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Sammanfattning  

I uppsatsen undersöks Kalmars satsning på idrottsturism, det är en ny satsning sedan år 2012. 

Syftet var att ta reda på hur satsningen har påverkat Kalmar och vilka effekter som har 

uppstått av satsningen. Det har i uppsatsen genomförts sju stycken intervjuer med personer 

som är verksamma i staden Kalmar och det har också genomförts en enkät för att få svar på 

undersökningens frågeställningar. Undersökningen har visat hur Kalmar arbetar med 

idrottsturism, vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som framkommit och i 

vilken riktning satsningen har utvecklats.   

  

Nyckelord: Idrottsturism, destinationsutveckling, idrott, turism, Kalmar.  

  

     



 

Abstract   

In the essay, Kalmar's investment in sports tourism is being investigated. It has been a new 

venture since 2012. The purpose was to find out how the investment has affected Kalmar and 

what effects have arisen from the investment. In the paper, seven interviews have been 

conducted with people in Kalmar, and a questionnaire has also been conducted to answer the 

questions of the essay. The study has shown how Kalmar works with sports tourism, what 

economic, social and environmental impacts have emerged and in which direction the venture 

has evolved.  
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Förord  

Vi vill tacka alla inblandade i undersökningen som har gjort undersökningen möjlig. Stort 

tack till våra sju intervjupersoner och de personer som har valt att svara på vår enkät. Vi vill 

också tacka vår handledare Dennis Zalamans och våra klasskamrater som har opponerat och 

hjälpt till med förslag.   
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1. Inledning  

Den här uppsatsen undersöker idrottsturism och hur den gör det möjligt att bidra till att 

utveckla en destination på ett hållbart sätt. Uppsatsen kommer att undersöka vilka effekter 

idrottsturism bidrar med till ett lokalt samhälle ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  
  

Enligt tillväxtverket fortsätter turism i Sverige att öka, under den senaste mätningen år 2017 

blev det 63 miljoner övernattningar i landet, det är en ökning med 2% från resultatet 2016. 

Den senaste rapporten om turismens omsättning i Sverige år 2016 visade på en ökning med 

6,6% till 296 miljarder kronor i omsättning (Tillväxtverket 2018). Vad gäller idrott 

konsumeras det oftast i form av evenemang, allt från små lokala evenemang till stora 

internationella mega-evenemang. Evenemangssektorn har haft en stor tillväxt de senaste 

decennierna, där idrottsevenemangen har blivit ett vanligare syfte till att resa (Pettersson & 

Wallstam 2017). Pettersson & Wallstam menar vidare att svensk idrott är en positiv och 

viktig kraft i samhället. Den bidrar till samhällsnytta i allt från hälsa och självkänsla till 

besöksnäring och integration.  

  

Idrottsaktiviteter och olika evenemang är idag en av de viktigaste reseanledningarna i Sverige 

och skapar turism genom att locka en stor mängd besökare. Över 30 miljoner besök och resor 

kan räknas till idrottsaktiviteter i Sverige. Turister som åker till en viss plats ska också ha 

någonstans att bo och äta, de kanske passar på att shoppa också. Detta ger en turistekonomisk 

effekt menar Sternö och Nielsen (2015). Utvecklingen av idrottsturism har genom 1900-talet 

gått från en aktivitet för de privilegierade till ett stort socialt, ekonomiskt och kulturellt 

fenomen på 2000-talet. Många regioner idag är beroende av idrottsturism, särskilt de rurala 

menar Wäsche och Woll (2010).  En stor expansion har skett, med en mängd nya aktörer och 

erbjudanden. Utvecklingspotentialen för idrottsturism anses vara stor, såväl lokalt som 

nationellt (Turistföretaget 2011).  Idrottsturism är en av de snabbast växande delarna av 

turism och anses ofta bidra till ekonomisk utveckling och fler besökare på en region för 

idrottsturism (Singh et al. 2016).  

  

En stor del av forskningen kring idrottsturism menar att idrottsturism bidrar till en positiv 

effekt för ett lokalt samhälle, och vi vill undersöka i denna uppsats om det har blivit så i en 

satsning på idrottsturism som påbörjades i Kalmar år 2012. En satsning som startades för att 

förlänga turistsäsongen samt att det ska stärka turismen som helhet i staden. Vi har valt att 

avgränsa oss till att undersöka Kalmar och hur Kalmars satsning på idrottsturism har 

utvecklats samt vad satsningen har gett för effekter i staden ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt.   

  

1.1 Problematisering   
Pettersson och Wallstam (2017) anser att enbart fokusera forskningen på den ekonomiska 

utvecklingen som idrottsturismen skapar, inte gör idrottsturismen viktig att studera. Det är 

viktigt att också studera vad idrottsevenemangen bidrar med socialt och miljömässigt. Sociala 

faktorer som är viktiga att studera kring idrottsevenemang är identitet, nätverk samt att det 

skapas en plattform för att kommunicera budskap och samlas kring gemensamma intressen. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14775085.2010.513146?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14775085.2010.513146?needAccess=true
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De miljömässiga faktorerna som är viktiga att studera är resandets klimatpåverkan, men även 

medvetenhet och kunskap.  

