett stort utbud av logier, restauranger och festlokaler. Enligt 

Sköld och Johansson är det, som vi tidigare nämnt, även lätt att ta sig till staden. De 
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nämner också att det finns många aktiviteter i Kalmar, som till exempel att besöka 

Kalmar Slott eller delta i ett av stadens olika evenemang. Utifrån Pikes (2008) 

definition av en destination kan vi därför konstatera att Kalmar har de resurser som 

krävs för att klassas som en destination. Sparretun och Wahlgren har en annan åsikt när 

det gäller utbudet av lokaler för bröllopsmottagningar i Kalmar, de tycker att utbudet är 

litet. Sparretun nämnde dock sex anläggningar som är lämpliga för 

bröllopsmottagningar vilket vi reagerade på då vi anser att sex stycken stora lokaler är 

relativt många. Av de anläggningar som Sparretun nämnde ligger dock de flesta några 

mil utanför centrala Kalmar, och vi kan då förstå Sparretuns åsikt om att utbudet av bra 

lokaler i Kalmar är litet.  

 

Pavlic, Peruric och Potolan (2011) talar om vikten av kundnöjdhet, för att kunderna ska 

rekommendera destinationen vidare till andra människor. Kunder som sprider vidare 

positiva ord om organisationer ser Fill (2006) som ett effektivt marknadsföringsverktyg 

som kallas för word-of-mouth. Åmund ser framgången i att använda word-of-mouth, då 

Sparretun menar att det är ett billigt sätt att marknadsföra sig på. Han förlitar sig mycket 

på sina kunder då han inte använder någon kompletterande marknadsföringskanal, 

förutom sin hemsida. Wahlgren använder sig precis som Sparretun av word-of-mouth 

och använder det som sin enda marknadsföringskanal. För Wahlgren är det således 

viktigt att kunderna som besöker Villa Solbacken känner sig nöjda med vistelsen. 

Wahlgren nämner att de just nu inte behöver gå någon annan väg för att nå kunder 

eftersom det kommer tillräckligt många i alla fall. Med mer marknadsföring hävdar vi 

dock att de skulle nå ut till fler människor på olika platser, vilket bidrar till större 

spridning av word-of-mouth. 

 

Destinationsutvecklare är enligt teorin ofta medvetna om sevärdheter och platser som 

har förmåga att komma in på bröllopsmarknaden (Ruggles-Brise 2009). Sköld är enig 

med teorin, och berättade att hon ser potential i aktörerna i Kalmar. Destination Kalmar 

är således medvetna om vad Kalmars aktörer går för, och Sköld säger själv att hon har 

en känsla av att det finns ett intresse hos företagare att arbeta med bröllopsturism. Ett 

problem, enligt Sköld är dock att inte så många är medvetna om att bröllopsturism 

existerar, den uppmärksammas inte tillräckligt. För att kunna marknadsföra en 

destination som en bröllopsdestination krävs, enligt teorin även ett nära samarbete 

mellan de lokala aktörerna (Ruggles-Brise 2009). Kommunikation och starka relationer, 
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både mellan aktörer på destinationen och mellan kunder är viktigt (Zineldin 2004). När 

det gäller Kalmars lokala aktörer är Johansson enig med teorin, och anser att 

helhetsupplevelsen av bröllop skulle förstärkas om samarbetet mellan aktörerna blev 

bättre.  

 

Enligt Ruggles-Brise (2009) kan det innebära många möjligheter för en destination att 

marknadsföra sig som en bröllopsdestination. Författaren nämner även en studie där en 

guide med information om en destinations turism har skapats för par som är intresserade 

av att gifta sig på destinationen. Johansson förstår tanken kring detta och säger att det 

skulle bli lättare för brudpar att hitta information om vad som finns i Kalmar. Energin 

och viljan för att satsa på bröllopsturism finns hos Destination Kalmar, enligt Johansson 

och Sköld. De nämner även att en satsning är på gång, men att de inte är redo för det år 

2014. Vi förstår att en satsning på bröllopsturism år 2014 inte är aktuell, då vi genom 

våra intervjuer uppmärksammat att aktörernas medvetenhet om fenomenet inte är 

tillräcklig och att samarbeten mellan aktörerna behöver bli bättre.  

