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Förord 
Arbetet hade inte kunnat genomföras om det inte vore för de respondenter som deltagit och 

ställt upp på intervjuer under processen. Därför riktas ett särskilt tack till Karin Ekebjär på 

Regionförbundet i Kalmar län samt Åke Andersson, Johan Göransson och Sofia Sköld på 

Destination Kalmar AB som alla varit delaktiga och otroligt hjälpsamma under arbetets gång.  
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Abstrakt 

Arbetet har för avsikt att utreda möjligheter och hinder som finns vad gäller profilering i 

Kalmar stad, samt vilka faktorer som påverkar och vad det kan ha för konsekvenser. 

Undersökning och kartläggning av profilering har gjorts för att avgöra hur Kalmar arbetar 

aktivt med stadens image, evenemang och varumärke. Huvudfokus i arbetet kretsar kring 

nyckelord som profilering, destinationsutveckling, image och evenemang som alla binds 

samman för att utmynna i arbetets syfte. 

 

Arbetet grundas i en deduktiv ansats med en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

intervjuer. Appliceringen av tidigare forskning på lokal nivå med Kalmar som huvudfokus har 

genom betydande respondenter inom ämnet möjliggjort prövningen mot tidigare forskning för 

att uppnå ett resultat som ligger linje med arbetets syfte. 
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1. Bakgrund  

I det inledande avsnittet kommer arbetets avsikt att behandlas, tidigare forskning inom 

området samt studiens syfte och frågeställningar att klargöras. Detta kapitel ligger också till 

grund för forskningsproblemet och forskningsfrågan som utmynnar i relation till studiens 

syfte.  

 

I en värld där folk reser mer och längre än någonsin tidigare krävs en ömsesidig medvetenhet 

från både destinationen och resenären för att industrin ska fortsätta utvecklas där upplevelser 

möter förväntningar. Turism är ett begrepp som växer sig starkare för var dag vilket gör att en 

medvetenhet kring begreppet ökar (Hall, C.M. & Williams, A.M. 2008). Dagens resenärer 

lever i en kundorienterad upplevelseindustri där en medvetenhet växer för var dag och det i 

sin tur gör att destinationer måste finna ett framgångskoncept för att nå ut till besökare genom 

en särskild profilering. Destinationer måste säljas, marknadsföras, nischas som vilken produkt 

som helst och det är här destinationsutveckling kommer in som grundpelare i en 

utvecklingsfas som avgörande faktor för i vilken riktning destinationen ska ta (Tribe, J. 2008). 

 

Arbetet ämnar undersöka vilka strategier som kan implementeras i utvecklingsfasen av en 

destination och hur dessa kan stärka ett redan existerande varumärke genom profilering. Idén 

om att fördjupas i destinationsutveckling och profilering kommer ifrån ett genuint intresse 

som lett till att forska i ämnet för att få en djupare förståelse rörande vilka faktorer som 

påverkar och vad dessa kan ha för effekt. Intresset för destinationsutveckling väcktes tidigt 

genom bland annat ”Utveckla turistdestinationer: ett svenskt perspektiv” skriven av Bohlin, M 

& Elbe, J (2011). Där lades grunden för ämnet som författarens utbildning kom att fokuseras 

på och nu även få möjligheten att forska inom, vilket gjorde det till ett självklart val vad 

denna forskning skulle komma att handla om. Författaren vill undersöka möjligheten att 

utveckla en destination utifrån dess förutsättningar samt stärka dess profilering och analysera 

vilka faktorer som kan bidra till att göra destinationen till en framgångssaga vad gäller turism 

och hållbar utveckling.  

 

Destinationsutveckling är ett område som är mångfacetterat vilket gör att väldigt många 

faktorer måste övervägas och analyseras (Veal, A J. 2006).  Samhällsutveckling, geografiska 

lägen, sociala förhållanden och rådande trender spelar alla en egen roll inom ett område med 

betydligt fler förhållanden som måste tas hänsyn till. Målet är att undersöka vilka faktorer 
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som gör en destination lyckad genom att analysera tidigare forskning samt göra 

undersökningar som skall bidra till en djupare förståelse och utvecklad kunskap för ämnet. 

 

1.1 Problemformulering 

Utvecklingen av geografiska platser eller positionering av en destination fokuseras till stor del 

på de huvudattribut som destinationen har att erbjuda till exempel sol & bad, skidåkning eller 

något annat särskilt kännetecken. Pike, S (2008) beskriver dessa attribut som ett sätt för en 

destination att utnyttja dess redan existerande kännetecken men att det krävs en kännedom för 

branschen, ett innovativt tänkande och en röd tråd genom marknadsföringen för att lyckas väl 

med profileringen. Vidare diskuteras även möjligheter, konsekvenser och effekter av en sådan 

marknadsföring där risken i att profilera sig är att destinationen nischas i för stor utsträckning 

istället för att hålla den öppen för en så bred publik som möjligt och att locka till sig besökare 

i fler segment. En specifik destination måste dock vara medveten om risken i ett varumärke 

som kan bli för starkt om profileringen blir för nischad vilket leder till en mindre målgrupp 

(Pike, P. 2008). Ytterligare analys görs av Hall, M (2000) gällande förhållandet i 

turismutveckling mellan processer och förhållanden som påverkas i utvecklingsfasen då det 

alltid finns konsekvenser i en utvecklingsfas. Förhållandet mellan värd och besökare 

undersöks och hur utveckling kan påverka en destination med fokus på sociala och 

ekonomiska förhållanden. 

 

Getz, D (2005) granskar en ännu mer nischad marknad i form av evenemangsturism som kan 

var en stor del av destinationsutveckling då ett eller flera event kan prägla uppfattningen av en 

hel destination eller geografisk plats. Genom profilering och att arbeta med att stärka en 

destinations varumärke kan eventplanering och utförande var en bidragande del av en lyckad 

profil. Bohlin, M & Elbe, J (2011) tar bland annat upp hur en rik eventportfölj kan förlänga en 

säsong eller rent av öppna upp en destinations möjligheter för en tillströmning av turister året 

runt. Eventen blir då en förlängd del av destinationens marknadsföring då eventen som 

genomförs färgar destinationens image och bidrar då också till en tydligare bild eller 

uppfattning. Getz, D (2005) beskriver eventplaneringen som en viktig del av en destinations 

image och genom att vara selektiva och välja vilken typ av event en destination vill inrikta sig 

på kan destinationsutvecklare finna en genväg till en lyckad profilering kombinerat med 

säsongsförlängning.  
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Pike, S (2008) klarlägger vikten av en medvetenhet och kännedom gällande destinationen för 

de som arbetar aktivt med dess utveckling. För att kunna följa en önskvärd linje måste 

attribut, evenemang och attraktioner marknadsföras, väljas och anpassas efter destinationens 

röda tråd. Hall, M (2013) belyser samma faktum och menar att det är viktigt för en destination 

att veta vad den står för och representerar innan den marknadsförs och utvecklas. Med detta i 

åtanke ämnar studien att undersöka vad Kalmar representerar samt hur staden använder sig av 

det i sin utveckling. Forskningen grundas i teori rörande destinationsutveckling, image och 

profilering som prövas mot en geografiskt bestämd plats i form av Kalmar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utreda möjligheter för Kalmar stad samt kartlägga de faktorer som 

påverkar destinationsutvecklingen.   

 

1.3 Forskningsfråga 

För att bryta ner syftet i en specifik och konkret utgångspunkt grundas forskningen i en 

huvudsaklig forskningsfråga. 

 

 Hur bör Kalmar arbeta med profilering för att det ska gynna destinationen? 

 

Denna forskningsfråga ska ligga till grund för uppsatsen i den undersökning och empiriska 

insamlingen som ska leda till svaret på det övergripande forskningsproblemet. Forskningen 

syftar till att finna de avgörande faktorer i balansgången mellan positiva och negativa 

konsekvenser i destinationsutveckling, samt hur en geografisk plats kan skapa en image eller 

profil som gynnar helheten. För att möjliggöra detta måste forskningen fokuseras på en 

särskild destination då varje specifik plats skiljer sig från en annan vilket gör att även 

framgångskonceptet kan förändras drastiskt beroende på orten eller en region. För att öka 

förståelsen för ämnet kommer denna dock stödjas utav tre stycken underfrågor som ligger till 

grund för att svara på den huvudsakliga forskningsfrågan. 

 

 Vad har Kalmar att erbjuda och hur kan det användas i en profilering? 

 På vilka sätt kan evenemang gynna eller missgynna en destination? 

 Hur har Kalmar arbetat med stadens image genom tiden? 
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1.4 Avgränsning 

Genom att välja en särskild destination begränsas forskningsområdet medvetet då det är en 

nödvändighet för att kunna göra en djupare analys, uppnå större förståelse och ett adekvat 

resultat. Genom att välja destinationen Kalmar som huvudämne för studien finns en grund i 

forskningen där den empiriska undersökningen helt syftar till att undersöka lokala 

förhållanden och hur det kan kopplas till tidigare forskning inom det övergripande ämnet. 

Valet av destination föll sig naturligt då författaren har en koppling till staden samt ett genuint 

intresse för dess utveckling. 
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2. Metod 

Arbetet utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod som baseras på fyra stycken 

semistrukturerade intervjuer. Då en deduktiv ansats ligger till grund för undersökningen utgår 

arbetet från tidigare teorier och forskning inom området.  

 

Metodvalet grundas i forskningsproblemet som ämnar till att undersöka vilka konsekvenser en 

tydlig profilering innebär för Kalmar som destination men även uppfattningen av stadens 

nuvarande image och möjligtvis önskvärd framtida inriktning. För att få förståelse för ämnet 

så krävs en bred grund att stå på för att begripa vad destinationen har att erbjuda, hur det 

kanaliseras och vad för konsekvenser det kan leda till att användas sig av dessa i en 

profilering.  

 

MacCannell, D (2012) tar upp risken i att forskare riskerar att bli subjektiva i sin forskning 

och att det är ett etiskt viktigt val att välja en forskningsmetod eller vetenskapligt synsätt som 

gynnar forskningsproblemet och insamling av empiriskt material. Det är därför viktigt att 

forskaren har en medvetenhet från början om det är möjligt att utgå från ett helt objektivt 

synsätt och därefter anpassa sina val av metoder, bearbetning och insamling utifrån detta. 

 

För att forskaren ska kunna uppnå ett önskvärt resultat krävs en ansats och metod som passar 

väl in på forskningsområdet. Detta görs för att skapa en synergi där empiri och teori ställs mot 

varandra för att uppnå ett användbart resultat i forskningen (Brotherton, B 2008). 

 

2.1 Forskningsansats 

Brotherton, B (2008) beskriver forskningsansatser som skiljer sig beroende 

forskningsområdet men utgångspunkten kan ligga i en deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. 

