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Abstract 
 
The world has become a globalized place in constant development and much of which is now taken for 

granted did not even exist 30-40 years ago, such as smartphones or Internet in common households. As 

new tourist destinations is continuously being created, it becomes increasingly important with effective 

place marketing to compete in the global market. Developing a good and interesting profile is thus a way 

for places to become more attractive for tourists. The main theory in the paper is "post-industrialization 

and the entrepreneurial city" which describes how cities in the global north have moved away from 

industry towards becoming post-industrial cities – very often with a strong focus on tourism. A review of 

previous research in tourism, marketing, profiling, image and branding of places have been made, 

whereupon a knowledge gap has been identified regarding studies concerning comparison of how the 

structure of places and arguably also the profiling of places has changed over time. The aim of this paper 

is therefore to examine how the Swedish city of Kalmar's profiling and geographical space has changed 

from 1972-82 compared to 2010-14. In order to do so, interviews have been conducted and written 

material have been analysed. The result demonstrates inter alia that Kalmar, like many other post-

industrial cities, has gone from being an industrial city to a place of tourism.  
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1 INTRODUKTION  
Världen är idag en globaliserad plats i ständig utveckling (Jones, 2012: 22; Baggio & Cooper, 2010: 1757; 

Kaika, 2010: 470) och mycket av det som tas för givet idag fanns inte ens för 30-40 år sedan. På 70-80-talet 

fanns det till exempel inget internet i hushållen, inga smartphones och turismen var inte alls lika utbredd 

eller av samma karaktär som idag. I och med den pågående globaliseringen och utvecklingen i världen blir 

det allt vanligare att fler och fler platser satsar på servicebaserade arbeten istället för exempelvis 

tillverkningsindustri (Jones, 2012: 108). Idag måste därför platser ständigt utvecklas och vara nytänkande för 

att kunna konkurrera med andra platser om besökare i dagens globaliserade värld (Baggio & Cooper, 2010: 

1757). Det här skiftet mot service i form av turism kommer att studeras utifrån ett fall i uppsatsen. Studien 

görs inom fältet kulturgeografi, dock kan turism ingå i det rumsliga perspektivet – alltså hur turism utformas 

i rummet, vilket är centralt inom kulturgeografi då samhälleliga problem kan beskrivas, analyseras och 

tolkas utifrån detta perspektiv. Fallet som studien baseras på är staden Kalmar och det som uppsatsen 

kommer att undersöka är hur Kalmars profilering som turiststad har förändrats mellan åren 1972-82 och 

2010-14, däribland hur staden har gått från industri till turism. Empiri samlas in genom intervjuer samt via 

insamling av skriftligt material som därefter genomgår en komparativ analys för att generera svar på 

uppsatsens syfte.  
 

1.1 Bakgrund 
Studien utförs i Kalmar som ligger i Sydöstra Sverige ca 11 mil öster om Växjö. Kalmar stad har idag ca 64 

200 invånare (Regionförbundet, 2014), vilket nästan är en fördubbling sedan 1970 då antalet var 35 000 

invånare (Nilsson, 1980: 17). 1970 hade Kalmar län en hög sysselsättning inom jordbruket, dock hade 

andelen sjunkit från 51 % 1920 till 14 % 1970, vilket fortfarande var över det svenska genomsnittet som låg 

på 41 – respektive 8 % (Nilsson, 1980: 17). Vidare industrialiserades Kalmar relativt sent, inte förrän mitten 

av1960-talet nådde länets industrisysselsättning upp till riksgenomsnittet (Nilsson, 1980: 17). Industrin 

präglades av naturens förutsättningar som Småland kunde erbjuda, som till exempel glas- och träindustri 

samt den öländska sten- och cementindustrin (Nilsson, 1980: 17), men det mest dominerande var 

livsmedelsfabriker såsom Kalmar karamellfabrik (1903-1999) och Kalmar läns slakterier (1908-i drift) 

(Lamke & Johannisson, 2009). Trots att industrisysselsättningen i Kalmar nådde upp till riksgenomsnittet i 

mitten på 60-talet uppstod samtidigt problem inom industrin vilket ledde till att flera stora fabriker fick 

läggas ner, vidare lades sedan flera av Kalmars större fabriker ned under slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet (Lamke & Johannisson, 2009). Idag är knappt 10 % av invånarna i kommunen aktiva inom 

tillverkningsindustrin, vilket är en bra bit under 17 % som är riksgenomsnittet; istället är vård, utbildning 

och handel mer betydelsefulla för sysselsättningen i Kalmar (Lamke & Johannisson, 2009). På Kalmars 

hemsida beskrivs staden vara full av kontraster: ”Här möts dåtid och nutid, avkoppling och puls. På 
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promenadavstånd kan du uppleva parker, hav, kullerstensgator, butiker, museer och kaféer” (Kalmar, odat). 

Den mest besökta och mest kända turistattraktionen i Kalmar är slottet som även beskrivs vara en symbol för 

Kalmar (Kalmar slott, 2015). Enligt Regionförbundets rapport från 2013 var antalet gästnätter i Kalmar för 

det året nästan 9 600 samt ytterligare ca 1 000 dagsbesökare (Resurs, 2013).  
 

1.2 Problemformulering och syfte 
Ju fler turistdestinationer som skapas, desto större konkurrens blir det mellan dem. Det är därför viktigt med 

en effektiv marknadsföring av platsen för att få besökare att åka just dit (Ashworth & Goodall, 2013: xxi), 

även profilering och image är begrepp som spelar stor roll för platser för att bli attraktiva på marknaden. På 

70-talet var ännu inte strategier som profilering och imageskapande av platser särskilt utvecklat. Detta kan 

exempelvis utläsas i en artikel från 1975 som undersöker huruvida image kanske kan relateras till turism, 

samt hur uppfattningar av ett område hos potentiella besökare kan påverka dugligheten hos det området som 

en turistregion (Hunt, 1975: 1). Användning av image och profilering var alltså relativt outrett när det 

kommer till platser och turism på 70-talet. Idag försöker platser ständigt komma på idéer angående hur de 

kan bli mer attraktiva för turister att besöka. Detta kan till exempel handla om att utveckla platsens 

profilering, alltså hur platsen marknadsför sig, samt hur man vill att utomstående ska se på den. Varumärke 

Småland, där Kalmar ingår, är ett exempel på en sådan image, där hela landskapet slog ihop sig för att 

marknadsföra och profilera sig vilket då blev mer attraktivt än om städerna hade gjort det var för sig 

(Partnerskap Småland, 2013). Profilering och image blir alltså centrala delar i att attrahera besökare och nya 

inflyttningar till staden.  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Kalmars profilering som turiststad såg ut 1972-82 och hur det har 

förändrats jämfört med 2010-14. Uppsatsen består alltså av en komparativ studie av två olika platser; Kalmar 

1972-82 och Kalmar 2010-14. Dessa två olika tidsperioder kommer i uppsatsen att refereras till genom 

begreppet ”historiska platser”. En frågeställning och en underfråga har formulerats för att förtydliga 

uppsatsens syfte: 

• Hur profilerade sig Kalmar som turiststad 1972-82 jämfört med 2010-14? 

o Hur har Kalmars utformning, image och profil kommit att förändras mellan dessa två 

historiska platser?  
 

Vid genomgång av tidigare forskning var det svårt att hitta någon studie som jämförde hur en plats 

profilering har förändrats ”då gentemot idag”. Forskning om platsvarumärkning har däremot ökat inom 

samhällsvetenskapen (Andersson, 2014: 143). Kunskapsluckan som den här uppsatsen bidrar till blir därför 

att undersöka hur Kalmar var utformat och hur denna plats profilerade sig 1972-82, samt hur platsen har 

förändrats jämfört med 2010-14. Syftet till det här kunskapsbidraget är dels att det alltid är en fördel att veta 
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hur utvecklingen på en plats har gått till för att kunna planera för framtiden, samt att det finns en relevans för 

intresserade inom ämnet. 
 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen skrivs inom ämnet kulturgeografi vilket innebär att vissa avgränsningar kommer att göras. Enligt 

Daniels et al. (2012: 3) lägger kulturgeografi tonvikten på ”people in places and spaces, on landscapes 

modified by human interventions and on complex spatial connections”. Kulturgeografi handlar alltså om alla 

aspekter av det mänskliga samhället på jorden, men antar i synnerhet ett rumsligt förhållningssätt (Jones, 

2012: 2-3). Uppsatsens fokus kommer då att ligga på att beskriva samhälleliga fenomen ur ett rumsligt 

perspektiv, till exempel hur turism eller industri utformas i rummet. Mer specifikt inriktar sig uppsatsen på hur 

Kalmar var utformat samt profilerade sig 1972-82 och profilerar sig 2010-14. Då syftet med uppsatsen är att 

jämföra två olika historiska platser ville jag gå så pass långt tillbaka i tiden att relevanta skillnader skulle 

kunna utläsas mellan ”då och nu”. Att avgränsningen av tidsperioden 1972-82 skedde baserades på att 

intervjupersonen Wiola Hägglöf blev turistchef i Kalmar 1973 samt att Ölandsbron stod färdig 1972 vilket 

även ville inkluderas. En faktor som även spelade in var att antalet artiklar angående Kalmar på 70-talet inte 

var så många vilket ledde till ett tidsspann på tio år (1972-82); längre tidsperiod hade sannolikt blivit 

problematiskt att sammanfatta eller generalisera. Dagens avgränsning (2010-14) blev kortare då det är lättare 

att få tag på material, vilket gjorde ett längre tidsspann överflödigt.  
 

Kalmar är idag ett relativt stort turistmål i Sverige, särskilt på sommaren, vilket delvis beror på närheten till 

Öland. Det blir alltså nästintill omöjligt att utelämna Öland när det talas om Kalmars besöksnäring. Kalmar är 

uppsatsens huvudfokus, dock har Öland spelat en stor roll för Kalmars utveckling och gör även idag, vilket är 

varför viss tyngd även kommer läggas på Öland. Fokus kommer även läggas på hur Kalmar har gått tillväga 

för att skapa sin profil, exempelvis genom specifik marknadsföring av platser eller ”sence of place” 

(förklaring, se kapitel 3.1). Därefter kommer profileringen och utformningen av platserna från 1972-82 

respektive 2010-14 att jämföras för att se hur utvecklingen sett ut. Uppsatsen kommer att använda Kalmar 

som fall, men författaren är medveten om att just den här platsen inte är unik för uppsatsens syfte. Fallet är 

endast ett exempel för att generera hypoteser som sedan kan testas på andra liknande platser.  
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion som leder fram till dess syfte, frågeställning samt kunskapsbidrag. I 

kapitel två presenteras tidigare forskning och därefter definieras teori och relevanta begrepp för uppsatsen i 

kapitel tre. I följande kapitel (fyra) beskrivs sedan vilka metoder som använts samt genomförande och 

upplägg. Det följs av det längsta kapitlet (fem) där resultatet från metoderna presenteras. I kapitel sex 

analyseras därefter resultatet bland annat utifrån frågeställning, teori och tidigare forskning. I uppsatsens 

avslutande kapitel (sju) förs författarens tankar fram, samt slutsatser utifrån resultatet med utgångspunkt i 

frågeställning och tidigare forskning.     
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2 TIDIGARE FORSKNING  
Kapitlet inleds med en kortare introduktion av viss tidigare forskning angående turismmarknadsföring som 

publicerats på 70-80-talet. Därefter följer nyare forskning avseende turism, profilering och 

varumärkesbildande av platser. Då uppsatsens syfte är att jämföra två olika historiska platser (1972-82 samt 

2010-14) bedömdes det vara relevant och intressant att både presentera vad viss forskning från 70-80-talet 

kunde innehålla, samt även nyare forskning. Detta för att kunna urskilja skillnader och eventuella likheter, 

vilket är av uppsatsens fokus. De akademiska artiklarna i kapitlet är inte alltid skrivna inom rent 

Kulturgeografiska journaler eftersom uppsatsen till stor del handlar om profilering och image, vilka är 

begrepp som vanligtvis inte återfinns inom detta område. Forskningen från 70-80-talet  har exempelvis 

hämtats utanför geografiska journaler då tidigare nämnda begrepp ännu vanligen inte användes inom 

geografi eller kulturgeografi. Vissa senare publicerade artiklar har även tvingats tas utanför kulturgeografi 

från journaler såsom Journal Of Marketing, dock kommer majoriteten av tidigare forskning från geografiska 

journaler och ett flertal från kulturgeografiska journaler såsom Progress in Human Geography eller 

Geografiska Annaler. Series B, Human Geography. Trots att all tidigare forskning inte kommer från 

kulturgeografiska journaler har de en relevans för uppsatsen och kommer i analys och slutsats bli del av ett 

kulturgeografiskt perspektiv. 
 

2.1 Forskning från 70-80-talet 

2.1.1 Utanför ämnet geografi 
Hunt (1975) har i sin artikel undersökt om, och i så fall hur, image påverkar turismutveckling. Enligt Hunt 

(1975: 1) råder det en brist på förståelse angående image bland länder och semesterregioner, det finns även 

få tecken på att försök har gjorts för att beskriva sin image – eller avgöra om det överhuvudtaget existerar en 

image hos potentiella resenärer. Laulajainen skrev 1981 hur turism tycks följa kurvan: initiering, tillväxt, 

stagnation, mättnad och eventuellt nedgång (1981: 68). När en plats når tillväxtfasen börjar 

marknadsföringspersonal hos turisttjänster ifrågasätta imagen och preferenserna hos alternativa platser bland 

potentiella kunder, detta för att använda som underlag för PR-insatser (Laulajainen, 1981: 68).  Det kan 

enligt Laulajainen (1981: 69) uppstå en mängd dilemman hos resebyråer såsom: 

• Vilka länder har en positiv image hos potentiella kunder?  

• Vilka komponenter ingår i imagen?  

• Vilka komponenter är avgörande för val av en viss plats?  

• Är de potentiella kunderna enhetliga angående de avgörande ingredienserna? Om inte, är 

marknadssegmentering möjligt?  

• Hur stor vikt ska läggas på de avgörande ingredienserna inom marknadsföring och i reklam?  

Vidare beskriver Laulajainen (1981: 68) hur reklam (inklusive broschyrer) förmodligen är den PR-kanal som 

främst används vid marknadsföring av turisttjänster på massmarknaden, och hur den dominerande 



Linn Engström 2KG30E  2015-01-23 5 
  

  

marknadsföringsstrategin i Finland hade varit att sälja resor direkt till specifika yrkessegment såsom lärare, 

arkitekter och läkare, men att användning av reklam i tidningar och tidskrifter började användas i början av 

70-talet. Just detta har Woodside och Ronkainen (1982) tagit fasta på i sin studie, vars syfte var att jämföra 

huruvida tidningar eller magasin var att föredra vid turismannonsering. Enligt Woodside och Motes (1981: 

73) är marknadssegment olika känsliga för specifika segmentinriktade marknadsföringsstrategier. 