  

En av de städer som satsat på idrottsturism är Kalmar, enligt Destination Kalmar AB ska 

bolaget i samarbete med näringslivet samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i 

staden (Destination Kalmar u.å.). Enligt en nyhetsartikel i SVT satsar kommunen allt mer på 

sportintresserade besökare. Johan Göransson, ansvarig för idrottsturism i staden säger att 

idrottsturism är nytt men är en väldigt stor industri, det kommer enligt honom ta ett tag innan 

den är accepterad (SVT 2016). En medveten satsning har framkommit för att utveckla 

idrottsevenemangen i staden. Kalmar erbjuder ett flertal idrottsevenemang som fotboll, Grand 

Prixlopp på cykel och Ironman (Kalmar idrottsevenemang u.å.).   

  

De senaste åren har det varit en växande kritik mot hållbarheten i större arrangemang, 

megaevenemang som VM och OS där tänkandet kring hållbarhet kritiseras. Det finns kritik 

mot utgifterna, vad som händer med faciliteterna efter evenemanget samt sociala aspekter 

som omflyttningar av residenter. Higham föreslog att småskalig idrottsturism eller 

säsongsbaserade event är något att satsa på. Turismutveckling på en mer lagom nivå blir ofta 

mer positivt i längden. Småskalig idrottsturism går bättre ihop med hållbarhet än mega-events 

menar Higham (1999 se Gibson et al. 2012, s. 160).  

  

Vilka effekter som framkommit ekonomiskt, socialt och miljömässigt efter satsningen på 

idrottsturism i Kalmar skulle därför vara intressant att undersöka. Detta för att se om en 

småskalig idrottsturism är mer hållbar och ett bra verktyg för att ha i en 

destinationsutveckling.   

   

1.2 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka destinationen Kalmars satsning på idrottsturism ur ett 

hållbart perspektiv.  

  

1.3 Frågeställningar   
Hur arbetar Kalmar med idrottsturism?  

  

Har idrottsturism bidragit till att utveckla vår undersökta destinations turism i en positiv eller 

negativ riktning?    

  

Vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter har tillkommit i och med satsningen på 

idrottsturism? 

  

1.4 Avgränsningar   

Studien behandlar idrottsturism och idrottsturistismens effekter på destinationen Kalmar. 

Avgränsningen är gjord till staden Kalmar på grund av deras satsning på idrottsturism sedan 

år 2012 och undersöks därför som fall i studien.   
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1.5 Definitioner  

1.5.1 Begreppet turism   

Enligt FN-organet UNWTO, United National World Tourism Organization omfattar turism 

människors aktiviteter när de dels reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning under en period kortare än ett år i fritid, affärer och andra syften. Begreppet är 

kallat turismens begreppsnyckel och har framkommit i syfte att alla intressenter i turism och 

resor får ett gemensamt språk och underlättar kommunikationen internt i turistföretag och 

även externt ut i världen (Tillväxtverket begreppsnyckel 2016, s. 3 - 4). Det finns tre stycken 

former av turism som är inhemsk turism (aktiviteter av besökare med hemvist i egna landet), 

inkommande turism (aktiviteter som besökare med hemvist i annat land gör i det angivna 

landet), utgående turism (aktiviteter som en besökare med hemvist i angivet land gör i ett 

annat land). De tre formerna av turism skapar ytterligare kategorier som är turism inom 

landet (består av inhemsk och inkommande turism), nationell turism (kombinationen av 

inhemsk turism och utgående turism) och internationell turism (kombinationen av 

inkommande och utgående turism) (Tillväktverket begreppsnyckel, s. 6 - 7).   

  

1.5.2 Begreppet idrottsturism  

Idrottsturism som begrepp kan vid första anblick kännas väldigt brett i sitt omfång, det är fullt 

förståeligt. Kortfattat kan idrottsturism definieras som all form av resande från sitt hem där 

resans syfte rör idrott. Oavsett om deltagandet till idrotten är passivt eller aktivt, så fort en 

resa inkluderar ett syfte som berör idrott är begreppet idrottsturism i fokus (Singh et al. 

2016). För att underlätta begreppets bredd av omfång har forskningen föreslagit en mängd 

olika uppdelningar inom idrottsturismen, då det finns många olika anledningar till en resas 

kopplade syfte till idrotten. Ritchie och Adair (2004) framför att det finns tre kategorier inom 

idrottsturism, aktiv idrottsturism, idrottsevent turism och nostalgisk idrottsturism. Ritchie och 

Adair menar att aktiv idrottsturism innebär att turisten själv deltar aktivt i idrotten under 

resans gång. Det kan till exempel vara en skidresa, dykresa eller en kajak-paddlingstur. 

Idrottsevent turism är när turisten är åskådare till ett idrottsevenemang, exempelvis att titta på 

en fotbollsmatch eller att beskåda Lidingöloppet från åskådarplats. Nostalgisk idrottsturism 

innebär att turisten åker för att besöka ett idrottsmuseum eller någon form av besöksattraktion 

som har en inriktning mot idrott menar Ritchie och Adair (2004).   