Det ligger stor vikt vid valet av ansats då den lägger grunden för forskningen och den 

empiriska insamlingen i relation till teori. För att få en förståelse för valet av ansats kommer 

samtliga att beskrivas för att kunna motivera valet av den deduktiva ansats som tagit i detta 

arbete.  

 

Bryman, A & Bell, E (2013) redogör för den deduktiva ansatsen som beskrivande av 

förhållandet mellan teori och praktik. Med en djup teoretisk grund skall forskaren testa sitt 

forskningsområde i praktiken för att pröva sina hypoteser genom att konfirmera eller 
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dementera det som framkommit via analys av teorin och tidigare forskning. Brotherton, B 

(2008) talar om den deduktiva ansatsen som en forskares väg att gå från en vedertagen regel 

eller teori som sedan skall testas i praktiken, risken med detta är dock att forskaren måste ta 

för givet att den allmänna regeln eller utgångspunkten stämmer, det är därför viktigt att vara 

källkritisk och göra en djup analys av tidigare forskning för att första de teorier som sedan 

skall testas.  

 

Den induktiva ansatsen vänder sig mot empirin för att samla in data och material som sedan 

analyseras för att skapa nya teorier eller liknande som kan motsvara tidigare forskning 

(Brotherton, B. 2008). Denna induktiva ansats innebär att forskaren utgår från en 

problemformulering som sedan skall resultera i insamlingen av empiriskt material som sedan 

kodas och tolkas för att skapa ny teori eller i annat fall jämföras mot liknande forskning och 

teorier (Bryman, A.2002). Det finns dock en risk med den induktiva ansatsen för forskaren då 

det är svårt att behålla en objektivitet genom forskningen, även om den ska leda fram till nya 

teorier så baseras det ofta på enskilda händelser eller en enskilds individ 

verklighetsuppfattning vilket kan leda till att forskningen blir färgad eller subjektivt 

framtagen.  

 

Den abduktiva ansatsen är en kombination av ovanstående där en induktiv ansats kombineras 

med den deduktiva (Brotherton, B. 2008). Decrop, A (1999) talar om angreppssätt från fler 

infallsvinklar inom forskningen som något positivt eftersom de testar de olika teorierna från 

en mängd olika förhållanden där en utgångspunkt kan ligga i en deduktiv ansats som sedan 

prövas induktivt i ett senare skede. Det handlar inte om att välja den ena eller andra och 

avgöra vilken som är bäst av dem genom att ställa de mot varandra utan istället poängteras 

vikten av att forskaren ska hitta sin egen väg och applicera den ansats eller forskningsmetod 

som passar ändamålet absolut bäst (Riley, R. W. & Love, L. 2000). 

 

För att uppnå en förståelse för fenomenet destinationsutveckling och turism som helhet samt 

dess konsekvenser har en deduktiv ansats valts för att kunna genomföra detta arbete. 

Forskningen har alltså en bred teoretisk bas med teorier som skall testas mot empiri genom 

vald forskningsmetod. Valet av ansats föll sig logiskt då det finns en teoretisk grund att stå på 

som på ett adekvat sätt kan bistå forskningen i den empiriska insamlingen och prövning mot 

tidigare forskning och teorier.   
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2.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoder styr över hur forskningen skall gå tillväga för att finna användbara svar på 

problemformuleringen och i slutändan kunna svara på forskningens syfte. Forskningen utgår 

antingen från en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsmetod som ska passa området och 

dess utformning i form av insamling, bearbetning, tolkning och kodning av data (Ritchie, B, 

W. 2005). Trots de metoders olikheter och anpassning till olika forskningsansatser så finns det 

ingen begränsning i hur forskaren använder dem, Walle, A. H (1997) hävdar att det istället 

bör användas som komplement till varandra, ofta kräver forskning båda delarna och den ena 

eller andra bör därför inte uteslutas.  

 

Westerman, M. A. (2006) beskriver vidare vikten av att ha en grund och någon form av 

flexibilitet för forskningen som sällan innehåller uteslutande den ena eller andra metoden utan 

istället bör forskaren fokusera på vad som fyller forskningsområdets syfte absolut bäst och om 

det krävs en kombination av dem båda finns det inget hinder för det. McLoughlin, D (2007) 

diskuterar det vidare genom sin forskning i kvalitativa och kvantitativa metoder och hävdar 

till motsatsen från att forskning ska baseras genomgående på en metod istället att den kan bli 

intressantare och djupare grundad och analyserad om forskaren använder sig av mer än en 

forskningsmetod. Användning av fler än en metod är något som kommer att beaktas i 

metodvalet då destinationsutveckling har så pass många faktorer som påverkar vilket gör att 

en bredare grund och djupare förståelse av fler infallsvinklar kan vara av stort värde.  

 

De kvantitativa forskningsmetoder är enligt Bryman, A & Bell, E (2013) metoder där forskare 

samlar in kvantifierbar data och sammanställer den i statistisk form eller exakta svar. Det är 

strukturerade metoders mål att mäta och analysera data för att kunna förstå och förklara 

samband i forskningen. Brotherton, B (2008) redogör för vikten av att det finns underlag för 

forskningsproblemet som skall undersökas, det vill säga att det måste kunna definieras och 

avgränsas för att sedan kunna sammanställas och kodas av forskaren. I en kvantitativ 

forskningsmetod inom turism krävs stor förberedelse i undersökningsmetoderna för insamling 

av data, Enright, M. J. & Newton, J. (2004) tar upp instrument som undersökningar, 

strukturerade intervjuer, survey eller enkätundersökningar vars uppgift är att samla in 

kvantifierbar och data som ska ligga till grund för skapandet av ny teori eller jämförande mot 

existerande forskning.  
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Bryman, A & Bell, E (2013) beskriver kvalitativa forskningsmetoder som direkt kopplad till 

den induktiva ansatsen då forskningen görs i verkligheten där analyserande och insamling av 

empiri sker samtidigt med kodning av data. Forskaren med en kvalitativ forskningsmetod 

söker svaret på djupgående frågor och går ifrån specifika siffor och värdesätter ord och den 

mjuka fakta mellan raderna. I en kvalitativ undersökning strävar forskaren efter att hitta en 

symbios i en undersökningsmetod där stor vikt ligger vid tolkning och bearbetning samtidigt 

som insamlingen sker (Bartezzaghi, E. 2007). Forskaren använder sig av tolkande analyser 

med större vikt på helheten i motsats till konkret data, istället söks svaren för att få en 

grundlig förståelse för området genom att använda sig av ostrukturerade/kvalitativa intervjuer 

som ger svar som ger stort utrymme för forskaren att tolka, förstå och undersöka hur området 

ska behandlas (Brotherton, B. 2008). I en kvalitativ forskningsmetod måste det finnas en 

medvetenhet om den etiska aspekten som i denna typ av forskning innebär att tolkning av 

material ligger i den enskilde individens bedömning vilket gör att forskningen löper risken för 

att inte uppnå en respektabel nivå av validitet (Finn, M. Et Al. 2000). 

 

2.3 Insamling material 

Val av metod för insamling av material grundas i beslut om vad som passar 

forskningsområdet bäst och det finns enligt Bryman, A & Bell, E (2013) två typer av data, 

primär och sekundärdata. Primärdata är den som forskaren skapar själv genom att samla in 

empiriskt material genom noga vald metod som är fyller forskningsområdets syfte.  

 

Primärdata samlas alltså in genom den valda metod och kan ske genom både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar med till exempel intervjuer eller enkätundersökningar som grund, 

grunden ligger i att forskaren själv skaffar sig denna typ av data (Brotherton, B 2008).  

 

Sekundärdata är typen av empiriskt material som redan existerar genom tidigare forskning, 

det är resultat från andra forskares undersökningar som kan finnas i vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur. Forskaren avgör genom ansats och metod valet av hur denne skall använda sig 

av primär och sekundärdata, om forskaren har en ansats som kräver empiriskt insamling så 

sker insamlingen av primärdata innan de analyseras mot sekundärdata medan en deduktiv 

metod kräver att det finns en tydlig teoretisk grund i sekundärdata och existerande teorier 

innan de testas i verkligheten för skapandet av ny teori och primärdata (Finn, M. Et Al. 2000). 
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Decrop, A. (1999) beskriver vikten av att ha fler än en infallsvinkel på forskning och att 

forskaren genom att använda sig av flera metoder skapar en högre validitet och reliabilitet. 

Forskningen inom området tyder också på att genom att forskaren validerar sin empiriska 

undersökning genom flera synvinklar kan forskaren minimera risken för att den uppfattas som 

subjektiv.  

 

Inom turism och relaterade områden tar Jamal, T. &  Hollinshead, K (2001) upp vikten av 

kvalitativa metoder för att få en djupare förståelse för området och dess komplexitet och att 

den inte bara kan förklaras genom kvalitativ data och något mätbart. Bryman, A & Bell, E 

(2013) talar om ett flertal kvalitativa metoder varav intervjuer är en del som används frekvent 

för att samla in kvalitativ data och information för bearbetning där fokus ligger på det som 

inte är mätbart utan snarare forskarens uppfattning. I denna forskning kommer intervjuer ligga 

till grund för den empiriska undersökningen där material samlas in för att kodas enligt 

kvalitativa metoder. När forskningen och insamling av empiriskt material eller primärdata 

sker måste forskaren vara medveten om de etiska aspekter som finnas inom denna 

forskningsmetod och då den grundas i en personlig kontakt och en djupgående analys är det 

viktigt att ta hänsyn till det. Forskaren måste ha i åtanke att ställa rätt eller relevanta frågor, 

vara uppmärksam på hur den intervjuade personen uppfattar situationen samt ge en så rättvis 

sammanställning som möjligt utav det insamlade materialet (Riley, R. W. & Love, L 2000).  

 

Forskningsmetoden i form av intervjuer skall syfta till att ge en grundligare analys av 

samband inom forskningsområdet som ligger till forskarens bas för en noggrannare 

undersökning. Intervju som forskningsmetod beskrivs som ett samtal mellan två eller flera 

personer där intervjuaren måste ta hänsyn till fler personliga faktorer än vid någon annan 

forskningsmetod då grunden ligger i en förståelse för respondenten och tolkning av materialet 

är bara en liten del av analysen där kroppsspråk, ordval och andra personliga faktorer spelar in 

på forskarens slutsatser (Brotherton, B 2008). Det är också möjligt att den upplevda svagheten 

i forskningsmetoden intervjuer då forskaren spelar en central roll i uppfattningen av det 

insamlade materialet i form av subjektivitet, tunnelseende och risken för att missa viktiga 

delar som respondenten vill framställa, metodens tillvägagångssätt är allt direkt beroende av 

en objektiv och väl förberedd forskare. Vidare så finns det olika typer av intervjuer där de kan 

delas in i kvalitativa och kvantitativa men också strukturerade, semistrukturerade och 

strukturerade (Veal, A J 2006).  
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A & Bell, E (2013) menar att intervjuer är den mest användbara metoden inom kvalitativ 

forskning för att det ger utrymme för en flexibilitet hos forskaren som ger utrymme för egen 

tolkning och en djupare förståelse för forskningsproblemet. Vid kvalitativa intervjumetoder 

beskriver Brotherton, B (2008) vikten av forskarens del i intervjun som objektiv 

tolkningsperson då genom att använda ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer finns 

det ett stort utrymme för egen tolkning. Dessa typer av intervjuer beskrivs som en del i en 

dialog där det lämnas utrymme för en interaktion mellan forskare och respondent där 

följdfrågor förekommer för att få en djupare förståelse för ämnet (Brotherton, B 2008).  