Annonsörer som vill ha ett säsongsmässigt gensvar bör lägga mer tid och arbete på att profilera sin marknad 

för att sedan kunna utveckla reklam som attraherar förbestämda segment (Woodside och Motes, 1981: 73). 
 

2.2 Nyare forskning 
I dagens globaliserade värld, över tre decennier senare, har dessa trender utvecklats ännu mer. Medan det 

är relativt svårt att hitta akademisk litteratur om image och profilering avseende turism och platser från 70-

80-talet, är det idag motsatsen, med en stor mängd akademiska tidskrifter endast avsedda för detta.  

2.2.1 Inom ämnet geografi 
Turism spelar en central roll i uppsatsen och turismindustrin är idag en betydande del av världsekonomin 

(Kayat, Sharif, & Karnchanan, 2013: 640). Enligt Brouder (2014: 3) är turism omfattande och mångsidigt, 

samt har en hög nivå av ”spatial fixity” – alltså att produktion och konsumtion sker samtidigt. Turism är en 

platsbaserad ekonomi där läge och naturtillgångar spelar stor roll för platsens utvecklingsmöjligheter på 

lång sikt (Brouder, 2014: 3). Vid ”genomförande” av turism, ”genomför” turister även platser då de möter 

en stor mängd tecken, känslor och upplevelser (Rickly-Boyd, 2013: 684). Vidare beskriver Rickly-Boyd 

(2013: 684) att faktorerna som talar om den subjektiva potentialen hos turismupplevelsen är de upplevda 

erfarenheterna från ”genomförandet” av turism.  
 

För att en plats ska kunna konkurrera på den globala marknaden samt motivera besökare att komma krävs 

det att omvärlden är medveten om att den existerar, därför spelar effektiv 

marknadsföring/varumärkesbildande en stor roll (Ashworth & Goodall, 2013: xxi; Johansson & Cornebise, 

2010: 188).  Att segmentera marknaden för att definiera vilken målgrupp en plats ska marknadsföra sig mot 

är idag mycket mer självklart än för 30 år sedan. En konsument definieras i förhållande till produkten (eller 

platsen) och marknaden kan på så sätt segmenteras, men något som kan försvåra den här processen är AIOs 

(attitudes, interests, opinions) som exempelvis kan vara turisters egna tidigare erfarenheter, värderingar och 

förväntningar med mera, vilket innebär att alla upplever platsen på olika sätt (Ashworth & Goodall, 2013: 

10; Johansson & Cornebise, 2010: 188).  
 

När det kommer till stadsplanering (speciellt i städer som uppmuntrar turism) är turister en viktig målgrupp 

(Ben-Dalia, Collins-Kreiner & Churchman, 2013: 233). Enligt Ben-Dalia et. al (2013: 233) måste planerare 

studera företeelsen stadsturism och försöka förstå turisters behov och uppfattningar för att attrahera och 
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tillfredsställa turister. Kavaratzis och Ashworth (2005: 507) illustrerar även att det finns en relation mellan 

marknadsföring/varumärkesbildande och planering av platser. Det existerar dock fortfarande en förvirring 

när det kommer till varumärkesbildande av platser och det finns heller ingen större fokus på någon 

anpassad marknadsföring för varken platser eller turism, utan de behandlas som produkter som inte kräver 

särskilt mycket egen uppmärksamhet (Kavaratzis & Ashworth, 2005: 507; Andersson, 2014: 144). Trots att 

artikeln av Tasci och Kozak (2006) är publicerad inom journalen Vacation Marketing tas ändå aspekten 

angående oklarheten vid varumärkesbildande av platser upp. Följande aspekter är exempel på sådana 

oklarheter: 

• förvirringen mellan varumärke och image,  

• bristen på uppfattningen om likheter/skillnader mellan varumärkesbildande för produkter och platser,  

• svårigheten att identifiera en symbol för länder,  

• bristen på allmänt kända varumärken för turistdestinationer (Tasci och Kozak, 2006: 305). 

Samma problem tas upp i flera geografiska artiklar, exempelvis hos Kavaratzis och Ashworth (2005: 507) 

som hävdar att den här förvirringen och oklarheten kan vara en förklaring till varför det inte existerar så 

mycket tidigare forskning när det kommer till marknadsföringsprocesser av platser, dock har forskning 

inom varumärkesbildande av platser ökat på senare tid (Andersson, 2014: 143; Johansson & Cornebise, 

2010: 188). 
 

Vid varumärkning av destinationer anordnas meddelanden och upplevelser som associeras med platsen för 

att säkerställa att de är så utmärkande, fängslande, minnesvärda och givande som möjligt (Avraham & 

Ketter, 2013: 147). Avraham och Ketter (2013: 147) hävdar även att destinationer över hela världen 

använder den här principen för att profilera sig genom frågor som ska hjälpa till att nå dessa mål, såsom 

sport, kultur, historia samt sol- och havsturism. Ett exempel på varumärke är att använda historia och arv 

för att marknadsföra en plats, där historien behandlas som en vara som kan säljas och köpas (Hubbard & 

Lilley, 2000: 221). Det kan dock uppstå friktion mellan den lokala befolkningen och turister eller 

turistföretag i städer där det historiska arvet marknadsförs: ”Spaces of the neighborhood, town or region 

are often overwhelmed by tourists (and tourist values) to the extent that local residents no longer feel it is 

'their‘ space” (Hubbard & Lilley, 2000: 229). Enligt Hubbard och Lilley (2000: 231) gäller det att se till 

både turisters och lokalbefolkningens önskemål vid marknadsföring av en plats historiska arv. Då 

lokalbefolkningen spelar en stor roll för att turister ska få en positiv upplevelse (Bell, 2007: 8), är det 

viktigt för turismstyrelsen (eller liknande) att göra dem nöjda (Hubbard & Lilley, 2000: 231). Om 

lokalbefolkningen anser att turism på platsen är givande accepterar de den, om lokalbefolkningen dock 

känner att de inte får något utbyte avvisar de turismen (Kayat, Sharif, & Karnchanan, 2013: 641). Ett 

idealiskt destinationsvarumärke bör likställa identiteten hos invånare med uppfattningen hos utomstående 

(Johansson & Cornebise, 2010: 189).  
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2.2.2 Utanför ämnet geografi 
Idag måste platser vara innovativa för att kunna konkurrera med andra platser, och för att åstadkomma 

detta spelar nätverk av privata och offentliga aktörer stor roll då de samarbetar för att nå den önskvärda 

utvecklingen (Baggio & Cooper, 2010: 1757-1758). Det är inte endast enskilda företag som attraherar 

turister utan hela platsen (Baggio & Cooper, 2010: 1757; Crouch, 2011: 27), som består av både privata 

och offentliga aktörer likt ett nätverk. Information som används för att marknadsföra en plats kan i vissa 

fall förbättra både platsers och länders image, exempelvis genom att utplåna ett lands existerande negativa 

fördomar som påverkar dess image (Kozak, 2013: viii). Enligt Herstein och Berger (2013: 38) har platser 

som har omarbetat sitt varumärke en stor fördel gentemot platser med en svag eller otydlig image när det 

kommer till att konkurrera om världens turister, företag och uppmärksamhet från media. Ett exempel på 

varumärke är sportevenemang, vilket har blivit allt vanligare att platser använder vid omarbetning av dess 

varumärke och en anledning till detta är att sport är det tema som tilltalar den största målgruppen (Herstein 

& Berger, 2013: 40). Även om själva evenemanget kostar en hel del att arrangera tjänar platsen in en stor 

summa på logi, mat och dryck, transport samt eventuella biljettkostnader (Herstein & Berger, 2013: 40). 

Vid arbete med varumärkesbildande är det svårt att marknadsföra hela landet, utan det är bättre att fokusera 

på enskilda städer (Sahin & Baloglu, 2014: 243; Tasci & Kozak, 2006: 303). Något som också spelar stor 

roll för en besökares förväntningar och en plats konkurrenskraft är ”Word Of Mouth” (WOM) (Buhalis, 

2011: 99; Sahlin & Baloglu, 2014: 239-240; Tasci & Kozak, 2006: 300). Eftersom majoriteten av turisterna 

väljer resmål baserat på rekommendationer från släkt och vänner (WOM) istället för att influeras av media, 

innebär det att ett varumärke som är ännu starkare än positiv WOM blir väldigt viktigt för platser att 

utveckla (Tasci & Kozak, 2006: 300).  
 

Efter att ha gjort en genomgång av tidigare forskning inom marknadsföring/varumärkesbildande av platser 

förefaller det finnas en kunskapslucka när det kommer till komparativa studier gällande profilering eller 

image ”nu och då”. Min forskning angående att jämföra hur Kalmar profilerade sig samt hur platsen var 

utformad 1972-82 jämfört med 2010-14 är därför ett försök att bidra till att fylla den luckan genom att ge 

exempel på hur utvecklingen har sett ut i Kalmar. Den här fallstudien skulle då kunna generera hypoteser 

som igen kan testas på andra (medelstora) städer vid liknande undersökningar.  
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3 TEORETISKT RAMVERK  
Följande kapitel presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt definierar relevanta begrepp. Likt 

föregående kapitel har viss tidigare forskning (nästintill uteslutande i kapitel 3.3) angående följande begrepp 

tvingats hämtas utanför ämnet geografi då de inte är alltför omnämnda inom just det ämnet. 
 

3.1 Postindustrialisering och den entreprenörsmässiga staden 
Enligt Kulturgeografer var och är industrialiseringen en geografisk process i sig (Jones, 2012: 93). Under 

1800-talet utvecklades industrin på regionsnivå där vissa blev specialiserade inom specifika industrier 

(Jones, 2012: 93). På 1900-talet låg industrins fokus på massproducerade konsumtionsvaror och 

löpandebandet-principen blev allt mer använt. Ford blev ett exempel på ett företag som dominerade 

ekonomierna i vissa regioner, vilket ledde till att perioden kallas för ”fordism” (se t.ex. Barney, 2004: 10-11; 

Jones, 2012: 94). Inte förrän sent 1900-tal/tidigt 2000-tal spred sig industrialiseringen över hela världen då 

även globala Syd blev industrialiserat i stor omfattning (Jones, 2012: 95).  
 

I slutet av 1900-talet uppstod en stark enighet bland fler och fler kapitalistiska länder att urbana regeringar 

behövde bli mer innovativa och entreprenörsmässiga för att lindra nödställda situationer och skapa en bättre 

framtid för sina befolkningar (Harvey, 1989: 4). Skiftet från ”ledarskap” till ”entreprenörskap” har, enligt en 

allmän uppfattning, att göra med svårigheterna som uppstod i kapitalistiska länder i och med 

lågkonjunkturen 1973 (Harvey, 1989: 5). För att den postindustriella staden ska överleva ekonomiskt valdes 

alltså ett entreprenörsmässigt förhållningssätt när det kommer till ekonomisk utveckling (Wyckoff, 1995). 

Det här förhållningssättet innebar att offentliga och privata aktörer samarbetade för att stimulera nya lokala 

investeringar som kunde ta till vara på stadens specifika egenskaper (Wyckoff, 1995). I den kapitalistiska 

världen har det på senare år uppstått en gemensam åsikt att städer som tar sig an ekonomisk utveckling med 

en entreprenörsinställning kan vänta sig positiva effekter; en åsikt som sträcker sig både över landsgränser, 

politiska partier och ideologier (Harvey, 1989: 4). En idé är att urbana entreprenörskap kan ha spelat stor roll 

för skiftet av dynamiken i kapitalismen som gick från ett fordistiskt-keynesianskt system för 

kapitalackumulation, till ett system med "flexibel ackumulation” (Harvey, 1989: 5). Den postindustriella 

fasen av kapitalismen kännetecknas av den urbana scenen med exempelvis nya shoppingcenter och 

turistattraktioner som bidrar till en tilltalande miljö att spendera pengar i (Wyckoff, 1995). Harvey (1989: 

15) betonar dock att kapitalistisk utveckling alltid är spekulativ; det går till exempel inte att veta exakt hur 

företag kommer att bete sig vid konkurrens på marknaden. Det finns även en hel del nackdelar med skiftet 

mot den entreprenörsmässiga staden. Enligt Harvey (1989: 16) kan en sådan baksida vara ekonomiska och 

sociala problem, som i många städer visar sig genom att det uppstår en dualistisk struktur med en förnyad 

innerstad som omgivs av ökande fattigdom. Något som även kan visa sig skadligt i det långa loppet är om 
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för stor fokus läggs på bland annat image istället för att koncentrera sig på kärnan av de ekonomiska och 

sociala problemen (Harvey, 1989: 16). 
 

Idag har flera tunga industrier i Väst lagts ner och används till helt andra ändamål (Pikner, 2014: 83), men i 

vissa fall bevaras den historiska aspekten av industrin som därmed kan bli en turistattraktion (Wyckoff, 

1995).  På stadsnivån finns det ett nära samband mellan postindustriell omvandling och omarbetning av 

varumärke. Kultur är exempelvis vanligt att använda när postindustriella städer ska utveckla en 

turistdestination (Murphy & Boyle, 2006: 112), samt omarbeta sitt varumärke (Johansson & Cornebise, 

2010: 189). Imageskapande är ett viktigt verktyg för tillväxt då den används vid marknadsföring av staden 

(Wyckoff, 1995). Skapande av så kallade ”gästvänliga städer” är ett sätt att konstruera en särskild 

stadsidentitet (eller image) där fokus ligger på upplevelsen av konsumtionsplatser och som också används 

för att marknadsföra platsen. Vid lansering av förnyade eller pånyttfödda postindustriella städer har 

konceptet ”gästvänliga städer” blivit viktig då de marknadsförs som fritid- och nöjesplatser (Bell, 2007: 8). 
 

Den postindustriella och entreprenörsmässiga staden används som tolkningsram vid konstruktion av material 

angående Kalmars profilering samt utformning. Detta synsätt appliceras genom att undersöka Kalmars 

omvandling från industristad till postindustriell stad och i vilken utsträckning utvecklingen har skett i 

enlighet med teorin. 
 