  

För att något av ovanstående exempel ska kunna klassas som idrottsturism behöver någon 

eller flera resa utanför sin hemmiljö. Med det menas att om någon går och kollar på ett lokalt 

idrottsevenemang på sin hemort är det inte idrottsturism, då personen ifråga inte definieras 

som en turist. Åker personen i fråga på ett idrottsevenemang på en annan ort, klassas det som 

idrottsturism. Eftersom personen då reser utanför sin hemmiljö klassas det som en turistisk 

resa, och eftersom resans syfte är relaterat till idrott klassas det som idrottsturism i det här 

fallet idrottsevent turism (Ritchie & Adair 2004). I den här studien kommer det inte att skiljas 

på vilken typ av klassificering turisten har på grund av deras resandes syfte. Studien kommer 

att utgå ifrån all form av idrottsturism, där turisten reser i ett idrottssyfte.  
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1.5.3 Begreppet idrottsevenemang  

Enligt riksidrottsförbundet nationella strategi (2013) är ett internationellt idrottsevenemang en 

upplevelse som lockar utländska besökare. Evenemang kan ses som en uppmärksammad 

händelse, en händelse som drar publik (Synonymer 2018). Evenemang är allt från mindre, 

lokala och ideella till stora internationella megaevenemang. I planerade evenemang som 

idrottsevenemang finns det tre kännetecken. Att de är avgränsade i tid och rum, har bestämt 

innehåll samt har avsändare (arrangör) och mottagare (besökare), (Pettersson & Wallstam 

2017). Uppsatsen behandlar både nationell och internationell turism och behandlar 

idrottsevenemang av olika storlek i staden Kalmar.   
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2. Teori   

I teoriavsnittet tar vi upp teorier som anses relevanta för att hjälpa till att besvara 

undersökningens forskningsfrågor. I teoridelen destinationsutveckling med idrottsturism 

beskrivs det hur en destination bör arbeta med idrottsturism, för att kunna få de positiva 

effekter som tidigare forskning menar att den bör bidra med. I nästa teori aspekter som 

påverkas, tar upp det som med stor chans kan påverkas om en destination väljer att satsa på 

idrottsturism. Båda teori-delarna ligger till grund för av vad den tidigare forskningen säger. 

De kommer att hjälpa denna undersökning av Kalmar genom att se hur de arbetar med 

idrottsturism och vad de har fått för påverkande effekter, för att jämföra deras resultat med 

den tidigare forskningen om idrottsturism som ett framgångsrikt koncept.  

  

2.1 Idrottsturism som en hållbar destinationsutveckling   

I undersökningen undersöks det hur staden Kalmar arbetar med idrottsturism och vad som 

blir resultatet av denna satsning. Med hjälp av denna teori kommer vi att jämföra vad den 

tidigare forskningen pekar på hur en destination bör arbeta med idrottsturism ur ett hållbart 

perspektiv med hur Kalmar arbetar med sin satsning på idrottsturism.  

  

Om det ska nämnas städer som anses inneha en etablerad sportprofil, kanske en börjar att 

tänka på städer där det har arrangerat OS eller en annan typ av mega-sportevent. Carlsson och 

Normark (2005) tar upp Landskrona som exempel på en mindre ort där staden använt sig av 

idrotten i marknadsföringen, som ska medföra en större ekonomisk omsättning och inflödet i 

och till kommunen. Att satsa på idrottsturism inom en destination kan bidra till en längre 

turism-säsong, ökad efterfrågan på lokala företag, uppmana turister till att stanna längre på 

destinationen samt att det hjälper att skapa ett varumärke för destinationer (Candrea & Ispas 

2010).   

  

Forskning som berör småskalig idrottsturism är inte alls lika vanlig som forskning kring 

större mega-sportevent. De större eventen har fått ett större intresse av både forskare, 

politiker och idrotts-administratörer (Ritchie & Adair 2004). Detta är beklagligt menar 

Carlsson och Normark (2005) och påpekar att småskalig idrottsturism kan utnyttja redan 

befintlig infrastruktur, kräver mindre investeringar, förminska ortens turistiska 

säsongsberoende och är lättare att arrangera små event jämfört med stora. Med en potentiell 

turismutveckling med hjälp av idrottsturism i liten skala måste en förstå idrotts-turisternas 

olika motivationer och beteende, för att lättare kunna hjälpa leverantörer och arrangörer att 

utnyttja idrottsarrangemang till en förmån till turism-industrin (Ritchie & Adair 2004).  

  

I Carlssons och Normarks (2005) exempel med Landskrona, tar de upp deras arrangemang av 

VM i snipe (segelsport). Arrangemanget ansågs som lyckat då det bidrog till många besökare 

både från andra kommuner men även internationella besökare. Detta gav en bra PR för 

Landskrona som turiststad då hotellen var fullbelagda, och det gav en ökad omsättning till 

stadens kultur och nöjesliv. Det ges även en viss kritik riktad mot arrangemanget då det 

genomfördes mitt under stadens ordinarie högsäsong för turism. Det som då ansågs var att 

den vanliga turisten inte kunde komma till Landskrona då hotellen var fullbokade av 
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besökare till VM av snipe. Hade det istället planerats lite bättre och Landskrona valt att 

senarelägga VM i snipe kunde de då skapa två högsäsonger för staden.   