 

Det finns för och nackdelar med denna typ av forskningsmetod då det blir en personlig 

kontakt mellan forskare och respondent som kan påverka denne i en eller annan riktning, 

exempelvis kan en respondent vid direkt dialog med forskaren ge ett ärligare svar än vid en 

enkätundersökning samtidigt som denna faktor också kan bidra till att respondenten vill ge ett 

så korrekt svar som möjligt som kanske inte alltid stämmer överens med sanningen 

(Brotherton, B 2008). Detta kan bli ett etiskt problem i intervjufasen då forskaren kan i och 

med denna flexibilitet blir inkonsekvent i resultaten men också förlora sin validitet i 

forskningsresultatet.  

 

Semistrukturerade eller strukturerade intervjuer lämnar mindre utrymme för denna flexibilitet 

vilket tar bort lite av den etiska aspekten vid intervjutillfället då intervjuaren har en lättare 

uppgift i att tolka och analysera den primärdata som samlas in. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är enligt Brotherton, B (2008) att det är enklare för forskaren att 

hålla fokus på problemformuleringen och samla in det primärdata som är önskvärd för att 

analysera forskningsområdet och utvinna ett resultat. Genom att ställa vinklade frågor med 

visst utrymme för följdfrågor försäkrar sig forskaren om att fokus kommer att riktas mot 

önskat område och det kan leda till en mer konkret analys (Veal, A J 2006).  

 

Forskningsområdet destinationsutveckling och profilering kommer att behandlas med en 

kvalitativ semistrukturerad intervjumetod då den skulle ge mest adekvata svar för 

forskningsområdet som är förhållandevis komplext men samtidigt kvantifierbart. Genom att 

intervjua personer med stort inflytande över turismen på en destination eller individer som 

arbetar kommunalt med utvecklingen av destinationen kan forskningen genom att använda en 

intervjumetod där det finns visst utrymme för följdfrågor få en tydlig bild och djup förståelse 

för området.  
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2.4 Urval 

Urvalet i en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer är extremt viktigt då 

det är direkt avgörande för forskningens resultat. Då valet att enbart fokusera forskningen till 

djupare intervjuer för en kvalitativ metod med stor förståelse och utrymme för tolkning av det 

empiriska material som skapas genom intervjuer krävs ett noggrant urval som i detta arbete 

handlar om respondenter för intervjuer. Urvalet har skett genom att kartlägga kommunala och 

privata aktörer för att avgöra vilka som har störst inflytande över staden Kalmars profilering 

och utveckling. 

 

2.4.1  Respondenter 
Författaren har valt att göra ett flertal semistrukturerade intervjuer som är liknande i innehåll 

med fyra stycken personer som alla är aktiva inom utveckling och profilering av Kalmar som 

destination i olika former. Det är för att få en så bred bild som möjligt samtidigt som det skall 

skapa en djupare förståelse för hur destinationen arbetar med profilering samt utveckling i 

flera olika led. Regionförbundet i Kalmar län är helt och hållet kommunalt ägt och har stor 

betydelse i den internationella marknadsföringen av Kalmar men arbetar även med den mer 

lokala profileringen i samarbetet med Destination Kalmar AB. Dessa två utgör stadens två 

utgångspunkter var gäller destinationens utveckling och profilering och ur detta har betydande 

personer inom organisationerna valts ut som respondenter för detta arbete.  

 

2.4.2 Karin Ekebjär 
Karin Ekebjär är anställd av Kalmar Regionförbund som turismsamordnare och fungerar som 

spindeln i nätet när det kommer till event, profilering, image, utveckling och marknadsföring 

av Kalmar på internationell nivå. Valet föll sig logiskt då Ekebjär, K har kontakter med 

näringsliv, internationella organisationer som Visit Sweden och Swedish Welcome men även 

lokala aktörer som Destionation Kalmar AB som de jobbar tätt med i utvecklingen av staden. 

En stor del av arbetsrollen innebär även ansvaret för kommunal kompetensutveckling som 

regionförbundet tagit fram i form av ett kursutbud och seminarium som ska gynna näringsliv 

och destinationen som helhet. Regionförbundet samarbetar inom hela länet som delats upp i 

tre geografiska avgränsningar där ansvaret på var och en ligger kommunalt samtidigt som de 

arbetar gränsöverskridande för att marknadsföra Småland som destination nationellt.  
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Regionförbundet i Kalmar Län arbetar tätt tillsammans med Destination Kalmar AB i 

destinationsutvecklingen och profileringsfrågor. Ekebjär, K beskriver sin tjänst som otroligt 

flexibel, bred och ansvarsfull då hon figurerar som någon form av huvudperson i arbetet med 

besöksnäringen. Tillsammans med två till kollegor placerade i Växjö och Jönköping har de 

ansvaret för att marknadsföra och profilera hela Småland på den internationella marknaden.  

 

Ekebjär, K beskriver sitt jobb som gränsöverskridande och väldigt innovativt, det sker hela 

tiden nya kampanjer, evenemang och ingen arbetsdag är den andra lik i arbetet med 

destinationsutveckling. Regionförbundet arbetar tillsammans med samarbetspartners för att 

öka medvetenheten om länet och de specifika destinationerna inom länet som skall belysas. 

Swedish Welcome och Visit Sweden är två av de huvudpartners som regionförbundet 

använder sig av i arbetet för att förenkla marknadsföringen internationellt.  

 

Ekebjär, K beskriver Swedish Welcome som en kvalitetsstämpel för god service och en 

lyckad upplevelseproduktion och för att Småland och Kalmar ska fortsätta utvecklas och blir 

ännu mer anpassade för en hög andel turister ses detta som en självklarhet att arbeta med. 

Visit Sweden är en samarbetspartner som de arbetar med främst för att få en ökad kännedom 

på den internationella marknaden. Visit Sweden skall figurera som en inkörsport för samtliga 

tillresande turister till Sverige där de arbetar med marknadsföring, profilering och allt som har 

med Sveriges turism att göra. 

 

2.4.3 Johan Göransson 
Johan Göransson är anställd av Destination Kalmar AB och har som huvudområde att 

utveckla event och sportturismen inom regionen. Detta är en tjänst som innebär väldigt 

mycket kontakter med näringsliv, eventorganisationer och kommuner för att främja arbetet 

med att utveckla destinationen genom att arrangera evenemang. Göranssons, J roll är att 

arbeta som en mellanhand mellan arrangörer, kommunen och näringslivet för att locka 

spännande event till Kalmar som kan öka både stadens turism och stärka dess image.  

 

Göransson, J kom från Smålandsidrotten när Destination Kalmar AB insåg att det fanns ett 

behov att fylla i form av en idrott och sportansvarig inom destinationen. Göransson, J har 

sedan han tillsattes 2012 arbetat med frågor rörande destinationsutveckling genom idrott, 

evenemang och sport som är hans huvudområde men precis som alla de andra inom företaget 
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har han ett väldigt gränsöverskridande arbete. Göransson, J beskriver sitt arbete som väldigt 

utmanande då det innebär att vara selektiv i evenemangsproduktion samtidigt som det aktivt 

arbetas med att locka intressanta evenemang till Kalmar. Arbetet kan innebära många 

resdagar och stort ansvar med relativt fria händer då tjänsten är ämnesspecifik. Att locka 

intressanta evenemang till Kalmar beskrivs som ett väldigt utmanande arbete samtidigt som 

det kan vara minst lika utmanande att vara selektiv och välja bland de evenemangsarrangörer 

som erbjuder sig att arrangera något i Kalmar.  

 

Med sin bakgrund i smålandsidrotten kändes tjänsten som sport och idrottsansvarig som 

klippt och skuren för Göransson, J, sedan starten har han trivts bra och ser en spännande och 

ännu mer utvecklande framtid framför sig.  

 

2.4.4 Åke Andersson 
Åke Andersson är VD på Destination Kalmar AB vilket innebär att han har en väldigt tydlig 

översikt över hur Kalmar marknadsförs och hur de aktivt arbetar för att utveckla 

destinationen. Åke är en visionär vars uppgift är att styra Destination Kalmar i rätt riktning 

som gynnar destinationens helhetsuppfattning. Destination Kalmar AB har som huvudansvar 

att marknadsföra och utveckla destinationen lokalt och nationellt vilket gör Åke till den 

person som har absolut största ansvar inom detta område i Kalmar.  

 

Andersson, Å och är själv en visionär med otroligt många bollar i luften. Åke beskriver 

Kalmar som en destination på framfart med mycket potential för vidare utveckling och det är 

något som Destination Kalmar AB ska se till att det blir verklighet av. Redan nu har 

organisationen gjort framsteg vad gäller utvecklingen av destinationen som helhet och Åke 

vill gärna se en framtid i samma spår. Det finns uttalade värdeord som Destination Kalmar 

arbetar utefter som ligger till grund för vad som ska få arrangeras eller marknadsföras och 

detta är något som ska genomsyra hela verksamheten i allt från kampanjer till 

evenemangsproduktionen.  

 

Andersson, Å vill se Kalmar som en levande kuststad under ständig utveckling och menar att 

utvecklingen är på god väg i denna bana och fortsätter därför att satsa på turismen och 

evenemangsproduktionen inom regionen kommer den fortsätta utvecklas och locka till sig 

turister. I rollen som VD för Destination Kalmar AB finns det ett stort ansvar då det är en 
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position som har inflytande över hur stadens framtid kan komma att se ut på grund av dess 

beslutande roll i många frågor gällande både marknadsföring, profilering och evenemang.  

 

2.4.5 Sofia Sköld 
Sofia Sköld arbetar som ansvarig för marknadsföringen på Destination Kalmar AB och har en 

bred tjänst med många olika inriktningar. Även om huvudansvaret är marknadsföring så 

arbetar Sköld, S diagonalt mellan de olika posterna inom organisationen då strukturen tillåter 

det. Anledningen till att Sofia valdes för en intervju var för att hon jobbar mycket med det 

visuella och den konkreta marknadsföringen av destinationen då det är henne huvuduppgift 

medan övriga respondenterna jobbar mer praktiskt med ämnet.  

 

Sköld, S har en betydande roll när det kommer till den praktiska profileringen och 

marknadsföringen av Kalmar i sin tjänst som marknadsförare på Destination Kalmar AB. 