3.2 Plats 
Plats är ett centralt begrepp inom Kulturgeografin och definieras som en specifik fysisk del av jordytan 

(Mendoza & Morén-Alegret, 2013: 763) som utmärks av sina unika egenskaper vilka gör att just den här 

platsen skiljer sig från andra platser (Cresswell, 2006). Enligt Rickly-Boyd (2013: 681) definieras inte plats 

som en statisk container av innebörd som kan trädas in i, utan skapas snarare via ”genomförande” av text, 

föremål, påverkan, uppfattning, teknologi och medier (Enligt Rickly-Boyd, 2013: 681). Plats används flitigt i 

det vardagliga språket vilket kan göra att alla innebörder av ordet inte uppmärksammas. Ett exempel är 

”sense of place” som då refererar till alla subjektiva innebörder samt det fysiska landskapet som 

kännetecknar platsen (Cresswell, 2006; Mendoza & Morén-Alegret, 2013: 763). Det finns vissa ”senses of 

place” som är mer allmänt utbredda genom musik, TV, film m.m. (Cresswell, 2006; Johansson & Cornebise, 

2010: 188), att Paris är den vackra romantiska staden till exempel. Dessa utbredda ”senses of place” kan då 

kallas för en plats image (Cresswell, 2006). Begreppet plats används i den här uppsatsen för att referera till 

det avgränsade geografiska området Kalmar stad (inte Kalmar län eller kommun), samt dess egenskaper och 

vilket ”sence of place” eller image som det finns en önskan att Kalmar ska ha. 
 

3.3 Profilering av plats 
• Definitionen av begreppet profil som används i uppsatsen är: ” the public image of a person or 

organization, and the attention that they get from the public or media” (Macmillan Dictionary, 2015). 
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Men istället för person eller organisation så avser begreppet ”profil”, i denna uppsats, städer eller platser. 

Profilering och marknadsföring har samma innebörd i uppsatsen. Anledningen till att båda begrepp 

används är eftersom det existerade en osäkerhet ifall begreppet marknadsföring användes 1972-82, därför 

nyttjas även profilering som begrepp.  

• Det finns två olika versioner av destinationsimage. Den ena är den målinriktade projiceringen av ett 

meddelande angående destinationen som medvetet förmedlas via marknadsföringskanaler (önskad image) 

och den andra versionen är uppfattningen av en destination som personer erhållit på plats eller genom 

media (upplevd image) (Hunter, 2012: 420).  

 

Platser måste först utvärdera hur deras nuvarande image ser ut för att ta reda på vad som behöver göras för 

att nå önskad image och varumärke (Sahin & Baloglu, 2014: 240). Ett varumärke kan hjälpa till att bygga 

upp ett företags (eller en plats) profil (Sinha, Ahuja & Medury, 2010: 21). En nyskapad image samt 

nyttjande av kultur kan även stärka profilen hos en plats, vilket kan göra platsen mer attraktiv (Murphy & 

Boyle, 2006: 112, 113, 122). Att arrangera ett stort internationellt evenemang är ett exempel på hur kultur 

kan användas för att profilera en plats. Sydafrika arrangerade 2010 FIFA World Cup av just nämnda 

anledning då detta sågs som en chans att visa upp sig och få mycket medial uppmärksamhet, vilket är en 

betydande kraft inom profilering av platser (Swart, Linley & Bob, 2013: 1977). En persons ”sence of place” 

blir den personens image av en plats; ”sense of place” och platsimage går alltså hand i hand. Så gör även 

varumärke och image då ett varumärkes anseende är baserat på dess image (Johansson & Cornebise, 2010: 

188) och flera forskare har likställt varumärkesbildande av en plats med skapande av platsimage (Tasci & 

Kozak, 2006: 302). Enligt Pike (2009: 619, 2011: 206-207) finns det också ett ofrånkomligt samband mellan 

varumärken och plats då varumärkena är sammanbundna med rumsliga associationer som de inte kan göra 

sig av med. Ett exempel på ett sådant samband kan vara mellan ett vindistrikt och ett särskilt vin såsom 

Champagne (se t.ex. Murray & Overton, 2011; Johansson & Cornebise, 2010: 188). Det här sambandet 

mellan geografi och varumärken är enligt Pike (2009: 619, 2011: 208) dock otillräckligt undersökt. 
 
En central del i profilering är kundorientering med fokus på bland annat kundens uppfattning av produkten 

och företaget (Kavaratzis & Ashworth, 2005: 507). När det kommer till profilering av platser innebär 

kundorientering snarare hur befolkningen ser på platsen de bor på, samt vilka faktorer som de utvärderar för 

att göra sin bedömning av platsen (Kavaratzis & Ashworth, 2005: 507). Vid skapande av ett platsvarumärke 

utvecklas en strategi för att organisera en platsidentitet bestående av ett fåtal idéer och bilder (Johansson & 

Cornebise, 2010: 189). Varumärket används sedan för att väcka uppmärksamhet och erkännande, samt för 

att skapa ett samband mellan platsen och attribut som anses vara fördelaktiga för den ekonomiska eller 

sociala utvecklingen (Kavaratzis & Ashworth, 2005: 513). Varumärkesbildande anses även vara centralt 

inom marknadsstrategi, samt att syftet med all destinationsmarknadsföring måste vara att öka varumärkets 

värde (Pike, 2008: 174). 
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4 METOD  
I följande kapitel presenteras och motiveras metoderna för hur materialet har konstruerats samt metoder för 

hur det kommer att analyseras. Inledningsvis presenteras en kort metodövervägning som följs av en 

redogörelse för de olika metoderna som använts. 

 

4.1 Metodövervägning 
Kvalitativ forskning inkluderar flera olika teoretiska, metodologiska och filosofiska utgångspunkter för 

forskning som alla strävar efter att svara på frågor av betydelse, vilket ligger invid själva kärnan av 

Kulturgeografi och är även det mest använda förhållningssättet inom ämnet (DeLyser, 2006). Det finns även 

en förståelse att objektivitet inte är möjligt utan att forskaren påverkas av bland annat bakgrund, utbildning, 

etnicitet, och kön; det är således omöjligt att vara helt neutral vid observation och tolkning av mänsklig 

interaktion (DeLyser, 2006). Kvalitativa metoders fokus ligger på ord samt hur människor uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet, vilket gör att metoden får ett subjektivt synsätt och då kan uppfattas som en 

aning komplex (Bryman, 2011: 28) i jämförelse med kvantitativa metoder.  Inom kvalitativ forskning 

används vanligtvis flera metoder till en undersökning vilket gör variationen omfattande (Bryman, 2011: 

344). Forskare har haft svårt att definiera vad den kvalitativa forskningen faktiskt är, utan den beskrivs ofta 

vara det som den kvantitativa forskningen inte är; om det konstruerade materialet inte genererar kvantitativ 

data så räknas det som kvalitativt (Bryman, 2011: 341). 
 

Metoderna för insamling och analys i uppsatsen är kvalitativa. Detta bestämdes i samband med 

utformningen av syftet och problemformuleringen då det blev uppenbart att resultatet lättast skulle nås med 

hjälp av kvalitativa metoder. Det skulle bli mycket mer problematiskt att jämföra Kalmars profilering vid två 

olika tidstillfällen via kvantitativ data eftersom uppsatsens syfte kräver en hel del tolkning av text istället för 

numeriska data. Enligt Bryman (2011) används ofta ett flertal metoder i kvalitativ forskning vilket även är 

fallet för den här uppsatsen.  

 

4.2 Komparativ metod/analys 
Jämförelse av platser och rum är centralt inom kulturgeografin, vilket gör komparativ analys till en lämplig 

kulturgeografisk metod för analys av empiri då fallstudier är ett vanligt inslag. Eftersom uppsatsens syfte är 

att jämföra två olika historiska platser är en komparativ metod det mest uppenbara sättet att använda vid 

analys av konstruerat material. Nedan följer ett urval av vad viss tidigare forskning säger om metoden. 
 

Den kvalitativa komparativa analysen (qualitative comparative analysis - QCA) lanserades av Ragin i slutet 

av 80-talet (Rihoux, 2006: 681). Enligt Ragin (1987: 1) involverar praktiskt taget all samhällsvetenskap 

någon typ av jämförelse och genom att jämföra kan slutsatser om regularitet inom empirin dras. Inom 
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komparativ samhällsvetenskap existerar ett stort avstånd mellan kvalitativt och kvantitativt arbete, vilket 

delvis beror på att kvalitativ forskning är dominerande (Ragin, 1987: 2). I grunden baseras all komparativ 

forskning på fall (Ragin & Rubinson, 2011: 334). Det som utmärker komparativ samhällsvetenskap är 

användningen av makrosociala enheters egenskaper i motiveringar, vidare är målet inom komparativ 

samhällsvetenskap att förklara och tolka makrosociala variationer (Ragin, 1987: 2). Med QCA är det möjligt 

att jämföra fall på en makronivå likväl som på mikronivå genom samma teknik; det är inte antalet fall i 

forskningen som spelar roll utan hur forskaren behandlar dem (Ragin & Rubinson, 2011: 332). Det är också 

upp till forskaren om en fråga lämpar sig bäst att undersökas djupgående i få fall eller övergripande i många 

fall (Ragin & Rubinson, 2011: 332).  
 

Fler och fler samhällsvetare har under de senaste åren börjat välja fallstudier som forskningsstrategi och den 

komparativa designen har även den kommit på uppgång (Rihoux, 2006: 680). Fallstudier definieras som en 

grundlig undersökning av ett enda exempel och har kritiserats för att därmed inte kunna generaliseras, vilket 

enligt Flyvbjerg (2006: 2) inte stämmer. Istället hävdar Flyvbjerg (2006: 2) att det ofta går att generalisera 

utifrån ett enda fall, samt att formell generalisering är en överskattad källa till vetenskaplig utveckling, 

medan "exemplets makt" således är underskattat. QCA har en holistisk inställning då varje fall uppfattas som 

en helhet som ska förstås, vilket gör att QCA blir en fallkänslig inställning (Rihoux, 2006: 682). Exempel på 

sätt som QCA kan användas på: 

• för att testa teorier och antaganden (deduktiv) 

• för att testa forskarens nya idéer eller antaganden som inte inbegrips i existerande teorier 

• för att formulera nya antaganden och teorier (induktiv) (Rihoux, 2006: 684; (Ragin & Rubinson, 2011: 

333-334). 
 

En mer specifik typ av komparativ analys är ”komparativ historisk analys”, vilket används i uppsatsen. Inom 

det här forskningsområdet används systematisk jämförelse samt analys av processer under en viss tid för att 

förklara utfall (Mahoney, 2004: 81). Det som forskare inom komparativ historisk analys uttryckligen 

analyserar är historiska sekvenser och tar även allvarligt på utvecklingen av processer över tid (Mahoney & 

Rueschemeyer, 2003: 12). Analys av nödvändiga och tillräckliga orsaker genomförs inom komparativ 

historisk analys, och metoden gör det möjligt att utföra just detta (Mahoney, 2004: 82). Vid analys av 

nödvändiga och tillräckliga orsaker är det inte nödvändigt med en stor mängd fall för att uppnå en standard-

nivå av statistisk betydelse, vilket innebär att historisk-komparativa analytiker ofta kan lita lika mycket på 

sitt resultat som kvantitativa forskare med fler fall (Mahoney, 2004: 85). Det finns olika metoder för att testa 

nödvändiga och tillräckliga orsaker och vilken som passar bäst beror på hur dessa väljs att representeras 

(Mahoney, 2004: 85). Orsaker och utfall kan exempelvis mätas genom att använda kontinuerliga variabler 

och den vanligaste metoden för att mäta dessa kategoriskt inom komparativ historisk analys är ”typologisk 
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teori” (Mahoney, 2004: 86). Genom den här metoden konstrueras typologier vars celler representerar olika 

värden på oberoende och beroende variabler, vidare matchas olika teoretiska typer systematiskt för att 

avgöra om fallen följer mönster som motsvarar nödvändigt eller tillräckligt orsakssamband (Mahoney, 2004: 

86). Vid användning av typologisk teori kan slutsatsen dras att en viss typ inte är nödvändig för ett utfall om 

typen både är närvarande och frånvarande bland en grupp av fall som alla uppvisar samma resultat, dessutom 

kan ytterligare en slutsats dras att en typ inte är tillräcklig för ett resultat om samma typ är närvarande i både 

fall där resultatet är närvarande och fall där resultatet är frånvarande (Mahoney, 2004: 86). Metoden används 

även ofta i kombination med process-analys, som nämndes ovan. 

 

Något som arbeten inom komparativ historisk analys har gemensamt är deras åtagande att erbjuda historiskt 

baserade förklaringar till storskaliga och viktiga utfall (Mahoney & Rueschemeyer, 2003: 4). Ytterligare 

aspekter som förenar studier inom detta fält är vikten av orsaksanalys, en tonvikt på processer över tid samt 

användningen av kontextualiserad och systematisk jämförelse (Mahoney & Rueschemeyer, 2003: 10). Vid 

tillämpning av komparativ historisk analys arbetar forskare med att ställa frågor och formulera problem 

angående ett specifikt par fall som är tillräckligt lika för att kunna erbjuda en betydelsefull jämförelse 

(Mahoney & Rueschemeyer, 2003: 8). Argumentet orsak, är väsentligt för den här metoden när det kommer 

till analys och är således varför kausala påståenden inte slumpartat slängs in i arbetet, utan noggrant väljs ut 

och testas; av den här anledningen inkluderas inte studier som avvisar eller väljer bort orsaksanalys i 

komparativ historisk analys (Mahoney & Rueschemeyer, 2003: 11). Viss kritik har riktats mot metoden; dels 

via skepticism mot att legitima slutsatser kan dras från en liten mängd fall och dels genom oro att 

komparativ historisk analys påverkas på grund av den selektiva användningen av sekundära datakällor 

(Mahoney & Rueschemeyer, 2003: 17-18). Ett annat problem som kan uppstå är om forskare ser fall som 

homogena och inte överväger att det kan finnas flera kausala vägar till samma utfall (Mahoney & 

Rueschemeyer, 2003: 18). 
 

Uppsatsens syfte är att jämföra Kalmars profilering samt platsens utformning 1972-82 och 2010-14. 

Processer på dessa två historiska platser i form av image, profil och profilering analyseras och jämförs 

därefter med varandra för att kunna generera hypoteser och slutsatser utifrån detta. Den konstruerade 

empirin från nedanstående metoder presenteras i resultatkapitlet och används sedan som grund för 

jämförelsen som därefter sammanförs i analyskapitlet. 