  

För att lyckas marknadsföra sin destination med hjälp av idrott är det en god ide att se över 

vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som finns för destinationen. Destinationen bör 

då inte endast se över sin egna organisation, utan även se över den omgivande politiska, 

ekonomiska och sociokulturella omgivningen. Om det finns en stark idrottskultur på 

destinationen är det en stark förutsättning att lyckas med en satsning på idrottsturism. Därför 

att det då kan finnas en mängd olika idrotter representerade på destinationen, med tillhörande 

människor som är villiga att engagera sig i olika event för sin förening och idrotts skull 

(Carlsson & Normark 2005).   

  

En stark turistdestination samarbetar med olika intressenter på destinationen för att skapa en 

hållbar destination som produkt. Inom idrottsturism är även destinationens idrottsföreningar 

intressenter i turistindustrin, och bör vara delaktiga i ett kluster med andra intressenter och 

dela information med varandra. Detta för att kunna skapa ett hållbart enstaka event men 

också ett långsiktigt hållbart arbete för destinationen. Samtidigt som destinationen skapar 

attraktiva event för den konsumerande turisten, görs destinationen till en attraktiv 

besöksdestination menar Candrea och Ispas (2010). Det är vanligt att turism och idrott 

organiseras och styrs som två olika enheter, och riskerar då att arbeta åt olika håll. Det är 

istället bättre att slå ihop de två fälten och låta idrottsturismen organiseras från ett centralt 

håll, för att destinationen ska kunna få en framgångsrik satsning av idrottsturism menar Deery 

och Jago (2005).   

   

2.2 Aspekter som påverkas genom idrottsturism  

Genom att se vad det är för aspekter som påverkas av destinationsutveckling med hjälp av 

idrottsturism, ska vi sedan se hur dessa effekter påverkas i och med Kalmars satsning på 

idrottsturism. Detta kommer sedan att analyseras mot det insamlade materialet av Kalmars 

idrottsturism.   

  

Brida et al. (2014) menar att mycket av den tidigare forskningen har lyft fram att de turistiska 

effekterna på värddestinationer är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Tidigare forskning 

har också visat att dessa effekter kan vara både positiva och negativa. Enligt O’Brien och 

Chalip så är effekterna av idrottsturismen ekonomiska, sociala och miljömässiga också något 

som tittas på i städer som satsar på idrottsturism och en hållbar turismutveckling. De menar 

att mycket av idrottsturismens forskning har pekat på att idrottsevenemang genererar 

ekonomisk vinst till värddestinationen på kort sikt. Men att det på senare tid i forskningen 

försöker att se på hur idrottsturism kan generera långsiktiga och hållbara påverkningar på 

värddestinationen, där effekterna även är sociala och miljömässiga (O’Brien & Chalip 2008, 

s. 318).  

  

Weed anser att idrottsturismens mega-event ofta har dominerats av ekonomiska aspekter på 

bekostnad av sociala och miljömässiga aspekter som har blivit bortsedda. Han menar med det 

att kortsiktiga idrottsevent kan ge en långsiktig påverkan. Att fokusera på mindre idrottsevent 
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och mer regelbunden idrottsturism kan förse samhällen med mer hållbara fördelar, jämfört 

med vilka bördor korta mega-event kan skapa (Weed 2009).   

    

2.2.1 Miljöeffekter  

Turism och hållbarhet är ett ämne som ofta diskuteras, de nyare diskussionerna rör skalan av 

turism, hantering av besökare, etiska frågor samt relationen mellan turism och skyddade 

områden. Det växande intresset att besöka världsarv har skapat mer diskussion i turismens 

roll i att hantera trängsel och besökarens upplevelser. I det växande resandet världen över 

skapas det mer utmaningar att hantera (McCool & Moisey 2008, s. 2). Turism är ofta 

beroende av omgivningen där den är lokaliserad, och oavsett om det är natur eller konstruerat 

av människor. Turism kan därmed inte bli forskat i utan att se till systemet där turism finns. 

Turism kan antingen skydda, underhålla sina resurser eller exploatera dessa, detta är något 

som många aktörer är inblandade i och måste komma överens om menar McCool och Moisey 

(2008, s. 284).  

  

Turistiska effekter på miljön kan vara både positiva och negativa, i mycket av litteraturen 

inom ämnet har den negativa påverkan på miljön varit i fokus menar Wall (1994 se Singh et 

al. 2003, s. 213). Detta har berott på trängsel, överutveckling, förstört vildliv och 

fordonstrafik bland annat. Men det finns också positiva effekter på miljön, att turistisk 

inkomst kan bidra till ekonomisk och politisk support. Turism kan därför ses som ett redskap 

som stimulerar till miljömässiga förbättringar menar Doswell (1997 se Brida et al. 2014).   

  

Enligt Carneiro et al. (2016) är idrottsturism mer benägen att skada omgivningen om den 

typen av turism jämförs med annan turism, detta då mycket av idrottsturism sker utomhus 

och ofta är beroende av omgivande miljön. Åtgärder för att ta hand om de negativa effekterna 

på omgivningen är viktigt för en hållbar miljö och turism.  