Tjänsten i sig utgår ifrån att arbeta med profileringsmaterial som används i marknadsföringen 

i samtliga evenemang och utanför dessa. Sköld, S arbetar mycket med den grafiska profilen 

för Kalmar stad som har en tydlig koppling till allt som berör marknadsföring och profilering 

av staden. Den grafiska profilen ligger som grund i all marknadsföring då det är mycket av det 

material som skapas i linje med denna som också marknadsförs i kampanjer och i samband 

med evenemang.  

 

2.5 Bearbetning material 

Den primär och sekundärdata som samlats in under forskningens och den empiriska 

insamlingens gång har sedan bearbetas och kodats för att få en så tydlig och grundlig 

förståelse för resultatet som möjligt (Veal, A J 2006). För att få ett så korrekt och 

verklighetstroget resultat som möjligt krävs att forskaren har hög reabilitet och validitet i sin 

forskning oavsett om den är kvalitativ eller kvantitativ. Reabiliteten avgör tillförlitligheten på 

den forskning som gjorts och hur anpassad den valda metoden är för undersökningsområdet. 

Målet med forskningen ska vara att om en annan forskare gör samma typ av undersökning på 

samma område skall denne uppnå samma typ av resultat, detta är något som enligt Bryman, A 

& Bell, E (2013) beskrivs reabilitet men forskaren måste också vara medveten om att vid 

kvantitativ forskning finns det en problematisering av detta i form av att resultatet som uppnås 

kan bero på ett antal faktorer särskilt vid personliga intervjuer. Dessa faktorer är något som 
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måste tas hänsyn till då arbetet utgår från flertalet semistrukturerade intervjuer vilket ger 

utrymme för en fri tolkning av forskaren som måste behålla ett subjektivt tolkningssätt.  

 

Bryman, A & Bell, E (2013) beskriver ett kriterium som mäter forskningen i form av validitet 

som avgör om den insamlade data är relevant för forskningsproblemet och om det besvarar 

problemformuleringen och forskningens syfte. För att uppnå en hög valididet måste 

trovärdigheten i arbetet styrkas och i en kvalitativ undersökning kan det vara svårt då den inte 

fokuserar på hård fakta till lika stor del som en kvantitativs undersökning, därför måste 

forskaren genom en rättfärdigad etiskt grund ha motiverade metoder för sin insamling av data 

som kan resultera i dess relevans för forskningsområdet (Veal, A J 2006).  

 

Då forskningen kommer att mätas genom en kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att hela 

tiden ha validitet och reabilitet som grund för att styrka argument och val av ansats då 

forskningen som ligger till grund för resultatet måste ha en tydlig bakgrund som är 

välmotiverad. Arbetet ska genomsyras av detta genom motiveringen av ansats och 

forskningsmetoder som ligger till grund för kodningen av det insamlade materialet.  

 

2.6 Etik 

Det finns en viktig grund i kritik och etik mot tillvägagångssätt som kan visa på validitet och 

reabilitet i forskningen, för att uppnå en accepterad nivå av dessa krävs att forskaren är 

medveten om dem (Bryman, A & Bell, E 2013). Det finns många etiska aspekter i den 

kvalitativa forskningsmetoden där personliga faktorer är de största vilket kan leda till ökad 

subjektivitet där resultatet påverkas av forskarens egna tankar. Empiri och primärdata kan 

färgas både av respondenter samt forskarens uppfattning om denne inte är tillräckligt objektiv 

i sitt tillvägagångssätt. Då en deduktiv ansats tas i forskningen så finns det en väl grundad 

teori bakom den empiriska undersökningen men valet av respondenter kan vara selektivt 

vilket kan ge ett inte önskvärt eller oriktigt resultat i form av låg validitet som orsakar 

forskningens reabilitet (Bryman, A & Bell, E 2013). Valet av metodfördjupning föll sig 

naturligt, då resultat genom en djupare förståelse för området enklast sker genom väl 

grundade intervjuer som kan ge svar på faktorer som hur, varför och vad som förändras.  

 

Xiao, H. & S. L. J. Smith (2006) beskriver problemet i den etiska frågan av 

forskningsmetoder där forskaren har svårt för att vara subjektiv och även om en kvantitativ 
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undersökning underlättar objektivititet måste forskaren ha i åtanke att oavsett val av 

forskningsinstrument så måste de vara etiskt rättfärdigade genom noggrant övervägda frågor 

och svarsalternativt för att inte få ett färgat resultat. Forskaren har valt att ställa liknande 

frågor med samma tema till samtliga respondenter för att få så rättvisa svar som möjligt och 

har därefter sammanställt svaren och jämfört mot varandra för att få en tydligare helhetsbild.  
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3. Teori 

Det finns rikligt med tidigare forskning inom området med ett flertal olika infallsvinklar och 

arbetssätt men gemensamt för denna forskning som analyserats är dess fokus på 

destinationsutveckling och profilering. Forskningen kommer att delas in i dess huvudfokus 

och analyseras efter författarens utgångspunkter för att ge en så tydlig bild av helheten i 

destinationsprofilering och utveckling som möjligt. Forskningen som gjorts på området har 

varit varierande i både aspekter och resultat men metoder och tillvägagångssätt är ofta 

likartade. När det kommer till forskningsområdets mångfacetterade komplexitet genom 

specifika destinationer och dess beroende av vissa variabler som geografisk plats, 

samhällsutveckling och ekonomisk påverkan så har det fokuserats på tidigare forskning med 

olika infallsvinklar på dess områden för att få en så grundlig förståelse som möjligt.  

 

För att kunna göra en djupare analys inom området krävs en grundförståelse för de termer 

som kommer att bli berörda under forskningen. Det är en förutsättning för möjligheten att gå 

in i en djupanalys och för vidare forskning inom det aktuella ämnet. Som en grundbult i 

destinationsutveckling och anledning till värdet av profilering ligger ämnet turism och för att 

gå vidare inom dess olika beståndsdelar krävs en definition av ämnet. Detta för att få en 

djupare förståelse för motivationsfaktorer och vad det är som gör att folk reser. 

 

”Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside their 

usual enviroment for not more than one consecutive year for leisure, business or other 

purposes” 

(Holloway, J. Christopher., Humphreys, Claire. & Davidson, Rob. 2009, s 8) 

 

Ovanstående beskriver fenomenet turism ingående genom att ta upp dess komplexitet och 

dess mångfacetterade natur, begreppet är otroligt brett och syftar till den djupare förståelse för 

vad turism kan innebära. Det finns ett flertal liknande definitioner men gemensamt för dem 

alla är att människan rör sig utanför deras miljö som skulle definieras som hemma. Lew, A. 

A. (2011) tar det ett steg längre i sin forskning gällande turismens roll i den globala ekonomin 

och undersöker påverkan i relation till konsekvenser och gör också klart i sin forskning att 

turismindustrin inte är världens största industri då det uppges vara en upprepad 

missuppfattning. 
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Forskning som gjorts inom området destinationsutveckling har till stor del fokuserat på 

destinationsprofilering och vad som ligger bakom individers val när det gäller val av resmål. 

Govers, R, et al. (2007) beskriver det från en destinations synvinkel där verksamma aktörer 

måste sätta sig in i turistens situation vad gäller behov och förväntningar för att skapa en 

lyckad marknadsföring som ligger i linje med destinationens egen profil. Detta diskuteras 

ytterligare av Mazanec, J. A. & Strasser, H. (2007) som analyserar förhållandet mellan 

uppfattningar, förväntningar och upplevelser samt dess relation till hur vitalt det är för en 

destination att arbeta gentemot dessa för att skapa en tillfredställande image. Det finns 

forskning som tyder på att en destination kan gynnas av en tydligt profilerad inriktning där 

huvudfokus syftar till att ha en stark image som kan locka fler turister men också går hand i 

hand med att uppfylla turistens krav och förväntningar (Ekinci, Y. & Hosany, S. 2006, Tasci, 

A, et al. 2007, Murphy, L, et al. 2007). 

 

Schultz M, et al. (2000) beskriver hur profilering och förväntningar står i direkt relation till 

varandra när det kommer till organisationer där rykte och identitet är avgörande för en lyckad 

utvecklingskurva. På samma sätt diskuterar Bonn, M. A, et al. (2005) hur det kan appliceras 

inom destinationer baserat på turisters förutfattade meningar, uppfattningar och förväntningar 

av en destination. Destinationer bör arbeta mot gemensamt uppsatta mål, följa en röd tråd och 

skapa en tydligt framställd bild av vad som kan förväntas för att kunna lyckas i arbetet med att 

locka turister men framför allt leva upp till dess förväntningar med besöket (Yooshik Y, 

Muzaffer U, 2005). Det beskrivs ingående då vikten av upplevd förväntan kan vara direkt 

avgörande för en resenärs helhetsuppfattning av en destination. Det är därför viktigt för 

destinationens alla aktörer att dra åt samma håll för att skapa den önskvärda helhetsupplevelse 

som kunden önskar eller förväntar sig.  

 

I tidigare forskning finns ofta en utgångspunkt i att turism som ämne är svårdefinierat och 

problematiskt att forska i på grund av dess rikt fasetterade bas med många faktorer som 

påverkar dess utveckling (Darbellay, F & Stock, M 2012, Franklin, A & Crang, M. 2001, 

Tribe, J. 2008). MacCannell, D (2012), däremot har en helt annan utgångspunkt i sin etiskt 

färgade diskussion kring turism som forskningsområde där författaren tar ställning till vad 

forskningen bidragit till men kritiserar den samtidigt för dess likgiltighet som inte är 

tillräckligt djup för att förklara ämnet i sig. Kritiken riktas mot definitionen av turism och vad 

som är av värde för att kunna forska i det och få någon form av substans i den forskning som 

görs. Istället riktas fokus mot hur etik, symbolik och relationen mellan turisten och värden och 

23 
 



 

hur dessa är grunden eller förutsättningarna för turismens utveckling. Detta är en viktig del av 

destinationsutveckling då det utgör en central punkt för hur en destination kan lyckas som 

värd genom att uppfylla kraven som ställs av turisten på en destination (Coles, T, et al. 2006, 

Edwards, D. & Griffin, T. 2013).  

 

Problematiseringen i detta kan vara en del av den flytande moderniteten som Vogel, M. P. & 

Oschmann, C (2013) diskuterar i struktur av den postmoderna tiden vi lever i som påverkat 

turismbranschen i den form att upplevelser skall konsumeras i så stor mängd som möjligt 

under minsta tänkbara tid. Turisten har högre krav, mer kunskap och större möjlighet att 

transportera sig än någonsin tidigare och det ställer högre krav på alla verksamma aktörer 

inom branschen då de ständigt måste leva upp till de förväntningar som ställs. En destination i 

denna kontext måste alltså vara en kombination av upplevelser och tillgänglighet för att 

lyckas tillfredsställa den post moderna turisten som hela tiden söker nya erfarenheter (Vogel, 

M. P. & Oschmann, C. 2013, Magnini, V. P, et al. 2011). 

 

Den tidigare forskningen som analyserats har mynnat ut i tre stycken utgångspunkter som 

ligger till grund för undersökningen av Kalmar som destination och hur de arbetar med 

utvecklingen och dess image genom profilering. Samtliga av dessa tre har enligt tidigare 

forskning en tydlig koppling till destinationsutveckling och processen den genomgår och 

därför ska dessa analyseras djupare för att sedan ställas i relation till Kalmar.  