 
4.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Vid genomgång av tidigare forskning blev det uppenbart att turism spelar en stor roll när det kommer till 

uppsatsens valda teori och begrepp, vidare är turism något som idag betyder mycket för Kalmar, vilket gör 

det intressant att jämföra med 1972-82 hur stor betydelse den hade då. För att samla in empiri från 1972-82 

kontaktades platser som kunde tänkas inneha material angående Kalmar under 1972-82, dessa var: 
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länsmuseet, stadsbiblioteket, Barometern, Östra Småland, Regionförbundet och turistbyrån. Länsmuseet var 

de enda som svarade att det fanns material som det fanns möjlighet att gå igenom. Därför besöktes arkivet på 

Länsmuseet i Kalmar där en relativt stor mängd artiklar rörande Kalmars (och även Ölands) turism fanns 

dokumenterade. Urvalet av vilka artiklar som ansågs vara relevanta för uppsatsen skedde främst genom 

vilket årtal de var publicerade, men också beroende på hur pass väsentligt innehållet var. De artiklar som 

selekterades var sådana som handlade om turism eftersom den avgränsningen redan gjorts, därför hämtades 

artiklarna från arkivet ”Kalmar/Öland Turism”. Då artiklarna inte fick tas ifrån museet fotograferades de 

som ansågs intressanta, samt delar av viss litteratur som även bedömdes vara relevanta. För att få tag på data 

angående dagens profilering av Kalmar har broschyrer från turistbyrån insamlats. En sökning av artiklar 

angående Kalmars turism utfördes även via hemsidor hos lokaltidningarna Östra Småland och Barometern.  
 

För att bruka det konstruerade materialet används en kvalitativ innehållsanalys vilket är en strategi för att 

beskriva teman i konstruerad data/dokument (Bryman, 2011: 506; Vaismoradi et al, 2013: 400). För att 

vidare kunna jämföra materialet från 1972-82 med empiri från 2010-14, behöver artiklar och litteratur tolkas 

och teman identifieras. Den här metoden kan inledas med vissa definierade kategorier, det finns dock stor 

möjlighet att definiera dessa kategorier mer detaljerat samt att skapa nya (Bryman, 2011: 505). Forskare som 

använder sig av innehållsanalys ser på konstruerad data som representationer av texter, bilder och uttryck 

som skapats för att kunna ses, läsas och tolkas (Vaismoradi et al., 2013: 401).  
 

Kvalitativ innehållsanalys används för att definiera teman i de insamlade artiklarna. Kategorin som 

förutbestämdes innan insamling var turism. Detta avgjordes efter att ha gått igenom tidigare forskning och 

ansett att turism blir ett centralt begrepp när det kommer till profilering av en plats. Litteraturen Ölandsleden 

och Kalmar Turistkarta är skrivna på ett öppet subjektivt sätt då de marknadsför Kalmar (och Öland), vilket 

innebär att det är viktigt att vara lite kritisk vid genomgång av texterna. Även intervjupersonerna är relativt 

subjektiva då de antingen jobbar eller har jobbat med Kalmars turism, vilket kan innebära att de låter mer 

positiva och optimistiska angående Kalmar än vad verkligheten egentligen tillåter. Det är alltså även här 

viktigt att ha ett relativt kritiskt förhållningssätt när det kommer till svaren från intervjupersonerna. Vidare 

kommer konstruerat material att analyseras enligt en komparativ metod för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar.   

 

4.4 Personlig intervju 
Geografer har börjat använda intervjuer allt mer under de senaste decennierna då kvalitativ forskning har fått 

ett uppsving (Cope, 2006). Det finns ett flertal olika typer av intervjustilar som till exempel ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer där frågorna i metoderna är öppna och fokus ligger på den intervjuades 

åsikt samt tolkning av forskningsämnet, vidare är intervjuaren även fri att ställa följdfrågor (Bryman, 2011: 

413; Cope, 2006). Skillnaden mellan semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är att den förstnämnda 
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är lite mer strukturerad och innebär att intervjuaren har en så kallad intervjuguide med förutbestämda frågor, 

följdfrågor som kan uppstå under intervjun men inte finns med på intervjuguiden får dock fortfarande ställas 

(Bryman, 2011: 415; Cope, 2006). Intervjupersonen är även fri att formulera svaren på sitt sätt, vilket är 

både möjligt och önskvärt då semistrukturerade intervjuer är flexibla och lägger stor fokus på hur 

respondenten tolkar frågan som ställs (Bryman, 2011: 415). Om forskaren ska undersöka något speciellt 

område med tydligt fokus och specifika frågeställningar är, enligt Bryman (2011: 416), semistrukturerade 

intervjuer den bäst fungerande metoden. Vid den här typen av intervjuer används (som nämnts ovan) 

intervjuguider, vilka ska beröra de teman och frågeställningar som forskaren vill ha svar på. För att 

respondenterna ska ha möjlighet att tolka ämnet på sitt eget sätt får dock inte frågorna i intervjuguiden vara 

för specifika eller ledande (Bryman, 2011: 419).  
 

Eftersom uppsatsen har ett tydligt syfte och tydlig frågeställning samt då fokus ligger på respondentens åsikt 

samt tolkning av frågan eller ämnet, valdes en semistrukturerad intervju som metod. Efter ett flertal försök 

(både via e-post samt telefon) att få tag i Åke Andersson som arbetar som VD på Destination Kalmar, 

lyckades en intervju bokas in. Innan intervjun startade tillfrågades Andersson om det gick bra att spela in 

vad som sas, samt om han accepterade att sitt namn användes i uppsatsen. Efter att ha fått ett jakande på 

båda frågor startade intervjun. Ett antal frågor hade förberetts (se bilaga 1) angående dagens profilering av 

Kalmar. Dessa frågor hade formulerats i ett försök att vara öppna och inte för specifika eller ledande för att 

uppmuntra till intervjupersonens egen tolkning.  

 

4.5 E-postintervju  
Förutom personliga intervjuer kan även medel såsom telefon och e-post användas för att samla in 

information, åsikter, och/eller berättelser (Cope, 2006). Det finns flera fördelar med att använda sig av 

internet vid insamling av data istället för att utföra insamling på det traditionella sättet (Bryman, 2011: 586). 

Dessa fördelar kan exempelvis vara: 

• Det är både billigare och mindre tidsödande  

• Avståndet mellan forskare och respondent har ingen betydelse 

• Det går snabbt att samla in och ordna data (Bryman, 2011: 586). 

Det finns dock även vissa nackdelar med att använda internet vid insamling av data: 

• Fortfarande har inte alla tillgång till internet 

• Forskaren går miste om den personliga kontakten 

• Förfrågan att delta i en undersökning/intervju kan lättare ignoreras (Bryman, 2011: 586). 
 

Internetbaserade forskningsmetoder kan delas in i två kategorier; webb-baserade – där data samlas in via 

internet (t.ex. enkät) och kommunikationsbaserade – vilket innebär användning av e-post eller liknande för 
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insamling av data (Bryman, 2011: 586). Enligt Bryman (2011: 586) går det även att dela in internetbaserade 

forskningsmetoder i synkrona och asynkrona metoder. Synkrona metoder innebär att kontakten mellan 

forskare och respondent sker i realtid (t.ex. via chat), medan asynkrona metoder går ut på att det kan dröja 

viss tid ifrån att forskaren ställt sin fråga tills att respondenten svarar (t.ex. via e-post) (Bryman, 2011: 586). 

För att vara säkrare på att en eventuell intervjuperson accepterar att låta sig intervjuas finns det stöd för att 

det underlättar om forskaren först presenterar sig själv och sin forskning innan frågorna ställs; detta för att 

undvika att e-posten eventuellt hamnar i papperskorgen (Bryman, 2011: 597).  
 

I uppsatsen har en e-postintervju utförts med den före detta turistchefen Wiola Hägglöf som var aktiv mellan 

åren 1973 till 2013. Den främsta anledningen till att denna metod brukats är på grund av att respondenten 

varit svår att få tag på via telefon samt bor lite utanför staden, och därför varit lättare att nå via e-post. 

Hägglöf lät även relativt osäker på om hon skulle kunna svara på frågorna, därför föreslogs användning av e-

post då Hägglöf kunde reflektera och fundera i sin egen takt. Hade frågorna skickats in utan att Hägglöf 

blivit tillfrågad om hon kunde tänka sig att delta i en intervju angående profileringen av Kalmar på 1972-82, 

hade förmodligen sannolikheten till medverkan varit mindre. Metoden som använts var 

kommunikationsbaserad och asynkron då intervjun skedde via e-post och det dröjde några dagar innan 

Hägglöf svarade. Ett antal frågor utformades (se bilaga 2) i ett försök att täcka in all relevant information för 

att få en uppfattning av Kalmars profilering under Hägglöfs tid som turistchef. Frågorna formulerades på ett 

så tydligt sätt som möjligt samt var öppna och inte ledande så att respondenten skulle känna sig fri att svara 

som hon ville. Intervjufrågorna till både Hägglöf och Andersson är snarlika för att lättare kunna jämföra 

deras svar i kapitel sex (analys).  

 

4.6 Utvärdering av valda metoder 
När allt material samlats in via de olika metoderna (som nämnts ovan) är det möjligt att utvärdera för- och 

nackdelar med metoderna, samt vilken metod som fungerade bäst respektive sämst. Till en början var det 

planerat att en kvalitativ och komparativ analys av skriftligt material i form av artiklar och broschyrer skulle 

vara huvudmetoden och att intervjuerna endast skulle fungera som komplement, vilket är anledningen till 

varför inte fler intervjuer arrangerades. Under arbetets gång insågs dock att intervjuerna genererade mer 

empiri än det skriftliga materialet, vilket innebär att större fokus borde ha lagts på förberedelse av 

intervjufrågor samt på att upprätta fler intervjuer. 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen genererade en relativt stor mängd artiklar, både från 1972-82 samt från 

2010-14. De valda tidsperioderna funderade relativt bra vid insamling av data, dock hade det såklart varit 

lättare att hitta gamla artiklar om tidsspannet hade varit större, men som tidigare nämnts hade en längre 

period blivit svår att generalisera som en historisk plats. Jag kunde stundtals uppleva en svårighet i att välja 

ut relevanta artiklar för uppsatsen då majoriteten handlar om väldigt specifika händelser, vilka då måste 
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prövas att sättas in i ett större sammanhang (turism eller profil/image över lag) för att se om några slutsatser 

kan dras från just den artikeln. Vid sökande efter artiklar på Länsmuseet upptäcktes att de emellanåt saknade 

information om vilken tidning de kom ifrån samt namnet på skribenten vilket utgjorde ett problem, dels vid 

referering men också då det inte går att utvärdera källan till artikeln (dock användes dessa artiklar ändå). 

Fördelar med kvalitativ innehållsanalys är emellertid att det konstruerade materialet speglar det som var och 

är aktuellt just då och nu, vilket utgör ett betydelsefullt komplement till intervjuerna. Det har dock varit klart 

mycket lättare att hitta empiri om den nuvarande situationen än om den dåvarande, vilket således även tyvärr 

präglar uppsatsen då det i flera delar finns en ojämn mängd empiri angående de två olika historiska 

platserna. 
 

En fördel med e-postintervjun med Hägglöf var att kontakten hölls på ett okomplicerat sätt då inte tid och 

plats behövde fastställas för att utföra intervjun, vilket var ett problem hos den personliga intervjun då 

Andersson var relativt svår att få tag i. En annan betydande fördel med e-postintervjun var att det lätt kunde 

ställas uppföljningsfrågor efter hand att de dök upp under arbetets gång, vilket Hägglöf gav medgivande till. 

Den här möjligheten finns inte på samma sätt med Andersson då personen (som tidigare nämnts) var 

svårtillgänglig. Det som underlättade arbetet var att transkribering inte var nödvändigt med e-postintervjun 

då svaren redan fanns i textform, samt att Hägglöf hade tid att fundera i egen takt vilket hade kunnat bidra 

till uttänkta svar. Transkriberingen av Anderssons intervju var något tidskrävande och svaren ansågs 

emellanåt inte direkt besvara frågan, dock var svaren mer utförliga vilket gjorde att det alltid fanns något 

relevant att använda. En utav nackdelarna med e-postintervjun var att den inte genererade lika långa svar 

som i den personliga intervjun med Andersson, vilket bidrog till att e-postintervjun ansågs vara lite tunn och 

att följdfrågor blev nödvändiga. Den personliga kontakten spelade sannolikt stor roll för både kvalitén och 

kvantiteten på svaren då författaren kunde förklara och ställa följdfrågor, vilket delvis kan vara varför e-

postintervjun inte blev lika utförlig. Om Hägglöf hade varit mer positiv till en personlig intervju, hade det 

varit att föredra då det sannolikt hade genererat mer utförliga svar. 
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5 RESULTAT  
Kapitlet kommer att presentera konstruerat material från Länsmuseet i Kalmar samt material från internet, 

tillsammans med svar från intervjuer av Wiola Hägglöf och Åke Andersson. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av intervjupersonerna följt av data som relaterar till av Kalmars rumsliga profilering 1972-82 

och 2010-14. Artiklarna från 1972-82 som används i uppsatsen kommer från Kalmar läns museums 

klipparkiv för turism i Kalmar och till viss del på Öland. Underrubriker har tilldelats kapitlet för att ge 

läsaren en bättre överblick och för att strukturera upp materialet. 
 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Wiola Hägglöf är 65 år och jobbade som turistchef i Kalmar från 1973 till 2013 varav åren från 2003 var på 

Destination Kalmar. Intervjupersonen selekterades då hon arbetade med turism i Kalmar under 1972-82 och 

anses därför vara kunnig inom området. 
 

Åke Andersson är 53 år och har arbetat som VD på Destination Kalmar sedan 2006. Det föll sig naturligt att 

ta kontakt med Andersson då en intervju med före detta chefen (Hägglöf) för samma bolag redan utförts, 

vilket troligen skulle underlätta en jämförelse av svaren i kapitel sex (analys). Andersson är även en utav de 

personerna som har bäst kännedom om Kalmars profilering och turism idag. 
 

5.2 Presentation av Kalmar 1972 
I samband med byggandet av Ölandsbron tryckte Statens vägverk publikationen Ölandsleden (1972) för att 

presentera både byggnadsverket samt Kalmar (och Öland), nedan följer ett utdrag av dessa presentationer. 
 