 

Kalmar Slott är ett kommunalt bolag, och har därför svårt att kunna samarbeta med 

andra aktörer. För bröllopsarrangören Svensson Bergström är dock samarbeten en del 

av arbetet. Destination Kalmar och Sparretun arbetar med bröllopsturism genom att 

försöka få brudpar och bröllopsgäster att stanna längre i Kalmar. Vi anser att detta är 

bra, men som nämnts tidigare behövs ett starkare samarbete mellan aktörer för att kunna 

förbättra bröllopsturismen ytterligare. Istället för samarbeten arbetar många aktörer med 

rekommendationer, vilket vi anser tyder på att det finns en vilja av att förbättra Kalmars 

turism.  

  

5.3 Mobilitet 

Vår värld har blivit en värld av flöden (Urry 2000). Flödet av varor, kultur och 

information har ökat vilket har gjort att människor också blivit mer rörliga (Urry 2000). 

Denna teori kan styrkas med den statistik vi fått från vår kontakt vid Svenska Kyrkan. 

Av de 553 vigslar som ägde rum inom svenska kyrkan år 2012 i Kalmar län var 171 par 

folkbokförda i ett annat län. I Kalmar kommun var det samma år 132 vigslar och av 

dessa kom 40 av paren från en annan kommun och 32 kom från ett annat län.  
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Genom dessa siffror kan vi se att fenomenet bröllopsturism existerar i Kalmar. Våra 

respondenter bekräftar statistiken och nämner att det även är många som kommer från 

andra länder och gifter sig i Kalmar. Wahlgren berättade om ett par som i samband med 

sitt bröllop i Kalmar ville visa upp Kalmar för sin släkt från Amerika. Urry (2002, 2003) 

skriver om just detta, att människor förflyttar sig av olika anledningar, till exempel för 

att träffa familj eller delta i speciella evenemang. Även Wang (2008) nämner att turism 

uppstår när turister lämnar sina hem för att av en speciell anledning besöka en 

destination. Enligt Urry (1990) kan turistens syn på rörlighet beskrivas som en cirkel 

bestående av ”resa till” och ”återvända hem”, vilket vi anser brudpar gör eftersom det är 

många av dem som tidigare bott i Kalmar och som vid giftermål återvänder till Kalmar. 

Neuman påstår att det är ovanligt att brudpar inte har någon koppling till Kalmar när de 

gifter sig på Kalmar Slott. Hon tror att många som ursprungligen kommer ifrån Kalmar 

väljer att ha sitt bröllop i Kalmar för att vänner och släkt ska kunna komma på bröllopet. 

Major, McLeay och Waines (2010) teori stödjer Neumans åsikt då de skriver att det kan 

vara besvärande för familj och vänner att delta vid bröllop på olika orter på grund av tid 

och ekonomi.  

 

Plats och mobilitet går hand i hand, eftersom människor ständigt rör sig genom, mellan 

och runt platser (Lippard 1997). Detta stämmer in på Skölds åsikt om att Kalmar Slott 

är en vanlig bröllopsplats för par som inte har någon naturlig plats att gifta sig på. Precis 

som Lippard (1997) skriver har vi ett psykologiskt behov av att tillhöra något, en plats. 

Vi ser det som att brudpar som inte har något gemensamt ursprung söker efter en plats 

som kan betyda något för båda. Behovet av att tillhöra något definierar vår kultur och 

identitet, samtidigt som vi genom mobilitet lär oss nya kulturer och kan förändra vårt 

sätt att leva (Lippard 1997).   

 

I teorin nämns att rörlighet alltid har förknippats med spänning, resor och frihet från 

vardagen (Franklin & Crangs 2011). Vi anser att Johanssons tanke kring att det låter 

mer lockande att gå på bröllop i Kalmar än i till exempel Skövde passar till denna teori, 

då teorin beskriver att vi ser resor och destinationer på olika sätt. Johansson nämnde 

också att hon tror att människor som blir bjudna på bröllop i Kalmar tänker på andra 

saker runt omkring som finns att göra, till exempel besöka Kalmar Slott. Denna tanke 

anser vi bekräftar Franklin och Crangs (2001) teori om att mobilitet genererar i till 

exempel nya former av konsumtion. 
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5.4 Konsumtion 

Välplanerade, storslagna och exklusiva bröllop blir allt mer vanligt (Major, McLeay & 

Waine 2010) och våra inköp skapar en morallös konsumtionsvärld (Cresswell (2004). 