 

3.1 Destinationsprofilering 

Något som forskare är överens om i tidigare forskning är att den tyder på att alla destinationer 

kan dra nytta av en tydlig profilering och ett starkt varumärke likt en organisation men få tar 

upp dess komplexitet i negativa konsekvenser som de gör i forskningen inom turism som 

industri eller fenomen (Sirgy, M. J. & Su, C. 2000).  Destinationsutveckling och profilering 

koncentreras till stor del i den positiva aspekten av konsekvenser som den inbringar i en 

region eller stad medan turismens konsekvenser som bransch eller industri oftast har en 

negativ klang, detta är ett ämne som Hall, C.M. & Williams, A.M. (2008) diskuterar vidare i 

form av turismens förändringsfaktorer där fokus kopplas till analysen av hur stor inverkan 

innovation har i turismindustrin. Det är något som Judd, D. R. & Fainstein, S, S. (1999) går 

djupare på när de fokuserar på förhållandet mellan värdskapet och destinationen men utgår 

från förhållandet mellan värd och besökare. De poängterar hur viktigt förhållandet mellan 
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tillgång och efterfrågan är inom turismbranschen som ligger under ständig förändring och för 

att lyckas krävs en flexibel organisation som kan anpassa sig eller ligga i framkant för 

innovation.  

 

MacCannell, D (2012) och Urry, J & Larsen, J (2011) undersöker liknande förhållanden som 

spelar en central roll både i förhållandet mellan värd och turist men också mellan turist och 

destination. Urry, J & Larsen, J (2011) talar om “The tourist gaze” medan MacCannell, D 

(2012) beskriver ett liknande fenomen som ”The tourist bubble”, båda dessa relaterar till 

uppfattningar eller upplevelsen av en destination eller en specifik plats men viktigast av allt så 

utgår dem från turisten och destinationens perspektiv under liknande förutsättningar. 

Forskning har visat att turism skapar och formar platser efter behov, förväntningar och trender 

men det är svårt att se den konkreta förändringsfaktorn som bidrar till detta (Judd, D. R. & 

Fainstein, S. S. 1999). Forskning som gjorts inom destinationsutveckling styrker teorierna om 

att platser formas och skapas av turism som fenomen men till vilken grad är svårt att avgöra. 

Det är omöjligt att ge en generell formel för den perfekta utvecklingskurvan, profileringen 

eller förändringen utan det är snarare upp till varje destination var för sig att hitta sin nisch 

och ett vinnande koncept för att tillfredsställa både lokala aktörer i skapandet av ”The tourist 

bubble” men även turisterna som söker ”The tourist gaze”.  

 

MacCannell, D (2012) tar också upp ”the tourist path” i relation till ”the tourist bubble” och 

sätter dessa i en etisk kontext där de jämförs och diskuteras utifrån påverkan av destinationer 

och turister. Etik förs upp som en grundbult i om turism sker på rätt villkor och autenticitet 

har alltid varit något som ifrågasatts, forskats kring och diskuterats ur flera olika perspektiv. 

Motivationsfaktorer som skapar behovet hos människan att resa och uppleva nya saker kan 

ifrågasättas om det är etiskt rätt då det i själva verket är efterfrågan som skapar och formar 

destinationer vilket bidrar till en diffus verklighet om vad som upplevs som autentiskt och 

inte.  

 

3.2 Evenemangsproduktion 

En viktig del av destinationsutveckling och profilering kan bestå av en gedigen repertoar av 

evenemang som färgar hela regionen. Det sker genom att följa en röd tråd i produktionen av 

evenemang där allt ligger i linje med destinationens image för att styrka den ytterligare eller 

möjligtvis användas som verktyg för att den ska få en ny inriktning. Dock krävs det en 
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finkänslighet och noggrannhet hos ansvariga destinationsutvecklare när det kommer till att 

arbeta med planering och utförande av evenemang inom en region för att det ska lyckas.  

 

”Without a clear vision and goals, event tourism initiatives are likely to become ad hoc and 

ineffective” 

(Getz, D. 2005 s. 133) 

 

Ovanstående citat syftar till att belysa det faktum att alla evenemang inte är bra evenemang, 

många gånger kan det produceras utan eftertanke vilket kan resultera i fler negativa 

konsekvenser än positiva. För en destination är det viktigt att bortse från det strikt ekonomiska 

tankesättet som kan generera fel typer av evenemang som i sin tur färgar staden och 

uppfattningen om destinationer. Govers, R., et al. (2007) beskriver detta ingående i form av 

projiceringen och uppfattningen av en destination som skapas genom dess aktiva arbete med 

destinationsutveckling i form av allt från event till stadsplanering.  

 

”Be what you can be and be aware of what you are” 

(Hall, M. 20131003) 

 

Turismforskaren Michael Hall klargör vikten av en medvetenhet hos ansvariga 

destinationsutvecklare och det går att applicera på all form av utveckling inom en destination, 

region eller nation. Om det inte finns en medvetenhet om vad destinationen representerar eller 

står för så finns en risk för att marknadsföringen blir missriktad. Evenemang går att använda 

som en förlängd marknadsföringskanal då de färgar helhetsuppfattningen av destinationen och 

blir därav en del i marknadsföringen. 

 

När det kommer till evenemang finns en bred publik och stora möjligheter att locka besökare 

till en destination. En destination kan därför använda sig av evenemang både i sin 

marknadsföring och för att skapa en image eller stärka sitt varumärke. Evenemang måste 

övervägas, utvärderas och analyseras utifrån en destinations preferenser för att uppfylla de 

krav som finns för att det ska ligga i linje med önskvärd profilering (Mallen, C & Adams, L. 

2008). Det beskrivs även hur sport kan användas som en destinationsutvecklare tack vare dess 

omfång och trogna publik då den dras väldigt mycket uppmärksamhet och besökare till en 

destination. Det är av den anledning destinationen i fråga måste avgöra vad som skulle vara 

gynnsamt för deras röda tråd och profilering när det kommer till helheten. Higham, J. & 
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Hinch, T (2009) beskriver risken mer ingående i att sportevenemang har en väldigt stor 

inverkan på staden på fler än ett plan. En destination blir färgad av evenemangen som går av 

stapeln och för att det ska gynna både evenemanget och destinationen måste det vara 

gynnsamt på mer än bara ett ekonomiskt plan.  

 

3.3 Destinationsimage 

Image går hand i hand med profilering och för att en destination skall uppnå en önskvärd 

image krävs någon form av arbete för att nå dit. Det kan ske på flera olika sätt och 

kontinuerligt i och med utvecklingsarbetet och hänger ihop med stadens turism. Swain, M. 

B. (2009) analyserar fenomenet mellan turist och värd med särskilt focus på värden, individen 

och turisten där det skapas någon form av symbios där vi lever i en värld som upplevs som 

autentiskt men det är likt producerade och kommersialiserade destinationer svårt att avgöra 

vad vi faktiskt upplever. Etik och autenticitet tas upp frekvent inom forskningen på området 

och blir allt mer aktuell då turisten blir mer och mer kunnig och krävande, de vill uppleva en 

autentisk kultur och en äkta levande stad med interaktion med invånarna för att på något vis 

legitimera sin konsumtion av staden och dess kultur men detta kan leda till en missnöjdhet då 

tillgång och efterfrågan tillfredställs (Selby, M. 2004). 

 

Ytterliggare forskning som är destinationsspecifik har gjorts inom flera områden och 

infallsvinklar och det är den typen av forskning som kan göra den verkliga skillnaden, ett 

övergripande koncept eller allmänt vedertagen regel är svår att applicera inom alla 

destinationer (Ryan, C. & J. Cave. 2005). Detta ligger till grund för varför varje destination 

måste hitta sitt eget vinnande koncept och göra vad den kan för att skapa en flexibel plats som 

ständigt utvecklas av aktörer som drar åt samma håll. Carmichael, B. A. & A. Morrison 

(2011) talar om entreprenörer och hur de är verksamma inom turismbranschen i form av 

individuella drivkrafter men också lokala företag och resurser som driver destinationen och 

samhället framåt men samtidigt har en stor påverkan på alla aktörer verksamma inom 

området. Det är därför varje destination i sig måste hitta sin bärande grund men samtidigt vara 

flexibla för rådande trender och förändringar inom branschen.  

 

Imagen av en destination är något som färgas av flertalet olika faktorer med allt från 

helhetsupplevelsen till specifika evenemang. Det är svårt för en destination att alltid leva upp 

till helhetsupplevelsen som projicerats med en viss image då vissa specifika faktorer kan vara 
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direkt avgörande för en individs upplevelse. Getz, Donald (2005 s. 133-134) beskriver vikten 

av medvetenhet om vad destinationens grundimage är och hur den kan påverkas av särskilda 

evenemang. Något som också beskrivs är hur event som inte är genomtänkta och ligger i linje 

med destinationens image kan lätt sluta med att de blir ineffektiva eller rent av skadar 

destinationen som helhet.  
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4.  Destination Kalmar 

För att förstå hur Kalmar arbetar med destinationsutveckling, profilering och marknadsföring 

kommer det inledas med att beskriva aktiva aktörer som Destination Kalmar AB samt 

Regionförbunden i Kalmar län. Dessa aktörer har ett stort inflytande tillsammans med 

kommunen över hur och i vilken riktning utvecklingen och marknadsföringen sker. 

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun vilket gör att de ingår i Kalmar 

Kommunbolag AB (Andersson, Å). Likt andra bolag under kommunalt styre som Kalmarhem 

AB samt Kalmar Airport AB finns en grundtanke i att utveckla samverkan och 

gränsöverskridande samarbete mellan bolagen i koncernen.  

 

Den interna strukturen av företaget Destination Kalmar AB delas in i turistbyrån, slottet och 

den administrativa avdelningen. De har även en tillsatt styrelse som består av representanter 

från näringslivet kombinerat med kommunalvalda politiker. Det är sedan uppdelat i poster där 

det går från övergripande ansvar hos en VD till olika ansvarsområden inom organisation. 

Eftersom Destination Kalmar AB är kommunalt ägt finns det direktiv som måste följas som 

ligger i linje med det tjänsteföretag de är utan något syfte att vara vinstdrivande i ren 

ekonomisk form. Företaget finansieras huvudsakligen av bidrag kombinerat med intäkter från 

den egna verksamheten (Andersson, Å). Eftersom företaget har relativt fria händer beskriver 

Andersson, Å det som att de har den friheten och befogenheten att arbeta självständigt även 

om det sker under kommunalt styre.  