Kalmars milda vintrar och varma somrar ansågs vara en fördel ur rekreationssynpunkt, samt även ur 

samhällets synpunkt då de milda vintrarna gjorde det möjligt med byggnadsverksamhet året runt, en isfri 

hamn och goda möjligheter för ett lönsamt jordbruk med längre växtperioder. I Kalmar kommun beskrevs 

det finnas två olika typer av landskap; ett urbergs- och skogsområde i väster och ett slättland i öster som 

avslutas med kustband och skärgård vid Kalmarsund (Kalmar kommuns försorg, 1972: 47). Ca 53 000 

invånare bodde i kommunen som hade haft en befolkningsökning de senaste tio åren (ca 600 invånare per år) 

vilket präglade kommunens utveckling. Det observerades även en ökad urbanisering i och med en minskning 

i glesbygden och en ökning av kommunens tätorter. Befolkningsökningen förväntades fortsätta och 

kommunens folkmängd uppskattades komma upp i 60 000 invånare år 1980 (Kalmar kommuns försorg, 

1972: 48). 
 

Kalmar kommun beskrevs ha ett rikt differentierat näringsliv med en hög industrialisering, en väl 

sammansatt servicesektor och ett modernt drivet jordbruk. ”Dagens industri i Kalmar har en mångsidig 

sammansättning” där den största delen bestod av verkstadsindustri med ca 3 000 anställda, vilket var 
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ungefär 40 % av det totala antalet anställda inom industrin. Därefter kom livsmedelssektorn med cirka 1 300 

anställda, vilka exempelvis arbetade på två av kommunens största livsmedelsföretag; Kalmar läns Slakterier 

eller Nordchoklad. Det största företaget inom verkstadsindustrin var däremot Arenco som bland annat 

producerade maskiner för tändsticks- och cigarrindustrin (Kalmar kommuns försorg, 1972: 48). Det betonas 

även att verkstadsindustrin skulle få ett värdefullt tillskott när Volvos fabrik stod färdig (Kalmar kommuns 

försorg, 1972: 50).  
 

Regionen bestående av Kalmar, Nybro, Emmaboda och Torsås hävdades även ha förutsättningar som var 

likvärdiga med storstäderna när det kom till kommunikationer, differentierad arbetsmarknad samt 

kvalificerad service med mera. Ett exempel på en kommunikationsform är flyget, där Linjeflyg hade bedrivit 

reguljär linjetrafik med Kalmar sedan 1957 och som haft en ständigt stigande passagerarfrekvens. Till en 

början fanns endast förbindelsen Kalmar – Stockholm, men den utvecklades till dagliga förbindelser med 

Stockholm, Malmö, Ronneby och Visby (Kalmar kommuns försorg, 1972: 50). 
 

Kalmar kommun ansågs kunna erbjuda ett rikt utbud av materiell och kulturell service såsom handel 

(shopping), teaterföreställningar, konstmuseum och slottet med mera. Kommunen tycktes även ha goda 

förutsättningar för ett rikt friluftsliv i och med dess olika typer av fritidsverksamheter som ger invånarna 

möjlighet att välja det som passar dem bäst, som till exempel golf, bad och camping (Kalmar kommuns 

försorg, 1972: 52-53). 
 

Ölandsbron 

Ölandsbron har spelat en stor roll för både Kalmar och Öland; ”den viktigaste turismhändelsen för Kalmar 

och området varit Ölandsbrons tillkomst” (Intervju, Hägglöf).  Ölandsbron började byggas 1967 och stod 

klar 1972 nedan följer en viss del av Ölandsledens presentation av byggnadsverket samt data angående 

arbetsinsats, kostnader trafikförhållanden med mera.  
 

1971 tog sig 1 880 000 personer över Kalmarsund via färja och dessa siffror spåddes stiga i takt med 

utvecklingen av fordonsbeståndet i Sverige. Både den ökande turistströmningen samt bilismens framfart 

kom under högtrafik att leda till flaskhalsar vid färjelägena vilket skapade problem (Vägförvaltningen i 

Kalmar län, 1972: 10). Bron förmodades leda till trafikökning främst för den lokala trafiken, samt leda till att 

fastlandet skulle bli mer attraktivt för Ölänningar och Ölandsturister (Vägförvaltningen i Kalmar län, 1972: 

10). Den allmänna uppfattningen av Öland 1972 menades vara en semesterö som förknippades med sommar, 

sol, stränder och camping (Ölandskommunernas försorg, 1972: 59) och med cirka en halv miljon turister per 

sommar under åren ledande till 1972, var turistnäringen öns näst största efter jordbruket 

(Ölandskommunernas försorg, 1972: 60). Byggandet av Ölandsbron ledde dock till en ökad satsning på 

turistnäringen på Öland (Ölandskommunernas försorg, 1972: 60). Vidare antogs bron få stor betydelse för 
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fastlandsområdet eftersom det skulle bli mer lättillgängligt att besöka Ölands bad och sevärdheter m.m. 

(Vägförvaltningen i Kalmar län, 1972: 10). Då det hade fastslagits att Smålands ostkust och Öland var de 

områden i södra Sverige vars natur var förhållandevis skonad, ansågs de vara högaktuella för både nationell 

och internationell turism (Ölandskommunernas försorg, 1972: 54). Kommunikationssvårigheterna över 

Kalmarsund medverkade till en betydande avfolkning på Öland (Ölandskommunernas försorg, 1972: 60), 

därför fanns det en förhoppning att broförbindelsen skulle stärka konkurrenskraften hos Ölands näringsliv 

samt att utflyttningen från Öland på sikt skulle kunna uppbromsas (Vägförvaltningen i Kalmar län, 1972: 10) 

och även att ön skulle locka fler inflyttningar (Ölandskommunernas försorg, 1972: 60). Det uttrycktes även 

att trots att Öland i och med bron förlorade den tekniska karaktären av Ö-landskap, skulle ”särprägeln i 

natur, folk och kynne med säkerhet att bestå” (Ölandskommunernas försorg, 1972: 66). Uppfattningen hos 

Ölandsleden var att Ölandsbron inte endast var en del av turisters resa, utan även något som kunde locka 

människor att bosätta sig i området (Ölandskommunernas försorg, 1972: 54). Hela byggnationstiden av bron 

var intressant, speciellt för nationell och internationell massmedia, och människor vallfärdade fortfarande till 

området flera år efter invigningen för att färdas över bron vilket alltså blev en mycket stor del i utvecklingen 

av turismen (intervju, Hägglöf). 
 

5.3 Platsernas profilering och attraktivitet  
1972-82 

Under perioden 1913 till 1975 var livsmedel en utav de största branscherna inom tillverkningsindustrin i 

Kalmar, det var även en utav de verksamheter som profilerade Kalmar gentemot andra platser (Nilsson, 

1980: 53). Under 70-talet var Ölandsbron ett viktigt inslag och stor fokus låg på denna sevärdhet (intervju, 

Hägglöf). På 80-talet arbetades det mycket med mässdeltagande, annonsering, broschyrproduktion och andra 

relativt traditionella metoder. Principen ”ju längre bort desto större område” innebar till exempel att vid 

deltagande på mässor i Tyskland marknadsfördes ofta hela Småland, aldrig bara Kalmar kommun ensamt 

(intervju, Hägglöf). Vidare säger Hägglöf (intervju) att marknadsföringen av Kalmar alltid har skett i 

kombination med Öland, men för Kalmars del har fokus legat på historien.  
 

När Hägglöf (intervju) tillfrågades hur miljötänket såg ut i Kalmar 1972-82 blev svaret rätt och slätt att 

miljötänk inte var i fokus då. I en artikel från 1980 skrevs det att de senaste åren kunde betecknas som en 

”utbyggnadsexplosion” av fritidshus på Öland med 400 nya hus varje år; i Borgholms kommun beskrevs det 

finnas nästan lika många fritidshus som permanenta bostäder. I samma artikel står det även att 

naturvårdsverket, statsmakterna och Statens planverk försökte bromsa takten på utbyggandet eftersom 

Borgholms kommun belastades hårt under sommarmånaderna då kapaciteteten för vatten, avlopp, 

renhållning och sophämtning var tvunget att öka med 100 % (Barometern, 1980). Turismen hade stor 

betydelse för Öland då den skapade sysselsättning, bidrog till relativt bra service på ön samt gav människor 

utifrån en möjlighet till rekreation och upplevelser. Naturvärnet kritiserade dock turistutredningens argument 
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att det fanns gott om plats för fler turister på ön; ”… det borde i texten tydligare framgå att det endast rör 

sig om logiplatser. Turister behöver dock också åka bil, handla, besöka bank och post etc. och i dessa 

situationer är beläggningen fullt tillräcklig!” (N.n., 1981). Vidare anmärkte naturvärnet också på att 

turismens påverkan på naturen var otillräckligt utvärderat då slitage och förstörelse genom turism är en 

kontinuerlig process utbrett över ett helt landskap på 1344 km2. En annan aspekt som naturvärnet kunde 

ifrågasätta var att turistutredningen hävdade att turistsäsongen var så pass kort att naturen hann återhämta sig 

samtidigt som de skrev att de ville förlänga säsongen (N.n., 1981).  
 

2010-14 

Kalmars image har förändrats oerhört sedan Destination Kalmar började jobba med den; ”när man fokuserar 

på någonting ser man hur man kan förändra imagen” (intervju, Andersson). Anderssons (intervju) åsikt var 

att Kalmars kustnära läge inte utnyttjades innan. Därför satsades ca 21 miljoner på att förändra de kustnära 

områdena med bland annat bryggor som till exempel Kalmarsundsbadet där en stor ny brygga har invigts. 

Det här, tillsammans med marknadsföringen av alla evenemang som arrangerats sedan 2008 när ett aktivt 

arbete med detta påbörjades, är enligt Andersson (intervju) ett typexempel för hur en stad kan göras mer 

attraktiv. Idag växer stora städer så det knakar; till Stockholm flyttar cirka 34 000 per år så på två år är det 

ungefär lika mycket som hela Kalmar kommuns befolkning, därför är det viktigt att skapa en attraktiv stad 

för att unga vuxna ska bo kvar eller flytta hit (intervju, Andersson). Andersson (intervju) tillägger att 

eftersom det går att välja mellan städer såsom Andersson, Paris eller Andersson så ligger inte Andersson så 

högt, vilket är ytterligare en anledning till att skapa en attraktiv stad. Enligt Andersson (intervju) står sig 

Kalmar väldigt bra jämfört med andra turistorter i Sverige; om de största städerna räknas bort så kommer 

inte Kalmar långt efter, då många steg har tagits mot att vara en attraktiv stad och besöksort. Detta baseras 

dock endast på sommarperioden (intervju, Andersson). 
 

Det som marknadsförs utåt är värdeorden kust och hav och det är viktigt att den här grafiska profilen följs, 

både på hemsidan och via annan marknadsföring (intervju, Andersson). Andersson (intervju) förklarar att 

den allmänna marknadsföringen av Kalmar måste följa den här grafiska manualen, däremot när det gäller 

marknadsföring av de olika evenemangen så vänder man sig till olika målgrupper och då skiljer 

marknadsföringen sig. Det är Anderssons (intervju) egen åsikt att det fortfarande finns behov av tryckt 

material såsom broschyrer. Det skickas ut tre magasin per år; en i mars om vad som är på gång, en 

sommarkatalog om allt som kommer hända med evenemang och så vidare samt en i oktober inför julen 

(intervju, Andersson). Exempelvis beskrevs Kalmar i årets magasin från i mars ha ”den lilla stadens charm, 

men erbjuder den stora stadens möjligheter”, Linnéuniversitetets betydelse för Kalmar att bli attraktiv stad 

beskrivs även i samma magasin (Destination Kalmar, 2014). Andersson (intervju) tycker att kombinationen 

av sociala medier och det tryckta fortfarande är väldigt viktigt, samt även utomhusreklam. Kommando har 

tagits inåt landet då det inte finns någon större övertygelse att västkusten söker sig till ostkusten (intervju, 
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Andersson). Marknadsföringen vänder sig även till gotlänningar genom att skicka ut broschyrer då det finns 

många som kommer till Kalmar för julmässan och IKEA (intervju, Andersson). Vidare berättar Andersson 

(intervju) att det gäller att ”tratta ner” eftersom det inte finns tillräckliga resurser för att marknadsföra sig 

mot alla. “Vuxna utan barn” är den specifika målgrupp som Kalmar marknadsför sig mot, medan Öland har 

barnfamiljer, förklarar Andersson (intervju).  
 

Enligt Andersson (intervju) kompletterar Öland och Kalmar varandra relativt bra; Öland är dragaren med 

sol, bad och natur, men Kalmar har ett komplement med handel och aktiviteter. ”Vi är dock lite arga på 

Öland då de inte har någon fungerande organisation” (intervju, Andersson). Andersson (intervju) förklarar 

att Öland är väldigt viktigt för Kalmar, men det uppstår en rädsla då Öland inte är aktivt på marknaden. 

Kalmar har förmodligen under de senaste 10-12 åren tagit marknadsandelar från Öland eftersom kommunen 

satsar mycket och näringen i kommunen förstår att de måste vara med och satsa för att det ska hända något 

(intervju, Hägglöf). 
 

I en artikel från 2010 beskrivs Solberga gård i Köpingsvik, där ägaren vill satsa på hållbar turism genom 

alternativa energikällor och hållbar utveckling. Jorden på gården har redan odlats ekologiskt i över 20 år, 

men nu vill den (då) nya ägaren Stefan Gössling även satsa på hållbar turism på gården. Ett sätt att uppnå 

detta är genom att satsa på cykelturism, vidare kommer turister som kommer på cykel så småningom få 

någon typ av rabatt. Ett annat exempel på hur hållbar turism utövas är genom att använda solceller på taken, 

all el på gården är dessutom ”grön”. Gössling anser att miljömedvetenheten i samhället har ökat, och 

eftersom det kostar lite mer med hållbara lösningar krävs det förmodligen turister som är miljömedvetna för 

att de ska vara villiga att betala ett lite högre pris (Östra Småland, 2010a). Även Nöbble gård strax utanför 

Kalmar satsar på miljötänk till exempel genom att odla eget foder till korna samt att använda vindkraftverk. 

Ägarna till gården märker att konsumenterna tycker att det är viktigt att maten produceras på ett bra sätt samt 

att metoder som både bevarar naturen och ger hälsosam mat används (Destination Kalmar, 2014). Kalmar 

och Öland är en del av mjölkbältet, som sträcker sig från hallandskusten till just Kalmar och Öland. 