Svensson Bergström är insatt i brudpars bröllopsbudgetar och nämner att vid två av 

bröllopen hon har anordnat har budgeten varit på mellan 30.000–40.000 kr och vid två 

andra har den varit runt 100.000 kr. Enligt oss är detta en stor summa pengar och det 

blir för oss ett bevis på att samhället har kommersialiserats och förändrats, vilket 

medfört att människor konsumerar allt mer för att bli nöjda. Som Boden (2003) också 

hävdar, skiljer sig idag bröllopets status från hur det tidigare var. Vi tolkar det som att 

bröllopets förändrade status har möjliggjort framväxten av bröllopsindustrin, då det 

kräver att människor konsumerar. Ett av de tillfällen i livet som konsumenter spenderar 

mest pengar på är faktiskt bröllop, enligt AARP (2000). Att människor spenderar 

mycket pengar på bröllop gynnar de aktörer som på något sätt arbetar med bröllop. När 

vi tittar på hur många bokningar av bröllopsfester som har gjorts på Åmund kan vi 

konstatera att bröllopsindustrin är en lönsam bransch. Sparretun nämnde att Åmund 

hade hela 25 bokningar av bröllopsfester år 2013 och att det redan är fullbokat för 2014. 

Även Villa Solbackens bokningar tyder på att branschen är lönsam. 

 

Cresswell (2004) skriver att produkter skapas och marknadsförs genom olika 

sammanhang, vilket vi anser att Sparretun lyckats med då han även erbjuder 

övernattning i samband med uthyrning av lokaler.  Gästerna konsumerar då inte endast 

genom att ha sin bröllopsfest på Åmund, många väljer även att övernatta i 

bröllopssviten som erbjuds. Ibland händer det också att familj till brudparet väljer att bo 

kvar en natt, vilket bidrar till ytterligare konsumtion. När det gäller Åmund anser vi 

dock att teorin som Cresswell (2004) skriver om, att platser kan få en farlig karaktär på 

grund av flöden och mobilitet inte stämmer. Åmund vin och fruktgård är för litet för att 

konsumtion ska kunna få en farlig karaktär.  

 

Vi ser ett tydligt samband mellan konsumtion och marknadsföring. För några år sedan 

satsade Slottshotellet mer på marknadsföring av sina bröllopspaket än vad de gör idag. 

Statistik från hotellet visar också att antalet bokningar av bröllopspaket har sjunkit 

sedan de minskade marknadsföringen. Mindre marknadsföring från Slottshotellet kan 

alltså vara en anledning till att bokningar av bröllopspaketen har minskat. Genom 
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Slottshotellets statistik kan vi dra slutsatsen att det lönar sig att ha en utvecklad 

marknadsföring om man vill nå fler kunder från andra städer. Vi har dock sätt att 

aktörerna ofta har andra aktiviteter som de många gånger tjänar bättre på och väljer 

istället att fokusera mer på dessa aktiviteter. Både Kalmar Slott, Villa Solbacken och 

Åmund har andra aktiviteter som till exempel konferenser och middagar. Utan någon 

marknadsföring tror vi att det mest är besökare runt Kalmar som hittar företagen. 
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6. Slutsatser 

Genom analys av teori och empiri har vi kommit fram till vissa slutsatser som kommer 

att presenteras i följande kapitel. 

 

Syftet med uppsatsen var att beskriva fenomenet bröllopsturism och exemplifiera med 

Kalmar som fall. Ett fenomen som bröllopsturism innefattar många olika begrepp. 

Aspekterna plats, destination, mobilitet och konsumtion har därför gjort det möjligt att 

förstå fenomenet bröllopsturism. Begreppen hänger samman genom att en plats kan bli 

en destination med hjälp av aktörer som verkar för att tillfredsställa turisterna. Den 

ökade mobiliteten i dagens samhälle möjliggör att vi kan förflytta oss till andra platser, 

där vi sedan konsumerar.  

 

Vi har i vår studie upptäckt att det förekommer att människor förflyttar sig för att gifta 

sig, vilket tyder på att bröllopsturism existerar. Statistiken visar att många reser till just 

Kalmar för att gifta sig. Utifrån empirin kan vi konstatera att de som reser till Kalmar 

för att gifta sig oftast har någon typ av relation till Kalmar. Undersökningen visar att 

bröllops status har förändrats (Boden 2003). Information från Svensson Bergström 

visade att vid de bröllop hon arrangerat har kunderna lagt mycket pengar på sina 

bröllop. Vi tolkar det som att den förändrade statusen av bröllop och brudpars ökande 

konsumtionsvanor har möjliggjort framväxten av bröllopsindustrin. För att sammanfatta 

bröllopsindustrin i Kalmar är den relativt lönsam vilket vi kan tyda genom Sparretun 

och Wahlgrens bokningar. Ett förslag till Kalmars aktörer är således att satsa mer på 

bröllopen då det finns bevis för att det faktiskt är en lönsam bransch.  