Destination Kalmar ABs syfte är att i samarbete med näringslivet marknadsföra och utveckla 

Kalmar som besöksmål. Därav blir produkten att erbjuda aktiviteter och paket för att 

tillfredsställa och bevara besökare och invånare vilket destinationen under de senaste åren 

anser sig lyckats med i stor utsträckning då invånare och besökare har ökat de senaste åren. 

Andersson, Å menar på att de arbetar väldigt gränsöverskridande för att främja samarbeten 

med näringsliv och invånare i staden. Målet är att bygga en givande relation med framför allt 

näringsidkare för att engagera både lokalbefolkning och turister i staden och några exempel på 

detta är både musik på larmtorget och Kalmar stadsfest.  

Kundgruppen utgörs av hela Kalmars befolkning inklusive besökare men för att positionera 

sig och välja ut segment att rikta sin marknadsföring har de valt att fokusera på två 

huvudgrupper. Huvudfokus i positionering och marknadsföringen för Kalmar är Barnfamiljer 

och vuxna utan barn. Sköld, S beskriver dessa som attraktiva målgrupper för destinationen av 
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flera anledningar men anledningen till att de valt barnfamiljer föll sig främst på att det finns 

en bra position med havet, slottet och den levande staden som man vill utnyttja för att 

attrahera dessa. Vuxna utan barn är den andra målgrupp som är betydligt större än 

barnfamiljer och det är här Kalmar verkligen vill positionera sig. Trots att Andersson, Å 

beskriver det som att de utnyttjat slottet som ”Barnens Slott” i marknadsföringen så är det en 

liten del av de attribut som staden har att erbjuda huvudmålgruppen vuxna utan barn. Detta av 

den anledning att det anses vara en ekonomiskt stark målgrupp som dessutom attraheras mer 

utav de evenemang som tar plats i staden med fokus på allt från idrott till stadsfest.   

I sin marknadsföring använder Destination Kalmar AB sig av flertalet olika kanaler vars syfte 

är att komplettera varandra på ett tillfredställande vis för att få ut en helhetsbild av 

destinationen. Huvudsakligen används den egna hemsidan kombinerat med tidningar och 

broschyrer som ständigt hålls uppdaterade för att öka medvetenheten om vad som händer i 

Kalmar men framför allt gällande framtida evenemang och planer (Sköld, S). De har också 

annonser på internet via olika hemsidor samt lokaltidningar, dessa kompletteras också med 

större reklamkampanjer på reklampelare och busskurer och liknande med större geografiskt 

upptagningsområde.  

När det kommer till den internationella marknaden beskriver Ekebjär, K det som att det ligger 

mer på hennes bord att ansvara för då Regionförbundet tillsammans med Destination Kalmar 

AB samarbetar för att locka turister till Småland. Marknadsföringen sker huvudsakligen mot 

Danmark, Norge, Tyskland och Holland som de bearbetar aktivt tillsammans med närliggande 

städer för att locka till länet. Denna marknadsföring kräver en noggrannhet då den är både 

mer nischad mot Småland och har en tyngre ekonomisk faktor än den lokala 

marknadsföringen. Ekebjär, K talar om hur segmentering och positionering är extremt viktigt 

då det handlar om att veta vad man ska marknadsföra och hur man ska göra det för bästa 

resultat, man måste ta hänsyn till fler faktorer och anpassa bilden utefter vilket segment som 

skall nås ut till. Andersson, Å beskriver detta som att de hänger ihop och det är inget som är 

svart eller vitt utan snarare ett samarbete där destinationens röda linje marknadsförs men i den 

internationella marknadsföringen kan det vara mer nischad men inriktat på ett större 

geografiskt område.  

Både Ekebjär, K och Andersson, Å är väl medvetna om att kundnöjdhet är viktigt för att hålla 

lokalbefolkning och besökare nöjda och för att locka fler till staden. Andersson, Å berättar 

trots det att de inte arbetar särskilt mycket med återkoppling. Detta är dock något som de båda 
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beskriver som vitalt för att få feedback på det arbete som de uträttat och för att kunna 

utvecklas och göra det bättre i framtiden. Ekebjär, K beskriver att det kan vara viktigt att de 

lyssnar mer till vad individer faktiskt vill ha eller uppfattar att de fått då det är någon form av 

måttstock på resultatet i stadens utveckling.  

 

Kalmar förknippas ofta med de aktivt inarbetade värdeord som destinationen har uttalade. 

Exempel på dessa är bland annat kuststad, vackert och välkomnande samtidigt som man 

tvättat av sig stämpeln som en genomfartsort till Öland (Sköld, S). Detta är en extremt viktig 

faktor i arbetet med marknadsföring och utveckling av destinationen då den tidigare varit så 

starkt kopplad till Öland har det funnits en motivation att skapa en egen image och stärka 

Kalmars varumärke. Det är här Destination Kalmar AB och Regionförbundet i Kalmar län 

kommer in som två drivande krafter i arbetet med destinationsprofileringen. De arbetar aktivt 

såväl regionalt som internationellt för att stärka Kalmars image och position som en 

huvudattraktion i Sverige och Småland (Ekebjär, K).  

 

I arbetet med att stärka imagen genom profilering arbetar både regionförbundet och 

Destination Kalmar AB aktivt med turismens grunder och den gemensamt utarbetade profilen 

med riktlinjer för hur Kalmar skall uppfattas. Det som ligger till grund för den röda tråd som 

de arbetar med är det värdeord som finns uttalade för destinationen vilka i nuläget är kuststad, 

vackert, stämningsfullt, nära, öppet, välkomnande, regioncentrum och ständig utveckling 

(Sköld, S). Dock skiljer sig arbetet väldigt mycket i hur Destination Kalmar AB arbetar med 

dessa kontra hur regionförbundet gör det då det sker på olika nivåer.  

 

Destination Kalmar AB har som huvuduppgift att marknadsföra Kalmar som destination och 

ständigt utveckla besöksnäringen och evenemangsutbudet. De har alltså som huvudsaklig 

uppgift att utveckla Kalmar stad genom profilering och marknadsföring i kombination med 

evenemang och attraktionsproduktion (kalmar.com) 

 

”Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra 

Kalmar som besöksmål.” 

(kalmar.com)  

 

31 
 



 

Detta är en del av bolagets affärsidé och något de strävar efter i sitt dagliga arbete med 

destinationsutvecklingen. Det finns en väl inarbetad grund som kontinuerligt följs upp för att 

stärka imagen och genom värdeord kombinerat med marknadsföringsstrategier skapa en röd 

tråd genom hela organisationen samt destinationen (Andersson, Å)  

 

Regionförbundet i Kalmar län skiljer sig till viss del i dess arbete med stadens utveckling då 

det har en bredare uppgift i att marknadsföra Kalmar internationellt samt nationellt i större 

grad. Detta gör att det finns en starkare koppling till Småland i både marknadsföring och 

profilering för att skapa en gemensam profil i marknadsföringsarbetet och underlätta 

marknadsföringen internationellt (rfkl.se).  

 

4.1 Profilera Kalmar 

Destination Kalmar har tillsammans med andra turismansvariga i regionen och 

Regionförbundet i Kalmar län upprättat gemensamma mål och utvecklingsplaner. Tanken är 

att regionen tillsammans ska kunna höja attraktionsvärdet och skapa ett starkt varumärke för 

Småland som är konkurrenskraftigt inom svensk turism. 

  

”Vi måste vara starka tillsammans och lägga pengarna i mitten och få ut ett budskap, för var 

och en har inte råd att vara världsmästare på sin lilla ring idag” 

(Andersson, Å) 

 

Eftersom Destination Kalmars uppdrag grundas i att marknadsföra Kalmar blir även Kalmar 

kommun en viktig aktör. Framgångar för kommunen reflekterar sig i staden och påverkar 

naturligtvis bilden av Kalmar. Då kommunen är ägare av organisationen och sätter budget och 

arbetsmål i kombination med att mer än hälften av styrelsen består av politiker påverkar 

givetvis verksamheten (Andersson, Å). 

 

Det är inte bara viktigt att få med sig näringslivet enligt Andersson, Å utan även invånarna för 

att skapa ett engagemang för staden och dess utveckling. Genom att skapa ett engagemang 

och stolthet över staden menar Andersson, Å att invånare i högre omfattning stannar och 

använder staden som ett semesteralternativ. Destination Kalmar som en spindel i ett nätverk 

där aktörerna är beroende av varandra. Det finns många faktorer som inverkar på dem då de 
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egentligen inte har egna produkter och tjänster. De samarbetar med andras tjänster och styr 

upp ett samarbete inom turismbranschen i Kalmar och marknadsför den.  

 

I Destination Kalmars fall ledde satsningen av sport till att de var i behov av en ny 

medarbetare som kunde specialisera sig på idrottsturism när. Genom ett stort engagemang, 

konkreta mål och satsningar på staden och slottet har Destination Kalmar lyckats öka 

besökssiffrorna kolossalt menar Andersson, Å och där spelar idrottsturismen en otroligt viktig 

roll. Göransson, J beskriver tillsattes på posten som ansvarar för sportturismen och tror att den 

ligger rätt i tiden både i Kalmars utveckling och rådande trender.  

 

Sköld S beskriver även att kommunen tillsammans med regionförbund och Destination 

Kalmar AB satsat på att bli en bättre kuststad genom att förstärka havsbad då staden saknar 

riktiga sandstränder. Andersson, Å tar upp satsningen av kalmarsund och långviken som en 

långsiktig investering med utvecklingsmöjligheter där flertalet olika projekt och förslag är 

aktuella för framtida utveckling. Detta involverar ett stort område som ska kunna utgöra en 

central punkt i Kalmars turism med närhet till slottet och havsbad kombinerat med aktiviteter 

som fotboll, basket och volleyboll (Andersson, Å). 

 

Kalmar slott är Kalmars mest betydelsefulla turistkälla med flest antal besökare. År 2009 

bestämdes det för att göra en investering i Kalmar slott berättar Andersson, Å. Destination 

Kalmar har lagt en budget på 40 miljoner kronor för att få förändringarna helt färdigställda till 

2018 och det innebär att de bland annat ska installera en hiss samt utöka framkomligheten för 

att göra det anpassat för alla besökare. Ytterligare en annan satsning som Andersson, Å talar 

om är Barnens Slott. I en undersökning uppenbarades en möjlighet då det saknades slott 

profilerade mot barn i Sverige. Barnens Slott innebär att de vill förmedla en berättelse genom 

att använda olika aktiviteter för barnen och eftersom barnfamiljer är en av de primära 

målgrupper de riktar sig mot har detta uppfattats som en lyckad satsning (Andersson, Å).  