Regionen driver den gröna näringen framåt, bland annat genom samarbete, vilja att utvecklas samt genom att 

våga satsa och i Kalmarregionen ökar produktionen inom lantbruket (Destination Kalmar, 2014) 
 

5.4 Turism som platsimage då och nu 
1972-82 

År 1970 var tjänstesektorn Kalmars största huvudnäring, dock utgjordes sektorn främst av förvaltning, 

försvar, sjukvård och undervisning (Nilsson, 1980: 99, 101) – turism eller besöksnäring fanns inte nämnt 

någonstans. Enligt Hägglöf (intervju) satsades det under 1972-82 inte lika mycket på turismen och 

turismindustrin var heller inte lika stor som idag. På frågan vad de flesta turister kom till Kalmar för att se 

svarade Hägglöf (intervju) att Kalmar Slott naturligtvis var det besöksmål som alltid varit mest känt och 
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mest välbesökt. Vad beträffar evenemang så startade något som kallades ”Kalmar dansar och ler” under 

början av 80-talet, där hela Kvarnholmen stängdes av samt att entréavgift till togs in till evenemanget som 

innebar artistuppträdande och liknande (intervju, Hägglöf). Vidare berättar Hägglöf (intervju) att det uppstod 

kritik mot detta evenemang då det förekom en hel del öldrickande på stan, vilket inte var vanligt på den 

tiden. Öland har alltid har varit ett populärt resmål och ön spelade en stor roll för Kalmarområdet under 

1972-82 (intervju, Hägglöf). Hägglöf (intervju) fann frågan var de flesta turister kom ifrån svår att svara på, 

men svarade att det sannolikt ser ut som idag med besökare ifrån Mellansverige, Stockholmsområdet samt 

närområdet, men även ovanligt många från Tyskland och Danmark.  
 

Enligt Kalmar Turistkarta från 1974 (Figur 1) beskrivs Kalmar som ”den gamla moderna staden”. Det 

skildras vad du som turist kan göra vid ditt besök i Kalmar, som exempelvis titta på slottet och domkyrkan 

samt vandra genom stadsparken och Gamla Stan, eller bada och campa på Stensö (Stadsingenjörskontoret, 

1974: 27). För att se Europas (dåvarande) längsta bro; Ölandsbron, föreslås det att besöka någon av 

bastionerna på Kattrumpan. En viktig del av det nya Kalmar beskrivs vara industriområdena, samt att det är 

karakteristiskt för Kalmar att de moderna och allt fler industrierna ligger på mark där fornminnena är många 

– ”nytt och gammalt existerar sida vid sida”. Industrier kanske inte är det som i första hand lockar turister, 

men i Turistkartan påstås det att turisten på ett eller annat sätt kommer i kontakt med flertalet av Kalmars 

större företag (Stadsingenjörskontoret, 1974: 28). Exempel på dessa är tändstickor från Arenco, choklad från 

Nordchoklad, konserver från Kalmar läns slakteri eller Volvo från Volvo Kalmarverken. Ytterligare förslag 

till Kalmarturisten är att fördjupa sig i slottets historia eller studera Kvarnholmens planering och bebyggelse; 

”vem var till exempel Lars Kagg som givit namn till Kaggensgatan?” (Stadsingenjörskontoret, 1974: 29-30). 

Konstmuseet (det enda i sydöstra Sverige vid den tiden) skrivs även vara värt ett besök för att betrakta 

utställningar eller samlingar. Turistkartan betonar att det inte går att bli färdig med Kalmar; ”Kalmar är en 

stad som alltid ger vandraren något nytt: plötsligt en fasad man inte observerat, ett ljus över sundet som 

man aldrig tidigare förunnats att uppleva…” (Stadsingenjörskontoret, 1974: 30). 

 

    

 
Figur 1. Turistbroschyr från 1974. (Egentagen, 2014).  Figur 2. Turistbroschyr från 2014. (Kalmar.se, odat).  
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En artikel från 1980 beskriver att Öland äntligen fått statliga medel för att kunna utföra en turistutredning; 

turismen beskrevs ha en nyckelposition på Öland, men samtidigt ha varit relativt outredd. Den här 

turistutredningen betecknades därför som mycket viktig och angelägen för Öland då den kunde hjälpa till att 

besvara frågor såsom: Hur mycket kostar turismen? Vad inbringar den? Hur påverkas Ölands natur? 

(Ölandsbladet, 1980). Turistsäsongen 1980 fick endast betyget ”hyfsad” då antal gästnätter var färre än 1975 

och 1976 fast något fler är 1978 och 1979 (N.n., 1980). Andra logiformer som dock ökade var båtbesök och 

campinggäster. Just campingarna beskrivs i artikeln ha haft stora möjligheter för att öka då det var den 

billigaste semesterformen samt att Öland med sina 25 campingplatser hade stor möjlighet att bli landets 

ledande. I och med installationen av en dator på Öland väntades en förändring på marknadsföringen av 

Öland och förberedelser inför nästa års säsong var redan i full gång (N.n., 1980).  
 

2010-14 

Enligt artikeln Turism - på gott och ont från Östra Småland publicerad 2010 har Kalmar gått igenom en 

omvandling från industristad till att nu präglas mer av handel och turism (Östra Småland, 2010b). 2010 

spenderade utländska turister 87 miljarder kronor i Sverige, varav Kalmars del uppgick i nästan en halv 

miljard kronor av intäkterna (Östra Småland, 2011). Andersson (intervju) berättar att förutom 

marknadsföring av Kalmar är Destination Kalmars fyra affärsområden följande: 

• Evenemang 

• Idrottsturism 

• Besöksservice (med turistbyrån och gästhamnen) 

• Kalmar slott 

Kommunen lägger 6,4 miljoner till Destination Kalmar som ska täcka hyror och personalkostnader bland 

annat, utöver det lägger Destination Kalmar 3 miljoner till idrottsturism (intervju, Andersson). Enligt 

Andersson (intervju) betalas väldigt mycket för att kunna hålla i stora evenemang såsom Ironman; 2,1 

miljoner kronor betalas till Ironman-organisationen varje år för att Kalmar ska få hålla i det. Turismen 

omsätter idag 867 miljoner kronor i Kalmar och Andersson tror att det har skett en ökning på 250 miljoner 

sedan 2006 samt att ungefär 1000 personer jobbar inom besöksnäringen. Andersson (intervju) betonar också 

att turismen är en otroligt viktig näring för Kalmar. När det kommer till slottet har en utvecklingsplan gjorts, 

innehållande 20 punkter angående vad som vill uppnås från 2009 och framåt, och som reviderades i år för att 

visa för bland annat personal att Destination Kalmar tänker framtid (intervju, Andersson). Det är viktigt att 

signalera att det finns ett framtidstänk eftersom alla är så inne i nuet och har så mycket att göra hela tiden 

vilket gör att inte blicken lyfts, men framförhållning är essentiellt (intervju, Andersson). Enligt Andersson 

(intervju) har Destination Kalmar en devis i allt de jobbar för; att gå från defensivt till offensivt – att ligga 

före. Det gäller att känna av marknaden, vad som är på gång och ligger i tiden (intervju, Andersson). 

Andersson (intervju) belyser även risken att arbetet kan bli slentrian, vilket är varför yngre personer har 
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tagits in för planeringen av nästa års stadsfest då det är viktigt med nytänkande. Samma tankesätt gäller även 

vid rekrytering av personal, eftersom det är viktigt att det finns anställda i alla åldrar samt både män och 

kvinnor med olika tycken och smak (intervju, Andersson). Andersson (intervju) tror att anledningen till 

varför människor besöker Kalmar varierar beroende på vart besökarna kommer ifrån, men att det kustnära 

läget har stor betydelse tillsammans med Öland och olika aktiviteter. Det finns vetskap om att stadsfesten 

lockar väldigt mycket folk, samt Ironman likaså; både som vill titta och som deltar (intervju, Andersson). 

Det finns alltså olika saker som lockar och Andersson (intervju) tror att Kalmar har blivit en attraktiv stad 

där folk vet att det händer väldigt mycket. Tilläggsvis betonar även Andersson (intervju) det rika utbudet av 

restauranger och caféer, vilket är viktigt eftersom människor träffas mer ute idag än tidigare. Andersson 

(intervju) tillfrågades även vart de flesta besökare kommer ifrån. Slottet har till exempel cirka 72 000 

besökare per säsong varav 60 % är internationella och de flesta är från Tyskland (intervju, Andersson). I 

Kalmar gästhamn är det 65 % internationella besökare varav flertalet är tyskar, men även danskar, 

holländare och norrmän, fortsätter Andersson (intervju). Om fokus läggs på varifrån de nationella besökarna 

kommer ifrån tror Andersson (intervju) att de flesta kommer ifrån städer inåt landet som söker sig till kusten, 

till exempel Växjö och Jönköping. Det här är inget som blivit annorlunda, utan många växjöbor hade 

sommarstugor och liknande på Öland för länge sedan och det har hållit i sig (intervju, Andersson). Det är 

även fler och fler Kalmarbor som stannar kvar i Kalmar över sommaren enligt Andersson (intervju). 
 

År 2014 ansökte Borgholms kommun om att bli ”Matlandethuvudstad”. Detta är en årlig tävling som 

regeringen och landsbygdsdepartementet anordnar där uppmärksamhet ges till kreativitet som finns när det 

kommer till lokal och regional mat samt hur man, med maten som utgångspunkt, arbetar för att skapa jobb 

och tillväxt. Borgholms motivering till ansökan lyder:  

”på ett unikt sätt kombineras jordbruk och turism på orten. Besöksnäringen ger Borgholm tillgång till en 

stor publik och många mötesplatser kring mat, och tillsammans med bra klimat för jordbruk ger det goda 

förutsättningarna för lokalt producerad mat av världsklass” (Barometern, 2014).  

År 2013 ordnade Öland bussturer i ”Skumtimmens spår”. Skumtimmen är en deckare som är skriven av 

Johan Theorin och utspelar sig på Öland där även författaren kommer ifrån. Då Theorin har ändrat på 

platserna i boken menar guiderna att de har en fördel då besökarna inte kan hitta dem själva. Bussturen går 

till flera platser som antingen har anknytning till Theorin eller till boken, såsom Stenvik och Djupvik. Då det 

även har gjorts en filmatisering av boken spås turismen öka ännu mer kommande år (Barometern, 2013a). År 

2012 toppade även Borgholm listan över populära campingkommuner och Lars Isacsson (Sveriges camping- 

och stugföretagares riksorganisations VD) säger i artikeln att ”Svenska campingplatser är ryggraden inom 

svensk turism och moderna campingplatser har mycket att erbjuda dagens gäster i fråga om service, 

aktiviteter och förstås underbara miljöer” samt att det satsas på ännu fler gäster kommande säsong (2013) 

(Barometern, 2013b). 
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6 ANALYS 
I kapitel sex kommer innehållet från föregående kapitel att analyseras samt sättas i relation till uppsatsens 

teorier och syfte. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Kalmars profilering som turiststad såg ut 1972-

82 och hur det har förändrats jämfört med 2010-14 utifrån frågeställningarna: 

v Hur profilerade sig Kalmar som turiststad 1972-82 jämfört med 2010-14? 

o Hur har Kalmars utformning, image och profil kommit att förändras mellan dessa två 

historiska platser?  
 

6.1 Kalmar - den postindustriella staden 
Enligt uppsatsens teoretiska ramverk (kapitel 3.1) finns det många fall (främst i väst) där före detta 

industristäder – alltså postindustriella städer – omvandlas till mer entreprenörsmässiga ekonomier som satsar 

mer och mer på turism. Städers varumärken bearbetas i allt större utsträckning från industristad till 

turistdestination. Som redogjordes för i kapitel 3.1 beskriver Harvey (1989) hur fler och fler kapitalistiska 

länder – över tid – blev eniga i att urbana regeringar behövde bli mer ekonomiskt entreprenörsmässiga för att 

skapa en bättre framtid för sina befolkningar. Kapitalismens postindustriella fas präglas, enligt Wyckoff 

(1995), av urbanitet som uppmuntrar till att spendera pengar genom exempelvis shoppingcenter och 

turistattraktioner. Denna generella bild har även präglat Kalmars stadsutveckling de senaste decennierna. Det 

är uppenbart att världen och därmed Kalmar har ändrat sig – så har även turismen. Turismens utformning 

och utsträckning förändrades även i samband med postindustrialismen då ekonomierna gick mer och mer 

från industri mot turistverksamhet. Kalmars rumsliga utformning har alltså förändrats, vilket blir tydligt då 

det existerar två olika platser som har jämförts i uppsatsen – Kalmar som industristad och Kalmar som 

turiststad. Under åren 1972-82 var Kalmar fortfarande till stor del en industristad. Till och med i Kalmar 

Turistkarta, som var en slags turistbroschyr för att locka besökare, betonades industrin där olika produkter 

som producerades i staden presenterades. Kalmar beskrevs i broschyren som ”den gamla moderna staden” 

eftersom de nya industrierna existerade mitt ibland gamla fornminnen. Som Hägglöf (intervju) berättade i 

kapitel 5.5, satsades det under 1972-82 inte heller lika mycket på Kalmar såsom turiststad som idag. Efter 

hand har dock turismen ökat mer och mer, mycket tack vare Ölandsbron, vilket ledde till att större satsningar 

gjordes på turismnäringen och en utveckling mot en plats som präglas av turism. Enligt en artikel från Östra 

Småland har Kalmar gått från att vara en plats som definieras av industri till att istället kännetecknas som en 

plats för turism och handel och trots att det inte finns någon insamlad data som kan bekräfta att turismen 

idag är den allra största näringen i Kalmar så menar Andersson (intervju) att turismen idag är väldigt viktig 

för Kalmar (kapitel 5.5). Dagens turistbroschyrer innehåller heller ingen beskrivning av Kalmars industrier 

som i Turistkartan 1974, utan fokus ligger snarare på evenemang, kultur, hur staden utvecklas samt till viss 

del Linnéuniversitetets inflytande. Det är uppenbart att Kalmars rumsliga utformning har utvecklats till en 

postindustriell plats då industrin inte längre är den dominerande näringen. I ett försök att definiera vilken typ 
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av postindustriell plats Kalmar har blivit kan platsen beskrivas som en turist- och handelsstad som försöker 

bli en studentstad. Andersson (intervju) nämnde inte universitetet i intervjun, men i magasinet som utgavs av 

Destination Kalmar (som även är intervjupersonens arbetsplats) beskrevs Linnéuniversitetet ha stor 

betydelse för att göra Kalmar till en attraktiv plats. 