 

Genom studien har vi sett att platsens miljö har stor betydelse när brudpar väljer 

bröllopsplats. Teorierna om plats (Cresswell 2004) användes för att beskriva platsen 

Kalmar. Utseende, tillgänglighet och personliga band är några av faktorerna som 

påverkar hur turister uppfattar staden. Det framgår även att en äldre miljö är populärt 

vid bröllop, då Villa Solbacken, Slottshotellet och Kalmar Slott är platser med mycket 

historia och äldre detaljer där många brudpar väljer att ha sin bröllopsfest eller att 

övernatta. Vi kan se att Kalmars aspekter av plats är en anledning till att människor vill 

besöka staden. Platsen är därför en bidragande del för att möjliggöra bröllopsturism.  
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Studien visar att Kalmar kan ses som en destination. När det gäller arbetet med 

bröllopsturism har vi kommit fram till att stadens aktörer inte är tillräckligt medvetna 

om begreppet bröllopsturism. Vid större medvetenheten om fenomenet skulle 

bröllopsturismen i Kalmar dock ha goda förutsättningar för att kunna utvecklas. 

Ruggles-Brise (2009) nämner att det kan vara en fördel för destinationer att 

marknadsföra sig som en bröllopsdestination men att det också kräver ett nära 

samarbete mellan stadens aktörer. Genom studien är det tydligt att Kalmars aktörer inte 

är eniga när det gäller Kalmars utbud för bröllop och det förekommer inte heller några 

samarbeten mellan dem. Det framgår också att aktörerna inte arbetar mycket med 

marknadsföring utan de förlitar sig på att kunderna ska sprida vidare positiv information 

om dem till andra. Med mer marknadsföring skulle de ha möjlighet att nå ut till fler 

människor på olika platser, vilket i sin tur skulle bidra till större spridning av word-of-

mouth. Vi ser potential i att kunna utveckla bröllopsturismen i Kalmar, bland annat då 

Destination Kalmar ser en vilja hos aktörerna i att förbättra fenomenet. Vi kan 

konstatera att, om de har som mål att utveckla bröllopsturismen i Kalmar skulle det 

krävas ett större samarbete mellan de lokala aktörerna samt en mer utvecklad 

marknadsföring, för att nå ut till besökare i hela Sverige.  

 

Förhoppningarna med denna studie är att ge en bättre förståelse för bröllopsturismen 

och att fenomenet bröllopsturism efter avslutad studie ska bli mer uppmärksammat.   

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna forskning har utgått från ett destinationsperspektiv, men bröllopsturism skulle 

även kunna undersökas utifrån turisternas perspektiv. Det skulle vara intressant att 

genom en kvantitativ undersökning, ta reda på vad som motiverar människor att resa till 

andra platser för att gifta sig.  

 

Vidare skulle det också kunna undersökas hur bröllopsturismen ser ut i andra städer och 

göra en jämförelse med Kalmar. En sådan studie kan vara intressant för destinations-

utvecklare, då de kan se hur långt steg de själva har tagit med bröllopsturismen.  

 

 

 



 40 

Källförteckning 

 

AARP (2000). “The Deathcare Industry.” Washington D.C.: AARP Public Policy 

Institute. 

 

Adler, Howard; Chien, Tzu Chu. (2004) Journal of Foodservice Business Research. The 

Wedding Business: A Method to Boost Food and Beverage Revenues in Hotels. Vol. 7 

Issue 1, p117-125. 9p. 

 

Boden, S. (2003). Consumerism, romance, and the wedding experience [Elektronisk 

resurs]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

 

Brundin, C. (2006). Gifta sig : [tips, trend och tradition]. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Bryman, A., Bell, E. & Nilsson, B. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. 

uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Bröllopsarrangören: Om bröllopsarrangören [Elektronisk]. 

http://www.brollopsarrangoren.se/om-brollopsarrangoren/. [2013-12-12]. 

 

Buhalis , D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism 

Management , 21 , 97 – 116. 

 

Campbell, C. (1989). The romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. 

London: Blackwell.  

 

Cramer, Kenneth M. & Lafreniere, Kathryn D. (2003) Wedding Preparation Stress: 

Results of a Pilot Study. Guidance & Counseling. Fall2003, Vol. 19 Issue 1, p18-27. 

10p. 5 Charts. 

 

Cresswell, T. (2004). Place : a short introduction. Malden, MA: Blackwell Pub. 

Fill, C. (2006). Simply marketing communications. Harlow: FT Prentice Hall. 