 

Ur kommunens vision Kalmar 2020 beskriver Andersson, Å hur Kalmarsundsregionens 

besöksstatistik utvecklas väl och bidrar både till ökat antal arbetstillfällen men också till 

regionens marknadsföring mot nya potentiella invånare. Tack vare deras satsningar på att lyfta 

fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, deras vackra landsbygd samt idrotts- och 

kulturevenemang har de utvecklats till ett av landets mest populära besöksmål. Detta har 

också bidragit till att stimulera det lokala idrotts- och kulturlivet menar Andersson, Å.  
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”Om även framtidens invånare i Kalmar ska kunna vara stolta, måste vi som styr Kalmar idag 

lämna ifrån oss ett ännu bättre samhälle än det vi fick av dem som styrde igår.” 

(Andersson, Å) 

 

Det ovanstående beskriver den samarbetssituation som byggts upp mellan kommun och 

näringsliv och belyser hur viktigt det är med synergier som ämnar skapa något bättre inte bara 

idag utan även för framtiden. Ekebjär, K tror att kommunens roll i det är att styra skeppet och 

med direktiv och en röd tråd uppnå en önskvärd riktning för destinationen.  

 

Destination Kalmar lägger mycket fokus på att skapa evenemang med utgångspunkt i idrott 

som kan sammankopplas med Ironman. Främst den anledning att de då de vinner på att satsa 

på liknande grenar för att locka till sig samma målgrupp fast på andra tider av året för att 

förlänga säsongen (Göransson,J). Andersson, Å tillsammans med Ekebjär, K beskriver att de 

arbetar aktivt med säsongsförlängning och nämner det som en av de större utmaningar de 

mött. Att förlänga säsongen för en tidigare väldigt säsongsbetonad stad är inte helt lätt då 

Kalmar förknippats med sommarstaden Kalmar. Sköld, S beskriver att det i arbetet med 

marknadsföringen sker en kontinuerlig uppdatering av evenemang året runt och det är också 

den bilden de försöker förmedla, att det är en aktiv och levande stad året runt.  

 

4.2 Evenemang 

Regionförbundet i Kalmar län har i uppgift att gemensamt med näringsliv och Destination 

Kalmar AB ansvara för Kalmar som besöksmål genom att bland annat upprätta 

evenemangsutbudet som äger rum i staden. Det är något som Göransson, J beskriver som en 

bidragande faktor till stadens utveckling och frammarsch de senaste åren då 

evenemangsproduktionen varit en stor del av det ökade besöksantalet. Andersson, Å berättar 

att just det samarbetet är jätteviktigt för att kunna genomföra de evenemang som Destination 

Kalmar arrangerar. Näringslivet fyller delvis en funktion som finansiärer, men även som en 

del av upplevelsen t ex vid marknader. Ett konkret exempel som Andersson, Å tar upp är 

evenemanget Musik på Larmtorget som Destination Kalmar arrangerar årligen. Då får varje 

krog runt torget möjlighet att bidra ekonomiskt för att göra detta genomförbart. Tanken med 

detta är en samverkan och win-win situation som skapas genom att krogarna vinner på detta 

då det lockar besökare som gärna äter i anslutning till evenemanget men även en förbättrad 
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helhetsupplevelse för besökare. Det skapas en synergi i den formen att situationens samspel 

gynnar alla parter mer än om var och en skulle försöka sig på något liknande på egen hand.  

 

Detta relationsbygge värderas högt då det förutom detta specifika evenemang där näringslivet 

bidrar finns bestående samarbetspartners. Destination Kalmar har utarbetat tre nivåer av 

samarbetspartners i organisationen: Tripp, Trapp och Trull (Göransson, J). I samarbetet väljer 

sedan organistationerna själva hur mycket de vill finansiera med under ett år och i utbyte får 

de chansen att medverka på frukostmöten, sammanträden med nätverksmingel. Utöver detta 

får de exponering på hemsidan, fribiljetter till olika besöksmål och evenemang för att 

motivera företag att engagera sig (Göransson, J). 

 

Framtiden ser ljus ut för Kalmar enligt Andersson, Å tillsammans med resten av Destination 

Kalmar AB, då de tror att det ökade besöksantalet kommer fortsätta i samma kurva i takt med 

att nya evenemang som går av stapeln i staden. Destination Kalmar ABs framtidsplaner 

fokuseras till stor del på att rikta sin fokus och sina resurser på Kalmar slott och på 

sportevenemang så som Ironman och andra liknande arrangemang i samma spår.  

 

Ironman är ett sportevenemang i triathlon som startade i Kalmar år 2012. Det fungerar som ett 

kval till världsmästerskapet på Hawaii där vinnarna får chansen att delta. Deltagare kommer 

från hela världen till Kalmar för att tävla vilket leder till ett stort medieintresse enligt 

Andersson, Å. För ändamålet skapades en ny förening som heter Kalmar Triathlon AB där 

huvudansvaret för hela evenemanget ligger, men precis som andra evenemang genomsyras 

det av samarbeten och gränsöverskridande arbete mellan parterna för att göra det så lyckat 

som möjligt. Destination Kalmar och Regionförbundet är båda involverade på flera sätt 

samtidigt som de sponsrar evenemanget med ekonomiska bidrag då man anser att det är något 

som ger något tillbaka till destinationen.    

 

Göransson, J beskriver idrott överlag som ett dragplåster och särskilt syftar han då på större 

evenemang och framför allt tävlingar. Detta beskrivs som något som kan påverka på gott och 

ont för andra sporter som kanske inte tar samma plats eller har samma framgång i regionen. 

Detta medför att satsningen på att andra idrottsgrenar kanske inte har samma prioritet. Till 

exempel har basket och handbollen inte fått lika stort utrymme som exempelvis fotbollen men 

det har givetvis med framgångarna att göra också beskriver Göransson, J. Däremot skulle en 

satsning kunna medföra ett större antal besökare då fortfarande har stort förtroende för 
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idrottsevenemang, dock saknas resurser till att uppfylla allas önskningar och det prioriteras 

därför vilka evenemang som drar mest och ger mest tillbaka till staden. Därför läggs största 

tyngd på saker man redan har och är bra på menar Göransson, J så som Guldfågeln arena för 

fotbollen och även sådana sporter som ligger under evenemanget Ironman (löpning, cykling 

och simning). Göransson, J tror på teorin att fokusera på det en destination är bra på och 

utvecklas inom det.  

 

Destination Kalmar har på senare år satsat mer på löpning då de har förhoppningen att detta är 

något som attraherar både besökare och invånare. Genom att införa fem nya löplopp hoppas 

Destination Kalmar få hit motionärer i alla åldrar. Cykling är också en källa man försöker 

satsa på t.ex. med en cykel Grand Prix som arrangerats. Dessa idrottsevenemang tror 

Andersson, Å lockar de lokala invånarna till att stanna i staden och konsumera i evenemangen 

istället för att åka iväg för att uppleva detta på andra platser och orter. Göransson, J tar upp en 

viktig faktor i medvetenheten om att det finns både för och nackdelar i evenemang och 

särskilt nischade sådana, alla uppskattar inte idrott och det kan finnas en risk i att bygga ett 

varumärke kring ett smalt område. Av denna anledning har Destination Kalmar AB 

tillsammans med Regionförbundet försökt ha en spridning och stor variation på evenemangen 

man tror kommer att färga staden. 

 

4.3 Varumärket Kalmar 

Tidigare forskning tyder på att det finns en stark koppling mellan lyckade turistdestinationer 

med ett uttalat varumärke eller stark image vilket gör att turister eller resande har enklare för 

att relatera till eller upptäcka destinationen. Det är något som de arbetar aktivt med i både 

Regionförbundet och Destination Kalmar AB parallellt för att skapa en stark profil lokalt, 

nationellt samt internationellt (Ekebjär, K & Andersson, Å). I skapandet av ett varumärke 

beskriver Ekebjär, K det som att det är ett ständigt upprepande av egenskaper hos 

destinationen, de arbetar med samma värdeord som Destination Kalmar AB för att skapa en 

röd tråd i marknadsföringen. Då den internationella marknaden skiljer sig från den lokala eller 

nationella så sker en mer utförlig marknadsföring av Småland som helhet istället för specifika 

destinationer inom länet. 

 

När Ekebjär, K beskriver varumärket Kalmar är det tydliga värderingar som belyses som har 

stark koppling till värdeorden med fokus på kuststaden Kalmar och evenemangsarenan som 
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skapats. Andersson, Å tror att det i nuläget finns en tydlig profilering för destinationen vilket i 

sin tur skapat ett starkt och självständigt varumärke i helheten Småland som destination. 

Sköld, S som arbetar mycket med den marknadsföring och material som skall profilera staden 

beskriver samma sak och vikten av att arbeta med en medvetenhet om vad man har att 

erbjuda. Det styrker teorin om att skapa något utifrån vad man har och inte försöka sig på att 

utge sig för eller sikta på att vara något annat. Sköld, S tar exemplet Göteborg som stad och 

destination samt hur de lyckats oerhört väl med marknadsföring och evenemangsutbud. Även 

om hon vill jämföra städerna så sker det inte inom samma ramar och det är lätt att ta sig vatten 

över huvudet om fokus inte stannar vid de interna egenskaperna och attributen som Kalmar 

har att erbjuda.  
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5. Resultat 

Som stad har Kalmar otroliga möjligheter i både geografiskt läge, aktuell image och 

inarbetade värdeord och om det ska fortsätta i samma utstakade spår krävs en ännu större 

satsning med ökat samarbete och utvecklad uppföljning. Som destination är det redan en 

levande stad med många evenemang och en gynnsam position vid kusten men om det i 

framtiden skulle satsas ännu mer resurser på att få evenemangsarrangörer att vilja arrangera i 

Kalmar skulle det bidra till den levande stad som de vill bli och till viss mån redan är. 

Kalmars image är enligt respondenterna i detta arbete väldigt god och väl uppfattad inom 

Sverige såväl som målgrupperna internationellt och det handlar till stor del bara om att stärka 

den och fortsätta med de redan inarbetade värdeord som orten har.  

 

Det finns många påverkande faktorer när det kommer till destinationsutveckling och många 

av dem har kartlagts under arbetets gång och mycket handlar om hur och vad en destination 

arbetar aktivt med i sin profilering. Detta gör att image, profilering och destinationsutveckling 

går hand i hand då den ena står i relation till den andra och har alltid en ständig påverkan. 

Målet blir därför att skapa en synergi i utvecklingen mellan image och profilering som kan 

leda till något gynnsamt för hela destinationen. Allt som skapas, genomförs och marknadsförs 

har en direkt inverkan på destinationen och dess image vilket gör att de som arbetar aktivt 

med detta oavsett om det är genom regionförbundet eller Destination Kalmar AB måste ha en 

kunskap och röd tråd i sitt arbete för att lyckas.  

 

Andersson, Å och Ekebjär,K styrker båda de teorier om tidigare forskning som gjorts av 

Govers, R, et al. (2007) och Mazanec, J. A. & Strasser, H. (2007) på destinationsutveckling 

med fokus på profilering och de har länge arbetat med att skapa en attraktiv destination 

genom att skapa en stad som tillfredsställer förväntningar. Aktörer som är ansvariga för 

Kalmars utveckling har arbetat med återkoppling men inte i den grad som skulle vara 

nödvändig, det finns fortfarande ett stort utrymme för förbättring på denna punkt. 