 

2.2.2 Ekonomiska effekter  

På senare år har allt mer uppmärksamhet riktats mot idrottsturism som ett strategiskt verktyg 

för att ge en ekonomisk utveckling. Från allt från storstäder till mindre områden har privata 

och offentliga intressenter lockats av att skapa en sportprofil i destinations-marknadsföringen 

på grund av möjligheten för ekonomisk vinst. Sportevent används också för att skapa en 

stolthet i regionen samt att skapa konsumtion, det senare är oftast det vanligaste.  

Framgångsrika sport-initiativ kan leda till att fler använder destinationens attraktioner, 

resurser och service (Daniels 2007).  

  

Enligt Gibson finns det bevis från 30 år tillbaka i forskningen att småskaliga sportevent 

tenderar att ge ekonomiskt värde till destinationen, främst i form av köp av logi och mat. I 

forskningen visas det konsistent på att ekonomiska vinsten för sporteventen är större än 

utgifterna. Detta genom att använda existerande faciliteter, och att få besökare som annars 

inte hade besökt platsen att köpa logi och mat. Samt att skapa inkomst till andra 

affärsverksamheter på destinationen. För att göra detta på ett hållbart sätt gäller det att ha 

regelbundna events och regelbundet flöde av konsumerande besökare (Gibson et al. 2012,  
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s. 162). Idrottsturism är bidragande till både en nationell och lokal ekonomi och har potential 

att öka intäkterna vidare. Likt andra turistiska delar är det viktigt att det finns en bra 

organisation för att se till att intäkterna fördelas väl genom strategisk planering för att 

vidareutveckla turism menar Deery och Jago (2005). I ett fält som innehåller många aktörer 

som i idrottsturism är en strategisk plan är mer viktigt (Deery & Jago 2005).  

  

Det finns enligt Turco (se Daniels & Norman 2010) tre anledningar till att samhällen vill 

arrangera idrottsturism. Att skapa underhållning för samhället, för att höja samhällets stolthet 

samt för att det stimulerar till konsumtion i värdsamhället för idrottsturism. Turco menar att 

den ekonomiska delen är det primära motivet då de ekonomiska intäkterna är av stort värde 

för idrottsarrangörer och destinationsmarknadsförarna för framtida möjliga resurssatsningar.  

Kostnaderna från de inkommande idrotts-turisterna går oftast till boende, mat, inträden till 

event samt handel. Detta är vad som genererar ekonomisk intäkt till destinationen och lokala 

aktörer, som kan i sin tur generera mer arbetstillfällen som skapar ytterligare ekonomisk vinst 

till det lokala samhället (Roche et al. 2013).  

  

Roche et al. (2013) menar att beroende av mängden inkommande idrotts-turister som kommer 

till en destination, genererar det olika nivåer av ekonomiska intäkter till destinationen. Desto 

fler inkommande idrottsturister det kommer, skapar det mer ekonomisk påverkan till 

destinationen. De har i sin artikel tagit fram en modell som tar upp att det finns olika typer av 

idrottsturister och olika aspekter som påverkar deras val att åka till en destination. Modellen 

tar även upp vad de olika typerna skapar för ekonomisk påverkan på destinationen.  

  

  

                     
Figur:  

1 (A model of sporting event tourism as economic development, Roche et al. 2013)  

Influencers of sport tourism innefattar de aspekter som påverkar turistens val att åka till 

destinationen. Författarna tar upp flera olika aspekter som påverkar detta beslut hos turisten 

som väder, kostnader, gästvänlighet på destinationen, säkerhet, närhet till attraktioner, 

kvalitet på boende och mat, destinationens storlek och marknadsföringen av destinationen. 

Dessa aspekter påverkar turisternas beslut om att åka till en destination och beroende på hur 

många idrottsturister som kommer till destinationen, påverkas samhället ekonomiskt. I form 

av fler arbetstillfällen, ett stärkt varumärke för destinationen, och ny infrastruktur och arenor 

(Roche et al. 2013). Författarna till modellen påpekar att modellen enbart innefattar 

ekonomisk påverkan hos en destination, och den utesluter att en stor mängd idrottsturister kan 

ha negativa effekter på sociala och miljömässiga aspekter.  
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2.2.3 Sociala effekter  

I utveckling av turistdestinationer är ofta besökares intressen prioriterade framför de som 

jobbar och bor i området. Lokalinvånarnas behov och angelägenheter blir ofta underordnad 

turismutvecklingen menar Choi och Sirakaya (2005 se Wang & Chen 2015). För att undvika 

konflikter är det därför viktigt att involvera lokalbefolkningen, de kan då få en bättre syn på 

turismutvecklingen och livskvaliteten kan höjas (Wang & Chen 2015). Vid starten av 

utveckling inom turism på en destination är det viktigt att lyssna på lokalbefolkningen åsikter. 

Utan stöd från lokalbefolkningen är det svårt att skapa en hållbar turism menar Andereck och 

McGehee (se McCool & Moisey 2008, s. 236). Det handlar inte bara om att matcha en 

produkt med ett turistbehov, utan det är lokalinvånarna som till slut ska ha en röst i vilka 

turistiska effekter som är accepterade och ej menar Menning (1995 se McCool & Moisey 

2008, s. 236).   