 

http://www.brollopsarrangoren.se/om-brollopsarrangoren/


 41 

Franklin, Adrian; Crang, Mike. (2001). Tourist Studies: The trouble with tourism and 

travel theory?, Jun2001, Vol. 1 Issue 1, p5-22, 18p. Publisher: Sage. 

 

Hankinson, G. (2004). Relational Network Brands: Towards a Conceptual Model of 

Place Brands. Journal of Vacation Marketing. Vol. 10, No. 2, pp. 109-121. 

 

Hatch, M. J. and Schulz, M. (2003). Bringing the Corporation into Corporate Branding. 

European Journal of Marketing. Vol. 37, No. 7/8, pp. 1041-1064. 

 

Holm, Carola. Ekonomi och administrationsansvarig, Slottshotellet. [Mejl]  

[2013-11-18] 

 

Holme, I., Solvang, B. & Nilsson, B. (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of 

Psychosomatic Research, 11, 213-218. 

 

Kalmar: Om Kalmar, Fakta om Kalmar [Elektronisk]. 

1
 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Fakta-om-Kalmar/ [2013-11-14]. 

 

Kalmar: Om Kalmar [Elektronisk]. 

2
 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/ [2013-11-29]. 

 

Kalmar: Flytta hit. [Elektronisk]. 

http://www.kalmar.se/flytta-hit/ [2013-11-14].  

 

Kalmar Slott: Boka bröllop [Elektronisk]. 

1 
http://www.kalmarslott.se/boka/broellop [2013-11-12]. 

 

Kalmar Slott: Kontakt. [Elektronisk]. 

2
 http://www.kalmarslott.se/kontakt/bolagsinformation [2013-11-12]. 

 

Kim, Y-H. ‘The Commodification of a Ritual Process:  An Ethnography of the Wedding 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail?vid=3&sid=cc83f117-1110-4ca2-8008-cfc19712db15%40sessionmgr114&hid=105&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#bib11up
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Fakta-om-Kalmar/
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/
http://www.kalmar.se/flytta-hit/
http://www.kalmarslott.se/boka/broellop
http://www.kalmarslott.se/kontakt/bolagsinformation


 42 

Industry in Las Vegas’, Unpublished PhD Thesis (University of Southern California, 

1996). 

 

Larsen, J., Urry, J. & Axhausen, K. (2006). Mobilities, networks, geographies 

[Elektronisk resurs]. Aldershot, England: Ashgate. 

 

Le Duc, Michael. [Elektronisk]. 

http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html [2013-12-11]. 

 

Lippard, L. (1997). The lure of the local : senses of place in a multicentered society. 

New York: New Press.  

 

MacCannell, D. (1973). Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourism 

Settings. American Journal of Sociology 79 (3), 589-603. 

 

Major, Bridget; McLeay, Fraser; Waine, Danny. (2010). Perfect Weddings abroad. 

Journal of Vacation Marketing. Vol. 16 Issue 3, p249-262. 14p. 

 

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

McGraw ,A, Peter & Davis, Derick (2009) In Death and in Love: Sacred Trade-offs in 

the Death Care and Wedding Industries. Advances in Consumer Research. Vol. 36, 

p991-992. 2p. 

 

Mead, Rebecca (2007). One Perfect Day: The Selling of the American Wedding. New 

York: The Penguin Group. 

 

Mitford, Jessica (1998). The American way of Death Revisited. New York: Alfred A. 

Knopf. 

 

Pavlic, Ivana; Perucic, Doris; Portolan, Ana. (2011). Tourists´ Satisfaction as an 

important tool for increasing tourism destinaion competitiveness in the globalization 

conditions – the case of Dubrovnik-Neretva County. International Journal of 

Management Cases.Vol. 13 Issue 3, p591-599. 9p. 



 43 

Pike, S. (2008) Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication 

Approach. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, UK. 

 

Rahe, R.H. (1987). Recent life changes, emotions, and behaviors in coronary heart 

disease. In A. Baum & J.E. Singer (Eds.), Handbook of psychology and health (Vol. 5) 

(pp. 215-239). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

Ribbing, M. (2009). Bröllopsboken. Stockholm: Bonnier fakta. 

 

Ritchie, J., & Crouch, G. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism 

perspective. New York: CABI. 

 

Rubies, E.B. (2001) Improving public–private sectors cooperation in tourism: a new 

paradigm for destinations. Tourism Review 56(3/4), 38–41. 

 

Ruggles-Brise, Olivia. (2009). Tourism insights. Weddings: Opportunities for 

Destinations. Aug 2009. pp.6. 