MacCannell, D (2012) beskrev vikten av att behålla en autencitet i en destination som likafullt 

gäller för Kalmar och utan återkopplingen till varken lokalbefolkning eller besökare så är det 

otroligt svårt att avgöra vad som uppskattas och inte.  

 

Vad gäller evenemangsproduktion och skapandet av en levande stad har det gjorts ett gediget 

arbete från kommunen tillsammans med näringsliv för att uppnå detta men som Göransson, J 

beskriver är det en balansgång över vad som ger mest tillbaka till staden. Getz, D. (2005) 
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beskrev detta syftat helt till evenemangsproduktionen och beskriver det som ett övervägande 

av faktorer som sociala, miljömässiga och ekonomiska. Det är dessa som staden kommer att 

fortsätta brottas med för att avgöra vad som gör staden gott även om det i nuläget ser ut att 

vara på god väg mot målet att skapa en attraktiv levande kuststad.  

 

5.1 Skapandet av en attraktiv destination 

I regionens arbete med att skapa en levande självständig stad i form av Kalmar har man 

lyckats väl, men har brutit sig loss från Öland och skapat en stark image och en attraktiv 

destination. Mycket av detta är tack vare evenemangen som satt Kalmar på riktigt på kartan 

med bland annat kanalsimmet, flertalet löpartävlingar och framför allt Iron Man. Detta 

tillsammans med de inarbetade värdeorden, stadens gynnsamma position vid kusten och den 

marknadsföring man arbetar med tillsammans med hela Småland finns det stora 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Med det i bakgrund skulle Destination Kalmar kunna lägga sina resurser på att utveckla 

evenemangsturismen ytterligare i anslutning till deras aktuella satsning på idrottsturism. 

Eftersom idrott och hälsa går hand i hand borde detta kunna stärka Kalmars unika position 

som besöksmål. Då de redan satsat på idrottsevenemang och en profilering inom idrottsturism 

vore det alltså passande med en ytterligare satsning på evenemang som fokuseras på hälsa och 

idrott. I och med att Destination Kalmars huvudsakliga målgrupp, vuxna utan barn, är den 

primära besökaren på evenemang stärker man sin position gentemot detta segment. Att satsa 

på evenemangsproduktionen bidrar även till att de tillfredsställer andra segment vilket är 

mycket positivt då fler besökare lockas till staden. 

  

Genom alla idrottssatsningar med allt från Ironman till byggandet av Guldfågeln arena gör att 

Kalmar positionerar sig som en hälsosam och aktiv stad. Man satsar mycket pengar och tid på 

olika idrottsevenemang. Kanalsim, flera löpspår och ökat kustutbud är några aktuella exempel 

på prioriteringar i staden för att differentiera sig mot andra städer. Då Destination Kalmar 

ABs viktigaste styrka är samarbeten skulle det även genomsyra framtiden i skapandet av en 

attraktiv destination tillsammans med kommun och näringsliv. 

5.2 Kalmar – Evenemangsstaden 

Efter kartläggningen av möjligheter och faktorer som påverkar Kalmars utveckling och image 

så finns det en tydlig möjlighet i att fortsätta arbeta aktivt med evenemang som verktyg i 
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destinationsutvecklingen. Evenemang kan ske enskilt eller återkommande men i vilket fall så 

kan de spela en betydande roll i utformingen och profilering av staden då de blir ett verktyg i 

marknadsföringen.  

 

I skapandet av en levande stad krävs en vilja bland lokalbefolkningen att genomföra detta och 

det är något som både Andersson, Å och Sköld, S talar om att Kalmar har. De beskriver det 

som en unik egenskap hos befolkningen i Kalmar att vilja vara engagerade och brinner för 

staden och dess utveckling, de tar båda upp musik på larmtorget som är ett stående 

evenemang varje sommar som drar otroligt mycket publik där krögare lokalbefolkning och 

turister drar nytta av en härlig stämning och musik. Detta är bara ett av många exempel men 

det är evenemang som detta man vill ska färga staden i dess utveckling och stärka ryktet av en 

levande stad där det ständigt händer något.  

 

Precis som Göransson, J beskriver i sitt arbete med stadens sportturism och framför allt 

evenemangsturism är det en hårfin linje som de arbetar efter där man aktivt måste välja bort 

evenemangsarrangörer för att de går hand i hand med stadens profil. Även om det finns en 

vilja att skapa en levande kuststad med en engagerad lokalbefolkning finns det en risk i att bli 

överambitiösa och gapa efter för mycket. Staden måste präglas av värdeorden som finns och 

för att stärka imagen genom event så måste man fortsätta med arbetet man gör i en selektiv 

urvalsprocess som ger tillbaka något till Kalmar.  

 

Kalmar har möjligheten att skapa sin egen framtid och har fantastiska framtidsutsikter i 

position, nuvarande varumärke och evenemangen de lyckats anordna. Allt detta går i linje 

med vad tidigare forskning belyser för att lyckas med sin profilering som destination, för att 

återkoppla till Hall, M som beskrev vikten av att vara medveten om vad staden står för och 

utnyttja de attribut man har och inte försöka vara något annat. Sköld, S beskrev det bra när 

jämförelsen med Göteborg som destination gjordes, det finns en medvetenhet hos både 

kommun och näringsliv i Kalmar om att de inte har samma möjligheter och gör därför det 

bästa av situationen. Samtidigt så har Kalmar strävat efter att bli den levande staden där 

turister och invånare känner att det finns brett aktivitet och evenemangsutbud och det går i 

linje med vad Vogel, M. P. & Oschmann, C. (2013) beskriver i sin tidigare forskning om den 

flytande moderniteten. Genom att profilera sig som den levande evenemangsstaden kommer 

Kalmar fortsatta att tillfredsställa sina primära målgrupper och även locka till sig sekundära 

segment då det är en så pass bred profilering. Den exkluderar ingen utan snarare bjuder in 
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alla, och det är precis vad Kalmar behöver för att fortsätta växa i både invånare och antalet 

besökare.  

 

I nuläget är Kalmar en levande stad med många evenemang och en bra position samt image. 

Samtidigt finns det en otrolig utvecklingsmöjlighet för framtiden. Utvecklingspotential finns 

på samtliga värdeord som tas upp i fasen för destinationsutveckling och om det utnyttjas till 

fullo kan staden nå dess fulla potential. Destinationen växer och i takt med det även turismen, 

frågan är vad som görs av den och hur framtiden kommer att forma staden. Kalmar skulle 

med rätt initiativ kunna bli öskustens knytpunkt för evenemangsproduktion.  

 

”Vi ses i Kalmar” 

(kreation.se) 

 

5.3 Kritik 

Då arbetet utgått från en kvalitativ undersökning med intervjuer som grund för resultatet så 

kan det ifrågasättas om fyra stycken respondenter räcker för att validera forskningen. Kritiken 

kan riktas mot om forskningsmetoden med intervjuer som grund är tillräckligt omfattande för 

att svara på forskningsfrågan och det övergripande syftet. I en undersökning av området kan 

en mer omfattande metod med fler respondenter eller en jämförelse med andra destinationer 

kunna ökat trovärdigheten i forskningen.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

I arbetet med att kartlägga Kalmars möjligheter och nuvarande styrkor uppfattades det som 

enkelt att attrahera nya evenemang, använda sig av inarbetade värdeord och fortsätta i samma 

spår. Dock upptäcktes något efter samtliga intervjuer som är att historiskt sätt har Kalmar 

varit dåliga på uppföljning av turismen i regionen. Det har varit enstaka projekt eller kortare 

processer för detta men överlag så har det varit en undermålig uppföljning på både enskilda 

evenemang som uppfattningen av stadens turism överlag. 

 

Detta handlar både om inresta turister likväl som lokalbefolkningen, alla är en del av 

skapandet av en turistdestination och därför skall även alla tas hänsyn till i en utvärdering. I 

kontakten med regionförbundet och Sköld, S så beskrevs en utförligare undersökning som 

gjordes av Dam EM i fotboll som arrangerades sommaren 2013 med Kalmar som en av 
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värdorterna och även Iron Man som gick av stapeln senare samma sommar. Dessa följdes upp 

både kvalitativt och kvantitativt genom undersökningar där de ville ta reda på huruvida 

evenemangen av den storleken påverkan orten, lokalbefolkningen samt hur tillresta turister 

eller tävlande uppfattar regionen. Detta är något som skulle kunna göras kontinuerligt om 

kapital och tid avsattes för ändamålet men i nuläget beskriver både Destination Kalmar AB 

och regionförbundet situationen som för tidskrävande och brist på resurser för att göra samma 

utförliga uppföljning på samtliga evenemang.  

 

Med detta i åtanke skulle det vara intressant att veta hur det skulle kunna påverka 

destinationen om det gjordes mer utförliga återkopplingar samt utvärderingar utifrån flera 

olika perspektiv. Detta skulle kunna ha en betydande roll i framtida profilering och arbetet 

med destinationsutvecklingen. Om ansvariga på destinationen är medvetna om hur besökare 

uppfattar staden, lokalbefolkningens uppskattning av utvecklingen samt arrangörers syn på 

regionen skulle de kunna använda sig av den informationen för framtida vägval.  
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Bilaga 1  

 

Övergripande teman och intervjuunderlag till muntliga källor.  

 

Nyckelbegrepp: Kalmar, varumärke, destinationsutveckling, profilering, image, turism, 

målgrupper, positionering, kommunikation 

 

Intervjuteman 

 

Berätta kort om dig själv och vad din tjänst innebär. 

 

Vilken är din uppfattning om Kalmar som destination? 

- Motivera 

 

Vad tror du den huvudsakliga orsaken för turister att besöka Kalmar är? 

 

Vilken typ av turister besöker Kalmar? 

 

Vilken eller vilka målgrupper har ni i åtanke i arbetet med att marknadsföra Kalmar som 

destination? 

- Hur når ni ut till dem? 

- Arbetar ni aktivt för att nå ut till nya segment? 

 

Hur ser grundförutsättningarna ut för Kalmars turism? 

- Med hänsyn till bo, äta, resa, göra 

 

Hur satsar Kalmar kommun på turismen i nuläget? 

- Har detta förändrats genom tiden och i det fallet hur? 

- Önskar du att det satsades mer resurser i utvecklingen av turism i regionen? 

 

Hur ser Kalmars varumärke ut idag? 

- Hur arbetar ni med positionering? 

- Arbetar ni aktivt med att skapa ett varumärke för destinationen? 
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Involveras näringslivet på något vis i positioneringsfrågor? 

- Har näringsidkare inom länet något samarbete kommunalt för att följa en röd 

tråd? 

 

Finns det någon dokumenterad uppföljning på turisters upplevelse av Kalmar? 

- Lever staden upp till förväntningar? 

- Vilka förväntningar ställs av turister?  
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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 
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