Det finns såklart även en baksida till skiftet mot den entreprenörsmässiga staden. Harvey (1989) betonar till 

exempel att kapitalistisk utveckling alltid är spekulativ, det går alltså till exempel inte att veta exakt hur 

företag kommer att bete sig vid konkurrens på marknaden. Det kan enligt Harvey (1989) även uppstå 

ekonomiska och sociala problem, detta visar sig i många städer genom en förnyad innerstad som omgivs av 

en ökande fattigdom. Det är heller inte hållbart att lägga för stor fokus på bland annat image, istället för att 

gå till botten med de ekonomiska och sociala problemen menar Harvey (1989). Som nämndes ovan satsade 

inte Kalmar så mycket på att vara en plats för turism under 1972-82, vilket skulle kunna bero på att det 

kanske inte behövdes; eftersom industrin var största näringen jobbade många inom den. Inte förrän industrin 

började läggas ner och arbetslösheten blev hög kände kanske Kalmar behov av att satsa på 

”entreprenörsstaden” och därmed även turism. Alltså är det svårt att okritiskt säga att entreprenörsstaden är 

bra, men kanske snarare nödvändig. När det kommer till kritik av Kalmars turism, berättade Hägglöf att det 

var många som klagade på evenemanget ”Kalmar dansar och ler” i början av 80-talet, då människor gick 

runt på stan och drack alkohol vilket invånarna inte var så vana vid. Kritik som denna kan säkerligen även 

uppstå under studiens andra tidsperiod (2010-14) då befolkningsmängden ökar betydligt under 

sommarmånaderna i Kalmar, vilket kan generera irritation över trängsel och förtäring av alkohol på allmän 

plats med mera. Miljöeffekter av turismen på de historiska platserna är dock något som har dykt upp vid 

insamling av empiri. Detta uppmärksammades redan på 80-talet av miljöorganisationer, men endast på 

Öland och inte bland allmänheten ges det intryck av. Dagens miljömedvetenhet speglas även i turismen då 

det blir mer och mer populärt med hållbar turism som ska skada platsens natur så lite som möjligt, vilket ges 

exempel på i kapitel 5.3 genom Solberga Gård.  

 

6.2 Profilering och image  
När det kommer till begreppen image och profilering som har använts genomgående i uppsatsen är jag 

medveten om att dagens definition och/eller användning av dessa eventuellt skiljer sig åt jämfört med 1972-

82, vilket sannolikt delvis är varför det har varit svårare att hitta empiri och tidigare forskning angående 

detta. Vidare har detta faktum, som tidigare nämnts, tyvärr påverkat uppsatsens innehåll. Vid profilering av 

en plats är arrangemang av internationella evenemang något som kan generera positiv respons. I kapitel 3.3 

ges exemplet Sydafrika som arrangerade 2010 FIFA World Cup av just nämnda anledning eftersom detta 

sågs som en chans att visa upp sig och få mycket medial uppmärksamhet, vilket är en betydande kraft inom 

profilering av platser (Swart, Linley & Bob, 2013). I Kalmars Turistkarta från 1974 var det främst 

sevärdheter, museum, historia och vackra vyer som marknadsfördes, inga händelser eller evenemang. Det 
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enda evenemang som nämndes av Hägglöf (intervju) var ”Kalmar dansar och ler” som knappast var någon 

internationell händelse. Vid intervjun med Andersson lät det som om just evenemangen är det som lockar 

flest besökare till Kalmar idag och alltså det som platsen satsar lite extra på. Ett av de största evenemang 

som Kalmar håller i och som mycket väl kan ha ”satt Kalmar på kartan” är evenemanget Ironman, vilket 

kommunen och Destination Kalmar lägger ungefär 2,1 miljoner kronor på för att få arrangera (intervju, 

Andersson). Det finns även vetskap om att Ironman lockar väldigt mycket folk till platsen, både som vill titta 

och som deltar (intervju, Andersson). Tack vare de evenemang som Kalmar anordnar, kanske speciellt 

Ironman, tror Andersson (intervju) att Kalmar har fått en rumslig image av en attraktiv plats där folk vet att 

det händer väldigt mycket. Det är just av den anledningen som platser håller i stora evenemang – för att få 

positiv respons från media och därmed bli profilerade som en attraktiv händelserik plats. 

 

Som beskrevs i kapitel 3.3 menar Sahin och Baloglu (2014) att platser först måste utvärdera hur deras 

nuvarande image ser ut för att sedan kunna ta reda på vad som behöver göras för att nå den önskade imagen. 

Pike (2009, 2011) säger även att det finns ett samband mellan varumärken och plats då varumärkena är 

sammanbundna med rumsliga associationer som inte går att göra sig av med. Begreppet image i samband 

med plats och turism påträffades redan 1975 i artikeln av Hunt (som nämndes i kapitel 2.1.1), dock handlade 

artikeln om att undersöka huruvida image hade någon koppling till turismutveckling; det var alltså inget som 

var dokumenterat då. Idag är detta däremot en självklarhet och det finns otaliga artiklar angående betydelsen 

av image och varumärke för platser och turismutveckling. Image användes således inte fullt lika mycket i 

samband med plats 1972-82, men profilering satsades ändå på till viss del. Jag påfann dock inte särskilt 

mycket empiri angående platsprofilering av Kalmar från 1972-82 och Hägglöf (intervju) hade heller inte 

särskilt mycket att svara på frågorna angående detta. Det jag fick fram från Hägglöf (intervju) var att 

marknadsföringen av Kalmar 1972-82 bestod av relativt traditionella metoder såsom mässdeltagande, 

annonsering och broschyrproduktion. Hägglöf (intervju) förklarade även att vid deltagande på internationella 

mässor marknadsfördes ofta hela Småland som plats, aldrig bara Kalmar kommun ensamt. Anledningen till 

detta förmodas vara att Kalmar är så pass litet att det är lättare att marknadsföra hela Smålands rumsliga 

image eller profil då den kan innehålla mer. Vidare menar Hägglöf (intervju), som vi såg i kapitel 5.4, att 

marknadsföringen av den tidigare platsen av Kalmar (1972-82) alltid skedde i kombination med Öland, men 

att för Kalmars del har fokus legat på marknadsföring av platsens historia. Då marknadsföringens fokus låg 

på Kalmars historia 1972-82 är det inte överraskande att Hägglöf (intervju) säger att Kalmar slott var det 

besöksmål som då var mest välbesökt bland turister. Även idag är Kalmar slott en populär turistattraktion, 

men som redan har betonats är det evenemang som har störst fokus i dagens rumsliga profilering av Kalmar, 

vilket även kan bevittnas när det kommer till slottet då det idag sker medeltidsevenemang innanför murarna 

på sommaren. Destination Kalmar har även skapat en utvecklingsplan för slottet för att göra det ännu mer 

attraktivt att besöka. Planen innehåller punkter för hur slottet kan utnyttjas på bästa sätt för att locka fler 
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besökare; det räcker inte att endast marknadsföra ett slott för att kunna konkurrera med andra liknande 

platser, utan det är viktigt att ständigt tänka entreprenörsmässigt samt vara nytänkande för att hänga med. Ett 

exempel på hur det går att se Kalmars övergång från historia till evenemang är genom en jämförelse av 

turistbroschyrerna som illustrerades i kapitel 5.4. Turistbroschyren från 1974 har en framsida som ser ut att 

vara väldigt gammal, kanske cirka 1800-tal, där det finns en illustration av Kalmar samt vapensköldar och en 

banderoll med ”Calmare” på (vilket är det gamla namnet för Kalmar). Broschyren från 2014 däremot har ett 

fotografi med badande ungdomar och Kalmar slott i bakgrunden samt text där det står ”Håll koll på allt som 

händer” samt ”Kust, Historia och Evenemang”. Historien är fortfarande närvarande i dagens rumsliga profil 

av Kalmar då slottet finns med i bakgrunden på broschyren och ”historia” är en av aspekterna som 

marknadsförs på framsidan. Dock är historia bara en av sidorna som tas upp och finns mest med som en 

bakgrund för att skapa en slags ”sense of place” av en historisk plats får jag intrycket av. Likt Andersson 

(intervju) berättade är ett av Kalmars värdeord ”kust” som fokuseras på för att stärka platsens image och som 

även återfinns på broschyren. Det är även fokus på evenemang och saker som händer på broschyren vilket 

speglar vad Kalmars marknadsföring främst fokuserar på idag.  

 

Begreppet plats har i uppsatsen dels använts för att göra en geografisk avgränsning, men även som ett 

begrepp som innefattar platsens egenskaper och dess föreställningar, eller med andra ord – image eller 

”sense of place”. Som vi såg i kapitel 3.1 går det enligt Murphy och Boyle (2006) att urskilja ett nära 

samband mellan den postindustriella omvandlingen på en plats och bearbetningen av dess rumsliga 

varumärke, vidare hävdas även kultur vara vanligt att använda sig av när postindustriella platser vill utveckla 

en turistdestination. Trots att jordbruk var främsta näringen på Öland 1972-82, kan öns image beskrivas som 

en semesterö då de flesta förknippade Öland med just detta. Idag finns det förmodligen inte många som 

skulle associera Öland med något annat än turism, sol och bad. Ölands rumsliga association blir då just sol 

och bad – eller öns image. Kalmars image och historiska plats har möjligen förändrats mer än Ölands sedan 

1972-82 i och med att den rumsliga associationen har gått mer och mer från industri till turism. Andersson 

(intervju) berättade i kapitel 5.4 att Kalmars image har förändrats oerhört sedan Destination Kalmar började 

arbeta med den, och den image som Andersson (intervju) vill att Kalmar ska ha (den önskade imagen) är en 

attraktiv stad med mycket som händer så att människor både vill flytta till och besöka Kalmar. Enligt 

Andersson (intervju) är den faktiska imagen eller profilen som Kalmar har på väg mot just den här önskade 

imagen då platsen har arrangerat en stor mängd evenemang; både små och stora och med stor variation. Den 

här åsikten är dock inte objektiv och om till exempel intervjuer hade utförts med lokalbefolkningen 

angående Kalmars rumsliga image hade kanske ett helt annat svar givits.  
 

Som nämndes ovan skedde marknadsföring av Kalmar alltid ihop med Öland och även idag beskriver 

Andersson (intervju) att Öland och Kalmar kompletterar varandra relativt bra, där Öland är dragaren med 



Linn Engström 2KG30E  2015-01-23 30 
 

  

sol, bad och natur och Kalmar kompletterar med handel samt aktiviteter. Både Andersson (intervju) och 

Hägglöf (intervju) menar dock att Kalmar satsar mer samt är mer organiserat och aktivt på marknaden än 

Öland, vilket fallet alltid verkar ha varit. Trots att detta kan vara till Kalmars fördel, då det till viss del 

existerar konkurrens mellan platserna Öland och Kalmar, är ändå Öland viktigt för Kalmar vilket är varför 

Andersson (intervju) säger att det finns en viss irritation riktad mot Öland eftersom de inte har någon 

fungerande organisation.  

 

Som vi såg i kapitel 3.3 menar Kavaratzis och Ashworth (2005) att när det kommer till marknadsföring av 

platser ligger fokus befolkningens rumsliga uppfattning av platsen de bor på, samt vilka faktorer de 

utvärderar för att göra sin bedömning av platsen. Vikten av att ha den rumsliga associationen av en attraktiv 

stad märks i intervjun med Andersson. Kalmar är redan en populär sommarstad som enligt Andersson 

(intervju) står sig väldigt bra jämfört med andra turistorter i Sverige. I kapitel 5.4 beskrev Andersson 

(intervju) att bortsett från de största städerna så kommer Kalmar inte långt efter då flera steg har tagits mot 

att bli en attraktiv stad. Trots att Kalmar beskrivs ha ”den lilla stadens charm med den stora stadens 

möjligheter” kan Kalmar i nuläget dock inte mäta sig med exempelvis Stockholm. I kapitel 5.4 beskrev 

Andersson (intervju) hur Stockholm får cirka 34 000 inflyttningar per år, vilket på två år nästan blir samma 

antal som hela Kalmar kommuns befolkning; därför menar Andersson (intervju) att det är viktigt att vara en 

attraktiv stad för att människor, speciellt unga, ska vilja flytta till eller stanna kvar i Kalmar. Det är alltså 

viktigt att få Kalmars befolkning att ha positiva rumsliga anknytningar till sin stad, dels för att det förenklar 

en tilltalande marknadsföring och eftersom det förmodligen ökar chansen till inflyttning samt att de 

existerande invånarna stannar kvar. 

 

Det finns dock vissa aspekter som inte skiljer sig så mycket mellan 1972-82 och 2010-14. Trots att Kalmar 

inte satsade så mycket på utformningen av turiststad under 1972-82 fanns ändå en turistchef (Hägglöf), 

vilket det gör även idag fast titeln har ändrats till VD för Destination Kalmar. Ett annat exempel är att man 

redan på den tidigare historiska platsen av Kalmar åkte på internationella turistmässor för att marknadsföra 

sig, samt att ett större rumsligt perspektiv marknadsfördes – hela Småland, istället för endast Kalmar 

kommun. Dessa två aspekter gäller än idag; om än lite mer utvecklat. Idag har ”Varumärke Småland” 

skapats där hela landskapet marknadsförs; dagens plats av Kalmar har alltså fortfarande inte blivit tillräckligt 

attraktivt för att kunna marknadsföra sig på egen hand. Kalmars relation till Öland är också något som inte 

har förändrats särskilt mycket. Under åren 1972-82 marknadsfördes Kalmar alltid ihop med Öland och även 

idag beskrivs Öland och Kalmar komplettera varandra relativt bra.  
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7 Slutsats  
Resultatet som konstruerades kan anses vara relativt brett. Detta eftersom en plats profil kan bestå av väldigt 

många olika rumsliga aspekter. Turism blev, som tidigare nämnts, ett naturligt val av vad studien skulle 

fokusera på då det är en näring som började bli viktig för Kalmar redan 1972-82, men som bara har växt och 

växt. Eftersom jag inte fick fram så mycket empiri angående marknadsföring av Kalmar från 1972-82 skulle 

en slutsats kunna dras utifrån det här att det inte satsades så seriöst på platsmarknadsföring eller profilering 

under 1972-82, utan att turismen mer sågs som en binäring för att få lite mer människor att komma till 

Kalmar som kunde generera extra inkomst och liv i staden. Det går att utläsa från resultatet att Öland har 

varit ett populärare turistmål än Kalmar och än idag är förmodligen Öland ett något mer nationellt och 

internationellt välkänt resmål. Detta kan dock eventuellt komma att ändras då Andersson (intervju) menar att 

Öland inte har en lika organiserad turistverksamhet eller är lika aktiva på marknaden som Kalmar är. Även 

Hägglöf (intervju) menar att Kalmar förmodligen har tagit marknadsandelar från Öland de senaste 10-12 

åren. Utifrån intervjun med Andersson var det möjligt att utläsa att satsningen på att utveckla Kalmar till en 

attraktiv stad är viktigt, inte bara för platsens turism utan även för att folk ska vilja stanna kvar i eller flytta 

till Kalmar. Kalmar har idag den rumsliga profilen av en turiststad och detta är mycket tack vare närheten till 

Öland som är väldigt viktig för Kalmar då de båda platserna kompletterar varandra. Det bör därför vara av 

intresse för Kalmar att Öland satsar mer på marknadsföring och organisering då det även gynnar Kalmar. 