 

Slottshotellet: Om Slottshotellet [Elektronisk]. 

http://www.slottshotellet.se/om-slottshotellet [2014-01-02]. 

 

Smith, S. (1990). Dictionary of concepts in recreation and leisure studies. Westport, 

CT: Greenwood. 

 

Svenska kyrkan: Vigsel och välsignelse. [Elektronisk]. 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653173 [2013-11-12]. 

 

Svenska kyrkan: Anonym kontakt. [Mejl] [2013-11-14]. 

 

Svensson Bergström, Kim, Bröllopsarrangör, Bröllopsarrangören Kalmar [Mejl] [2013-

12-02]. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail?vid=3&sid=cc83f117-1110-4ca2-8008-cfc19712db15%40sessionmgr114&hid=105&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#bib23up
http://www.slottshotellet.se/om-slottshotellet
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653173


 44 

Urry, J. (1990) The Tourist Gaze. London: Sage. 

 

Urry, J. (2000) Sociology Beyond Societies – Mobilities for the Twenty-First Century. 

London: Routledge. 

 

Urry, J. (2002). ‘Mobility and Proximity’, Sociology 36:2, 255– 74. 

 

Urry, J. (2003). ‘Social Networks, Travel and Talk’, British Journal of Sociology 54:2, 

155– 75. 

 

Urry, J. & Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0 [Elektronisk resurs]. 3rd ed. Thousand 

Oaks, CA: SAGE. 

 

Villa Solbacken [Elektronisk].  

http://www.villasolbacken.nu/ [2013-12-12]. 

 

Waine D. (2008). Big idea, big launch day. Travel. Trade Gazette UK and Ireland, 13 

February: 14. 

 

Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism 

Research 26 (2), 349-370. 

 

Wang, Y.C. (2008) Collaborative destination marketing: roles and strategies of 

convention and visitors bureaus. Journal of Vacation Marketing 14, 191–209. 

 

Zineldin, M. (2004). Co-optition: The Organisation of the Future. Marketing 

Intelligence and Planning. Vol. 22, No. 7, pp. 780-789. 

 

Zouni, Georgia; Kouremenos, Athanassios. (2008). Do tourism providers know their 

visitors ? An investigation of tourism experience at a destination. Tourism & 

Hospitality Research. Vol. 8 Issue 4, p282-297. 16p. 4 Charts, 5 Graphs. 

 

Zurf: Inspiration. 

http://zurf.se/inspiration.php?TID=2&SID=6 [2013-11-12]. 

http://www.villasolbacken.nu/
http://zurf.se/inspiration.php?TID=2&SID=6


 45 

 

Åmund vin och fruktgård [Elektronisk]. 

1
 http://www.amund.se/amund.php [2013-12-12]. 

2 
http://www.amund.se/brollop_fest.php [2013-12-12]. 

 

Muntliga källor 

Johansson, Elin. Marknadsförare, Destination Kalmar. Intervju 2013-12-02   

 

Neuman, Angelica. Boknings och evenemangsansvarig, Kalmar Slott.  

Intervju 2013-12-04 

 

Sköld, Sofia. Marknadsförare, Destination Kalmar. Intervju 2013-12-02 

 

Sparretun, Mikael. Ägare, Åmund vin och fruktgård. Intervju 2013-12-05 

 

Wahlgren, Jenny. Värdinna, Villa Solbacken. Intervju 2013-12-02 

 

 

http://www.amund.se/amund.php
http://www.amund.se/brollop_fest.php


 46 

Bilaga 1  

Intervjufrågor till Angelica Neuman 2013-12-04 

 Hur länge har du arbetat inom turismnäringen? 

 Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har Kalmar Slott arrangerat bröllop? 

 Hur kom det sig att ni började arrangera bröllop och bröllopsfester? 

Kalmar som plats/destination 

 Vad tycker du gör en plats attraktiv att besöka? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad anser du att Kalmar har att erbjuda när det gäller att ha ett bröllop? Till 

exempel logier, festlokaler och arrangörer. 

 Hur tror du att människor som kommer från andra städer eller länder upplever 

Kalmar som stad? 

Bröllopsturismen i Kalmar 

 Har du tidigare hört talas om fenomenet bröllopsturism, hur ser du på fenomenet? 

 Vad är din allmänna uppfattning om bröllopsturismen i Kalmar? 

 Hur stor anser du att bröllopsturismen i Kalmar är och tycker du att den 

uppmärksammas tillräckligt jämfört med andra turismformer? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad har du för erfarenheter av att människor reser till Kalmar för att gifta sig? 