  

Sociala och kulturella effekter på en destination är enligt Page och Dowling (2002, se Sing et 

al. 2003, s. 213) något som oftast kommer fram när turismutvecklingen möter motstånd. 

Attityden hos lokalbefolkningen är ett viktigt verktyg för att analysera turismens effekter och 

för att skapa en attraktiv destination. Negativ attityd på lokalbefolkningen kan visa att 

turismen brister på platsen. Enligt Jamieson (2014) kan sport och turism vara bidragande till 

att få människor samman, när detta görs kan det skapas ett socialt kapital som kan vara 

viktigt för livet i allmänhet. Socialt kapital refererar till social tillit, normer och nätverk som 

människor kan använda för att lösa problem tillsammans eller i samarbete vid sportevents. 

Nätverk som grannskap, sportklubbar och samarbeten är socialt kapital och om dessa sociala 

kapital är starka kan de arbeta gemensamt för samma mål.     

  

I form av sociokulturella effekter i utvecklingen av idrottsturism är de tvådelade, positiva och 

negativa. Lokalbefolkningen kan bli negativt inställda till större evenemang då det kan uppstå 

trängsel, ökat tryck på existerande infrastruktur som vägar samt transportmedel som bussar 

och tåg. Det kan också uppstå negativa beteenden från turister samt brist på skydd.  

Idrottsturism kan ha positiva fördelar genom att lokalbefolkningen kan vara med och planera 

och delta i servicearbetet som bland annat volontärer. Det kan stärka den lokala stoltheten på 

destinationen, få bort en isolering och exkludering av invånarna och öppna upp för 

arbetsmöjligheter vid idrottsevenemang (Carneiro et al. 2016).  
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3. Metod   

3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

I studien om idrottsturismens effekter i Kalmar kommer den här studien att utgå ifrån 

kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer för att få svar på 

frågeställningarna. Det finns även en kvantitativ del i en genomförd enkät, men det större 

fokuset i undersökningen är ett kvalitativt förhållningssätt. Detta för att i studien få en 

djupare insyn i ämnet.   

  

Holme och Solvang (1997, s. 91) menar att med kvalitativ metod så söks det en förståelse 

medans en kvantitativ metod används för att förklara. De menar vidare att med kvantitativa 

metoder så görs det en strukturerad insamling av information från bland annat enkäter som 

sedan kan analyseras, detta för att kunna dra representativa slutsatser för en population 

(Holme & Solvang 1997, s. 14). Kvalitativ forskning uppfattas enligt Bryman som en 

forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering vid insamlingen 

och analysen av data (Bryman 2011, s. 40). Kvantitativ och kvalitativ forskning visar på 

olikartade intresseinriktningar. Kvantitativa undersökningar påverkas av det 

naturvetenskapliga synsättet när en ser till vad som räknas som acceptabel kunskap. 

Kvalitativa forskare påverkas med av tolkningssynsättet interpretavism (Bryman 2011, s. 

361). Det är en syn som enligt Bryman (2011, s. 32) bygger på förståelse och tolkning. 

Förståelse och tolkning är något vi försöker uppnå i uppsatsen, det insamlade materialet 

tolkas för att skapa större förståelse för idrottsturism i Kalmar som är uppsatsen fokus. 

Betoning på kvalitativa metoder är med syftet att försöka uppnå en djupare förståelse vilket vi 

ansåg skulle göras bäst med kvalitativa metoder där det kvantitativa kan komplimentera. 

Valet till att använda en kvantitativ del i den här undersökningen, föll även på att få en 

bredare skara av respondenter för att undersöka de sociokulturella aspekterna i 

undersökningen genom en enkät med Kalmars lokalbefolkning. Det var också ett 

tillvägagångssätt för att spara tid genom att enkelt lägga ut en enkät via Facebook istället för 

att leta upp respondenter som har möjlighet att ställa upp på en intervju. En enkät valdes även 

för att det sparar tid vid att koda och tolka en sammanställning av enkätsvaren, istället för att 

transkribera, koda och tolka flertalet olika intervjuer.   

3.1.1 Intervjuer   
I uppsatsen har det genomförts sju stycken intervjuer, intervjuerna består av fyra intervjuer på 

mail och tre stycken på telefon. Tillvägagångssättet i uppsatsens intervjuer är 

semistrukturerade frågor. Med semistrukturerade frågor har författarna en intervjuguide men 

den intervjuade personen har frihet att forma svaren på sitt eget sätt menar Bryman (2011,  

s. 414 - 415). I en semi-strukturerad intervju är det inte bara de förberedda frågorna som är 

viktiga. Det handlar också om att kunna ställa följdfrågor om det behövs och uppmuntra 

respondenterna till att fortsätta prata (Alvehus 2013, s. 84). Tillvägagångssättet med 

semistrukturerade intervjuer ansågs mest lämpat för att inte gå miste om viktig information. 