Det går förmodligen även att dra slutsatsen att varken Kalmar eller Öland skulle vara den plats de är idag om 

de inte hade haft varandra. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Kalmars profilering som turiststad såg ut 1972-82 och hur det 

har förändrats jämfört med 2010-14. Kalmars rumsliga image har gått ifrån att vara en plats som främst är 

känd för sin historia (med bland annat slottet) samt all industri, till att vara en plats med den rumsliga 

associationen av en populär turiststad som har arrangerat ett flertal internationellt stora evenemang och som 

fortsätter att satsa på evenemang och läget som kuststad. Kalmar sitter på mycket historia och det finns 

många gamla byggnader kvar i staden, vilket marknadsföringen 1972-82 fokuserade på till stor del. Idag 

ligger inte historien så högt upp på listan över Kalmars profilering, utan den används kanske snarare för att 

beskriva platsens ”mysiga gamla stan” till exempel. När det kommer till slottet går historien såklart inte att 

bortse ifrån, dock arrangeras idag medeltidsevenemang för att visa hur det kunde se ut istället för att endast 

beskriva slottets historia genom text. En anledning till varför fokus har rört sig ifrån Kalmars historia kan 

vara att det idag är viktigare för platser att istället tänka framtid för att kunna konkurrera om turister bland 

andra platser. Det gäller att hänga med i utvecklingen och att försöka vara nytänkande hela tiden för att 

kunna stå ut på marknaden. På samma sätt som synen på historia ändrar sig, ändrar sig även synen på 

hållbarhet. Åren 1972-82 var miljötänk inte i fokus i Kalmar (intervju, Hägglöf) och det fanns ytterst lite 

skriftligt material angående detta, vilket skiljer sig mot dagens syn på hållbarhet där de allra flesta är 
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medvetna om turismens rumsliga effekter och där även aktörer försöker hitta sätt att minska dessa effekter 

genom exempelvis hållbar turism. Att det idag läggs ner mycket arbete på att arrangera evenemang i Kalmar 

är något som har upprepats flera gånger i uppsatsen och det är även något som har förändrats väldigt mycket 

sedan 1972-82. På den platsen av Kalmar var det enda evenemanget som fanns ”Kalmar dansar och ler” som 

var en lokal händelse, vilket skiljer sig väldigt mycket från dagens plats då internationella evenemang såsom 

Fotbolls EM och Ironman arrangeras. De mest betydande slutsatserna som kan dras utifrån syftet är alltså att 

de två historiska platserna som studerats skiljer sig åt främst genom att vikten av turism är betydligt större 

för dagens plats, samt att platsens rumsliga profil och image har gått ifrån historia och industri 1972-82 mot 

evenemang och att vara en attraktiv stad 2010-14. 
 

På frågan varför Kalmars profil har förändrats kan referenser göras till teorikapitlet. Där beskriver Harvey 

(1989) med flera hur allt fler platser går ifrån att vara industristäder till postindustriella städer och hur många 

av dessa postindustriella städer omarbetar sin rumsliga image eller sitt varumärke för att istället fokusera på 

turism. Den här övergången från industristad till turiststad är alltså inget som är unikt för just Kalmar utan 

något som skett på många andra platser. Inom praktiskt taget all näring och industri läggs större fokus på 

service; det skulle därför kunna anses att det är en naturlig utveckling att serviceindustrin blir allt större och 

att en ökande mängd platser, såsom Kalmar, satsar mer och mer på turism för att bli en attraktiv plats. 
 

Konsekvenser av slutsatserna 

På en mer global nivå kan konsekvenserna av dessa slutsatser vara att industrin blir allt mer centraliserad. 

Detta eftersom industrier i västerländska städer i allt större utsträckning läggs ner för att istället satsa på 

serviceindustri likt vad Pikner (2014) hävdar i sin artikel och som även Kalmar har gjort. En konsekvens av 

att Kalmar och Öland behöver varandra för att bli en attraktiv plats är att det kan uppstå problem om den ena 

inte satsar lika mycket, som Öland i detta fall. Likt Hägglöf (intervju) hävdade så satsar hela Kalmar 

kommun väldigt mycket och all näring i kommunen förstår att de måste vara med och satsa för att det ska 

hända något, till skillnad från Öland där det inte finns någon fungerande organisation enligt Andersson 

(intervju). Kalmar med hjälp av sin näring bildar alltså ett slags rumsligt nätverk som samarbetar för att 

locka besökare och utveckla en attraktiv plats. Det här skriver till exempel Baggio och Cooper (2010) om i 

sin artikel där de beskriver hur privata och offentliga aktörer samarbetar för att skapa en konkurrenskraftig 

plats. Både Crouch (2011) samt Baggio och Cooper (2010) menar även att det inte är endast enskilda företag 

som attraherar turister utan hela platsen, vilket kan liknas med Kalmar där all näring i staden samarbetar för 

att locka besökare. 
 

Utvärdering 

Uppsatsen har försökt bidra till att täcka kunskapsluckan angående jämförelse av profilering mellan två 

tidsperioder på samma plats – alltså två olika historiska platser. Då det inte påfanns tidigare forskning 
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angående detta blir då alltså uppsatsen ett kunskapsbidrag. Dock kan Kalmars utveckling uppvisa vissa 

likheter med tidigare forskning, exempelvis övergången från industri till postindustri med fokus på turism 

som bland annat togs upp via Harvey (1989) i kapitel 3.1. Det har varit väldigt intressant att undersöka 

gamla texter om Kalmar då jag har en personlig koppling till staden, samt eftersom jag inte var född under 

1972-82. Jag är även medveten om att just den anledningen gör mig opartisk, vare sig om det är medvetet 

eller ej, då jag har personlig och positiv relation till staden, vilket kan påverka inställningen till konstruerad 

empiri samt analys och slutsatser. Valet av tidsperioder tycks ha fungerat relativt bra då jämförelse av 

empirin har gett flera slutsatser om skillnader (samt vissa likheter) mellan 1972-82 och 2010-14. Teorierna 

samt tidigare forskning som använts har bidragit med bra bakgrund och gett stöd åt argument och slutsatser. 

Viss problematik har dock uppstått vid konstruktion av empiri angående Kalmar och dess profilering från 

just 1972-82 då det inte finns dokumenterat på så många platser.  
 

Då den komparativa analysen är fallkänslig innebär det att resultatet varierar från fall till fall, därmed kan 

slutsatserna i den här uppsatsen inte generaliseras. Metoden kan dock appliceras på andra fall, emellertid 

kommer resultaten och slutsatserna med största sannolikhet att skilja sig mot den här uppsatsen. Förslag till 

vidare forskning hade kunnat vara att göra en ännu mer grundlig undersökning av källor för att kunna dra 

fler och mer tydliga slutsatser. Ett förslag hade varit att satsa mer på personliga intervjuer istället för 

litteratur och texter då de ger mer levande och nyanserad empiri som då kan bidra till mer intressant analys 

och slutsats. 
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8 SAMMANFATTNING 
8.1 Utgångspunkter 
En kunskapslucka som påträffades vid genomgång av tidigare forskning var studier angående jämförelse av 

hur en plats profilering har förändrats ”då gentemot idag”. Syftet med uppsatsen blir därför att undersöka hur 

Kalmars profilering som turiststad har förändrats från 1972-82 jämfört med 2010-14. En frågeställning har 

formulerats för att förtydliga uppsatsens syfte: Hur profilerade sig Kalmar som turiststad 1972-82 jämfört 

med 2010-14? I uppsatsen berörs tidigare forskning från 70-80-talet där bland annat 

marknadsföringspersonal på platser med växande turism undersöker vad potentiella kunder eftersöker i 

resmål. Den nyare tidigare forskningen fokuserar istället på hur platser kan bli mer attraktiva och innovativa 

för att således kunna konkurrera med andra platser på den globala marknaden.  
 
8.2 Teori 
• Postindustrialisering och den entreprenörsmässiga staden: Harveys artikel från 1989 har främst använts 

där det beskrivs hur ett skifte från ”ledarskap” till ”entreprenörskap” har skett. Wyckoff (1995) hävdar 

även att ett entreprenörsmässigt förhållningssätt till ekonomisk utveckling krävs för att den 

postindustriella staden ska överleva ekonomiskt. En baksida av skiftet kan enligt Harvey (1989) visa sig 

genom en förnyad innerstad som omgivs av ökande fattigdom. 

• Plats: Plats definieras som en specifik fysisk del av jordytan som utmärks av sina unika egenskaper vilka 

gör att just den här platsen skiljer sig från andra platser. Begreppet plats refererar i den här uppsatsen till 

Kalmar stad och dess egenskaper. 

• Marknadsföring/profilering av plats: En nyskapad image kan stärka en plats profil och därmed göra den 

mer attraktiv. Arrangemang av internationella evenemang för att få medial uppmärksamhet är en 

betydande kraft inom profilering av platser.  
 

8.3 Metod 
• Komparativ metod/analys: Då syftet med uppsatsen är att jämföra Kalmars profilering vid två olika 

tidstillfällen är komparativ analys ett uppenbart val. Inom komparativ historisk analys används 

systematisk jämförelse samt analys av processer under en viss tid för att förklara utfall. Processer under 

dessa två historiska platser analyseras och jämförs därefter med varandra för att kunna generera hypoteser 

och slutsatser utifrån detta. 

• Kvalitativ innehållsanalys: kvalitativ innehållsanalys är en strategi för att beskriva teman i insamlad 

data/dokument, vilket i det här fallet är artiklar angående Kalmar under 1972-82 som samlades in på 

Länsmuseet i Kalmar.   

• Personlig intervju: En semistrukturerad intervju valdes där fokus ligger på respondentens åsikt samt 

tolkning av frågan eller ämnet. Ett antal frågor hade förberetts (se bilaga 1) angående dagens profilering 

av Kalmar som ställdes till Destination Kalmars VD Åke Andersson.  
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• E-postintervju: Denna metod användes då respondenten var något svårtillgänglig. Ett antal frågor ställdes 

till den före detta turistchefen Wiola Hägglöf (se bilaga 2) i ett försök att täcka in all relevant information 

för att få en uppfattning av Kalmars profilering under Hägglöfs tid som turistchef.  
 

8.4 Resultat 
Kapitlet presenterar insamlat material från Länsmuseet i Kalmar, samt material från internet tillsammans 

med svar från intervjuer av Wiola Hägglöf och Åke Andersson. Resultatkapitlet inleds med en presentation 

av Kalmar år 1972 där kommunen beskrivs utifrån näringsliv, förutsättningar, kultur samt den nybyggda 

Ölandsbrons betydelse. Därefter beskrivs hur Kalmar marknadsförde/profilerade sig under 1972-82 och 

2010-14, exempelvis genom fokus på Ölandsbron då samt på kust och hav idag. Därpå presenteras till hur 

stor del turism användes som image under 1972-82 och hur den används 2010-14. Här utläses att turism inte 

satsades lika mycket på under 1972-82 som 2010-14 samt att större fokus låg på historia istället för 

evenemang som är Kalmars satsning idag. Kapitlet avslutas med en redogörelse för i vilken utsträckning 

turismens hållbarhet betonades under 1972-82 och 2010-14, där det märks att miljötänk inte var i lika stor 

fokus då som idag. 
 

8.5 Slutsatser 
Då det ansågs vara brist på empiri angående marknadsföring av Kalmar från 1972-82, skulle slutsatsen 

kunna dras att det inte satsades så seriöst på platsmarknadsföring eller profilering under 1972-82, utan att 

turismen mer sågs som en binäring till industrin. Det upplevdes även problematiskt att hitta empiri angående 

turismens hållbarhet i Kalmar under 1972-82, jag påfann endast vissa artiklar angående Öland. Hägglöf 

kommenterade dock att miljötänk inte var i fokus i Kalmar under den tidsperioden och det är därför möjligt 

att spekulera i om bristen på empiri beror på just detta. En annan slutsats som gjorts är att fokus på historia 

och industri vid profilering av Kalmars har istället övergått till marknadsföring av evenemang. Harvey 

(1989) m.fl. illustrerar hur allt fler städer övergår från industristäder till postindustriella städer samt att 

många av dessa omarbetar sin image för att istället fokusera på turism, vilket innebär att Kalmar inte är unik 

i denna utveckling. En konsekvens med detta kan bli att industrin blir mer centraliserad då enligt Pikner 

(2014) fler och fler västerländska städer lägger ner sina industrier för att istället satsa på serviceindustri, 

vilket även Kalmar har gjort. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att gräva ännu djupare efter fler 

dokumenterade källor och intervjuer för att kunna dra ännu fler och tydligare slutsatser. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågorna till Wiola Hägglöf som utfördes via e-post. 

 

• Under vilka år arbetade du på Destination Kalmar? 

• Hur såg Kalmars image ut under din tid där? Skedde någon förändring? 

• Vilken image av Kalmar marknadsfördes utåt? 

• Hur gick marknadsföringen till?  

• Vilka marknadsförde ni er mot? (Endast grannkommunerna eller längre bort?) 

• Vilken roll spelade Öland för marknadsföringen och Kalmars attraktivitet? 

• Hur mycket satsade kommunen på turism? 

• Hur stor var turismindustrin jämfört med annan industri i Kalmar? 

• Hur stod sig Kalmar som turistort jämfört med andra turistorter i Sverige? 

• Varför besökte folk Kalmar?  

• Vart kom de flesta besökare ifrån? 

  



Linn Engström 2KG30E  2015-01-23 43 
 

  

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor till Åke Andersson som ställdes i en personlig intervju. 

 

• När började du arbeta på Destination Kalmar? 

• Hur ser Kalmars image ut idag? 

• Vilken image av Kalmar marknadsförs utåt? 

• Hur går marknadsföringen till?  

• Vilka marknadsför ni er mot?  

• Vilken roll spelar Öland för marknadsföringen och Kalmars attraktivitet? 

• Hur mycket satsar kommunen på turism? 

• Hur stor är turismindustrin jämfört med annan industri i Kalmar? 

• Hur står sig Kalmar som turistort jämfört med andra turistorter i Sverige? 

• Varför besöker folk Kalmar?  

• Vart kommer de flesta besökare ifrån? 

 