Arbetet med bröllop bröllopsturism 

 Vad erbjuder ni för tjänster när det gäller bröllop? 

 Arbetar ni med bröllopsturism, i så fall på vilket sätt? 

 Hur många brudpar gifter sig på Kalmar Slott varje år och hur många av dessa 

väljer att ha sin bröllopsmiddag hos er? 

 Vilken är den vanligaste perioden då folk gifter sig här? 

 Vad tror du är anledningen till att par vill ha sin bröllopsfest hos er? 

 Kan du beskriva vilken typ av människor som kommer för att gifta sig hos er? 

(ålder, hemort, antal gäster) 
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 Förekommer det att brudpar och/eller gäster reser från andra kommuner, län eller 

länder och har sin vigsel och/eller bröllopsmiddag på Kalmar Slott? Hur många är 

i så fall dessa per år? 

 Vilken betydelse har bröllopsturismen för er? Hur viktigt är bröllop för er jämfört 

med andra aktiviteter ni ordnar? 

 Hur når ni ut till era potentiella bröllopskunder? 

 Vilka par riktar ni er främst till, och var bor dem? 

 Samarbetar ni med andra aktörer i Kalmar och kan du i så fall förklara hur dessa 

samarbeten går till? 

 Brukar ni rekommendera andra aktörer till era kunder? (Till exempel hotell, 

transport, restaurang) 

 Kan du se några förändringar i och med bröllopen genom åren? (Till exempel när 

det gäller vad brudpar eftersöker, antal bröllop, om det blir vanligare att brudpar 

reser från andra kommuner eller landsting för att gifta sig mm) 

 Hur arbetar ni på Kalmar Slott med autencitet? Arbetar ni med att bevara det 

gamla, hur? 

 Tror du att det har någon betydelse för gästerna att upplevelsen verkligen är äkta? 

 Arbetar ni på Kalmar slott någonting med att till exempel framhäva eller förbättra 

bröllopsturismen i Kalmar? Hur går i så fall detta arbete till? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Elin Johansson och Sofia Sköld 2013-12-02 

 Hur länge har du arbetat inom turismnäringen? 

 Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

 Kan du berätta lite om hur ni marknadsför Kalmar? Vad jobbar ni med just nu? 

Vilka riktar ni er till? 

Kalmar som plats/destination 

 Vad tycker du gör en plats attraktiv att besöka? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad anser du att Kalmar har att erbjuda när det gäller att ha ett bröllop? Till 

exempel logier, festlokaler och arrangörer. 

 Hur tror du att människor som kommer från andra städer eller länder upplever 

Kalmar som stad? 

Bröllopsturismen i Kalmar 

 Har du tidigare hört talas om fenomenet bröllopsturism, hur ser du på fenomenet? 

 Vad är din allmänna uppfattning om bröllopsturismen i Kalmar? 

 Hur stor anser du att bröllopsturismen i Kalmar är och tycker du att den 

uppmärksammas tillräckligt jämfört med andra turismformer? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad har du för erfarenheter av att människor reser till Kalmar för att gifta sig? 

Arbetet med bröllopsturism 

 Arbetar ni på Destination Kalmar någonting med att till exempel framhäva eller 

förbättra bröllopsturismen i Kalmar? Hur går i så fall detta arbete till? 

 Marknadsför ni bröllopsturism och i så fall hur? Försöker ni att nå ut till 

människor i andra städer eller länder? 

 Samarbetar Destination Kalmar andra aktörer i Kalmar, när det gäller 

bröllopsturism? Hur fungerar i så fall dessa samarbeten? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till Jenny Wahlgren 2013-12-02 

 Hur länge har du arbetat inom turismnäringen? 

 Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har Villa Solbacken arrangerat bröllopsfester? 

 Hur kom det sig att Villa Solbacken började arrangera bröllopsfester? 

Kalmar som plats/destination 

 Vad tycker du gör en plats attraktiv att besöka? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad anser du att Kalmar har att erbjuda när det gäller att ha ett bröllop? Till 

exempel logier, festlokaler och arrangörer. 

 Hur tror du att människor som kommer från andra städer eller länder upplever 

Kalmar som stad? 

Bröllopsturismen i Kalmar 

 Har du tidigare hört talas om fenomenet bröllopsturism, hur ser du på fenomenet? 

 Vad är din allmänna uppfattning om bröllopsturismen i Kalmar? 

 Hur stor anser du att bröllopsturismen i Kalmar är och tycker du att den 

uppmärksammas tillräckligt jämfört med andra turismformer? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad har du för erfarenheter av att människor reser till Kalmar för att gifta sig? 