En intervjuguide förbereddes i förväg till intervjuerna och följdfrågor kunde ställas om det 

fanns ett behov både via mailintervjuerna och telefonintervjuerna. När telefonintervjuerna var 
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klara har det genomförts en transkribering på de inspelade intervjuerna. Det insamlade 

materialet från de olika intervjuerna är avsett för att ge mer kunskap och bidra med svar till 

undersökningens frågeställningar. Anledningen till att det finns både telefonintervjuer och 

mailintervjuer i undersökningen, beror på vad respondenterna föredrog att svara på. I 

förfrågan till respondenterna om de kunde ställa upp på en intervju ställdes även frågan om 

de ville svara på intervjun via mail eller telefon. Frågan ställdes för att det skulle vara så 

enkelt för respondenterna som möjligt och att inte intervjun ska ta för mycket av deras tid. 

Möjligheten att utföra intervjuer ansikte mot ansikte saknades på grund av avståndet och 

möjligheten för undersökningens skribenter att resa till Kalmar.  

   

Intervjupersoner i undersökningen:  

Stefan Johnsson, turistchef Kalmar. Telefonintervju 2018-04-03, Södertörn Högskola 

(Intervjuguide, se bilaga 1).  

Vi försökte tidigt få mer bakgrundsförståelse av turism i Kalmar, när det söktes på internet 

hittade vi Stefan Johnsson som är turistchef för Kalmar. Kontakt togs för att vi ansåg att 

Johnsson skulle kunna hjälpa oss förstå hur turism i Kalmar ser ut i och med Johnssons 

dagliga arbete.    

  

Johan Göransson, projektledare idrottsturism och evenemang i Kalmar. Telefonintervju 

2018-04-06, Södertörn Högskola (Intervjuguide, se bilaga 2).  

Intervjun med Johan Göransson tillkom efter undersökning på internet av idrottsturism i 

Kalmar. Vi hittade Johan Göransson som arbetar med idrottsturism och ansågs därmed kunna 

bidra med information till undersökningen i och med Göranssons dagliga arbete med 

idrottsturism i Kalmar.  

  

Ulrika Melin Wahlin, Marknad och eventansvarig för Kalmar Grand Prix. Mailintervju 

2018-04-22 (Intervjuguide, se bilaga 3).  

Intervjun med Ulrika Melin Wahlin genomfördes för att få bättre förståelse för de olika 

evenemangen som arrangeras och det ansågs intressant enligt oss att få prata med Kalmar 

Grand Prix. Melin Wahlin ansågs kunna berätta hur de arbetar med tävlingen i staden Kalmar 

och evenemangets effekter.   

  

Sofia Hult, projektledare för Swedish Beach Tour Kalmar. Mailintervju 2018-04-24.  

(Intervjuguide, se bilaga 4).  

Sofia Hult medverkade i en intervju, hon arbetar för SBT Kalmar. Det är beachvolleyboll och 

hon ansågs som projektledare kunna hjälpa oss förstå idrottsevenemang och evenemangens 

effekter i Kalmar tillsammans med Melin Wahlin och Rydasp.   

  

Patrik Rydasp, Projektledare för Beach Soccer Kalmar. Mailintervju 2018-04-23 

(Intervjuguide, se bilaga 5).   

Patrik Rydasp intervjuades och valdes ut för intervju då han ansågs ha kunskap om sitt 

område i beach Soccer Kalmar, vi ansåg att de skulle bidra till en senare helhetsbild om 

Kalmaridrottsevenemang och dess effekter.   
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Anette Söderström, general manager First Hotel Witt. Telefonintervju 2018-05-03 

(Intervjuguide, se bilaga 6).    

En intervju har gjorts med Anette Söderström, manager på First Hotel Witt i Kalmar. Vi 

valde att intervjua Anette Söderström för att se hur idrottsturism i Kalmar påverkar 

hotellverksamheten hon arbetar inom.   

  

Jenja Mikkelsen, manager Kalmar hotell. Mailintervju 2018-05-04 (Intervjuguide, se bilaga  

7).   

En intervju genomfördes med Jenja Mikkelsen för att se hur verksamheten Kalmar hotell 

påverkas av idrottsturism i Kalmar.   

  

3.1.2 Urval  

I undersökningen har det gjorts ett målinriktat urval. Det är en samplingsteknik som är av 

strategiskt slag där författarna försöker skapa överensstämmelse med forskningsfrågorna och 

urvalet. Urvalet har gjorts med en önskan att intervjua personer relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 434). De utvalda personerna för intervjuerna ansågs ha 

stor kunskap inom ämnet turism, idrottsturism och dess effekter. Personerna ansågs därmed 

kunna bidra med svar på forskningsfrågorna i uppsatsen i och med rollerna de är verksamma 

inom och anknytningen till staden Kalmar.   

  

3.2 Enkät   
I uppsatsen har det genomförts en enkät. Skillnaden mellan en enkät och en intervju är att 

respondenterna själva läser och svarar på frågorna utan den intervjuande närvarande. Om det 

görs en jämförelse med att intervjua ett stort antal människor är det med en enkät lättare att 

nå ut till ett stort antal människor snabbt och vinna mycket tid (Bryman 2011, s. 228). Vi 

ansåg att med en enkät kunde ett större antal människor svara på enkäten utan att vi behövde 

leta upp respondenter. Vi ansåg också att vi med en enkät kunde få en bredare bild av vad 

respondenterna anser om Kalmars idrottsturism och skapa en övergripande bild av 

uppfattningen om idrottsturism i staden.   