Arbetet med bröllop och bröllopsturism 

 Vad erbjuder Villa Solbacken för tjänster när det gäller bröllop? 

 Arbetar ni med bröllopsturism, i så fall på vilket sätt? 

 Hur många brudpar per år väljer att ha sin bröllopsfest på Villa Solbacken? 

 Vilken är den vanligaste perioden då folk gifter sig eller har sin bröllopsmiddag 

här? 

 Vad tror du är anledningen till att par vill ha sin bröllopsfest hos er? 

 Kan du beskriva vilken typ av människor som kommer för att gifta sig hos er? 

(ålder, hemort, antal gäster) 
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 Förekommer det att brudpar och/eller gäster reser från andra kommuner, län eller 

länder och har sin bröllopsmiddag på Villa Solbacken? Hur många är i så fall 

dessa per år? 

 Vilken betydelse har bröllopsturismen för er? Hur viktigt är bröllop för er jämfört 

med andra aktiviteter ni ordnar? 

 Hur når ni ut till era potentiella bröllopskunder? 

 Vilka par riktar ni er främst till, och var bor dem? 

 Samarbetar ni med andra aktörer i Kalmar och kan du i så fall förklara hur dessa 

samarbeten går till? 

 Brukar ni rekommendera andra aktörer till era kunder? (Till exempel hotell, 

transport, restaurang) 

 Kan du se några förändringar i och med bröllopen genom åren? (Till exempel när 

det gäller vad brudpar eftersöker, antal bröllop, om det blir vanligare att brudpar 

reser från andra kommuner eller landsting för att gifta sig mm) 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till Mikael Sparretun 2013-12-05 

 Hur länge har du arbetat inom turismnäringen? 

 Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har Åmund vin och fruktgård arrangerat bröllopsfester? 

 Hur kom det sig att Åmund vin och fruktgård började arrangera bröllopsfester? 

Kalmar som plats/destination 

 Vad tycker du gör en plats attraktiv att besöka? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad anser du att Kalmar har att erbjuda när det gäller bröllop? Till exempel 

logier, festlokaler och arrangörer. 

 Hur tror du att människor som kommer från andra städer eller länder upplever 

Kalmar som stad? 

Bröllopsturismen i Kalmar 

 Har du tidigare hört talas om fenomenet bröllopsturism, hur ser du på fenomenet? 

 Vad är din allmänna uppfattning om bröllopsturismen i Kalmar? 

 Hur stor anser du att bröllopsturismen i Kalmar är och tycker du att den 

uppmärksammas tillräckligt jämfört med andra turismformer? 

 Vad tycker du att Kalmar har för egenskaper som framhäver staden som en 

bröllopsstad och som kan locka brudpar att gifta sig här? 

 Vad har du för erfarenheter av att människor reser till Kalmar för att gifta sig? 

Arbetet med bröllop och bröllopsturism 

 Vad erbjuder ni för tjänster när det gäller bröllop? 

 Arbetar ni med bröllopsturism, i så fall på vilket sätt? 

 Hur många brudpar väljer att ha sin bröllopsfest på Åmund vin och fruktgård 

varje år? Hur många av dessa väljer att även övernatta hos er? 

 Vilken är den vanligaste perioden då folk gifter sig här? 

 Vad tror du är anledningen till att par vill ha sin bröllopsfest och/eller bo på 

Åmund under bröllopet? 

 Kan du beskriva vilken typ av människor som kommer för att gifta sig hos er? 

(ålder,hemort, antal gäster) 
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 Förekommer det att brudpar och/eller gäster reser från andra kommuner, län eller 

länder och har sin bröllopsmiddag på Åmund vin och fruktgård? Hur många är i 

så fall dessa per år? 

 Vilken betydelse har bröllopsturismen för er? Hur viktigt är bröllop för er jämfört 

med andra aktiviteter ni ordnar? 

 Hur når ni ut till era potentiella bröllopskunder? 

 Vilka par riktar ni er främst till, och var bor dem? 

 Samarbetar ni med andra aktörer i Kalmar och kan du i så fall förklara hur dessa 

samarbeten går till? 

 Brukar ni rekommendera andra aktörer till era kunder? (Till exempel hotell, 

transport, restaurang) 

 Kan du se några förändringar i och med bröllopen genom åren? (Till exempel när 

det gäller vad brudpar eftersöker, antal bröllop, om det blir vanligare att brudpar 

reser från andra kommuner eller landsting för att gifta sig mm) 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