  

En enkät med 15 frågor utformades i studien och inriktades på vilka sociala effekter som har 

framkommit av idrottsturism, enkäten lades upp på Facebook i gruppen Kalmar med syftet att 

lokalbefolkningen i Kalmar ska svara på enkäten. Lokalbefolkningen ansågs vara ett bra 

studieobjekt då de bor i staden Kalmar som satsar på idrottsturism och förmodligen har någon 

sorts kontakt med idrottsturism som finns i deras omgivning. Kalmar är en offentlig grupp på 

Facebook med ca 12 800 medlemmar, för att kunna delta i gruppen måste det ansökas om 

medlemskap där en moderator måste godkänna ansökan. Enkäten skapades och lades upp den 

6 april 2018 och resultaten sparades 18 april 2018. Enkäten svarades på av 76 personer i olika 

åldrar, den största svarsgruppen var personer mellan 25 och 34 år som stod för 32,9 % av 

respondenterna. Den näst största åldersgruppen var personer med åldern 45 till 54 som stod 

för 26,3 % av deltagandet. Den tredje största gruppen var mellan 35 och 44 år med 22,4% av 

svaren. Delat i kön så var respondenterna 56,6 % kvinnor, 42,1 % män och 1,3 % annat kön.   
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3.3 Litteratur  

Uppsatsens litteratur omfattas av böcker, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor som 

beskriver ämnet vi undersöker. Det är enligt Bryman (2011, s. 97) viktigt att gå igenom den 

existerande litteraturen i ämnet, detta för att ta reda på vilka kunskaper som finns inom ämnet 

och vad som tidigare har skrivits. Den använda litteraturen till undersökningen har gett oss en 

djupare förståelse kring den nuvarande kunskapen om ämnet idrottsturism. Litteraturen har 

varit till hjälp med att ge en innehållsrik och omfattande förståelse kring det forskade ämnet. 

För att hitta relevant litteratur till vår undersökning har sökord använts som kan kopplas till 

det undersökta ämnet.   

  

Använda sökord:   

turism, tourism, idrottsturism, sport tourism, tourism impacts, tourism effects, sports tourism 

impacts, sustainable tourism.   

3.4 Analysmetod  

Den insamlade datan i undersökningen har analyserats efter analysprocessen, Hjerm och 

Lindgren beskriver att det görs en jämförelse mellan teori och det insamlade materialet vilket 

vi gör i analysdelen. Analysmetoden kan förklaras i tre steg som är kodning (reduktion av 

insamlad data), tematisering (presentation av data) och summering (slutsats och verifiering). 

Nivåerna kan enligt Hjerm och Lindgren (2010, s. 87 - 88) ske löpande, parallellt samt 

växelvis.  I kodningen görs materialet mer hanterbart och försöker hitta mönster, materialet 

reduceras och tas med till tematiseringen. (Hjerm & Lindgren 2010, s. 91) Kodningen har 

gjorts av undersökarna för att sortera ut den data som anses vara viktigt för frågeställningarna 

och syftet i undersökningen. Tematiseringen består av att presentera data. I tematiseringen 

hittas mönster och relationer mellan koderna. Detta gör att det skapas större förståelse för det 

som studeras. När en mättnad uppstått hos författarna efter kodningen och tematiseringen kan 

summeringen påbörjas (Hjerm & Lindgren 2010, s. 94). Vi har använt den här analysmetoden 

i uppsatsen, kodning och tematisering har gjorts på insamlade materialet och sedan har en 

slutsats genomförts avslutningsvis.  I kodningen har vi sett till att samla och hitta mönster i 

det vi ansåg vara mest relevant till uppsatsens syfte och frågeställningar från den insamlade 

datan. I tematiseringen har vi presenterat den insamlade datan och vi har hittat relationer i 

datan som bidragit till att få svar på undersökningen.     

 

3.5 Etik   

Det finns grundläggande frågor som rör frivillighet, integritet, konfidalitet samt anonymitet 

för de som är inblandade i forskningen enligt Bryman (2011, s. 131 - 132). Några av de etiska 

principer som gäller bland annat svensk forskning är informationskravet. De intervjuade 

personerna får veta att deltagande är frivilligt och vilka moment som ingår i undersökningen. 

Enligt samtyckeskravet har våra intervjuade rätt att själva bestämma om de vill medverka i 

undersökningen och enligt konfidalitetskravet använder författarna noggrannhet i att inte 

avslöja känslig information. Till sist nyttjandekravet där nyttjandet för informationen 

kommer att användas till den här undersökningen, det framförda ändamålet. Etiska frågor har 

vi tagit hänsyn till i undersökningen. Att delta i intervju och enkät har varit frivilligt och de 
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respondenterna har fått veta i vilket syfte undersökningen genomförs. Vi har frågat de 

intervjuade om det är okej att använda deras namn och om de är okej med inspelning av 

intervjuerna. I enkäten är respondenterna anonyma för att det större antalet respondenter ska 

känna sig trygga. Informationen som används från intervjuerna och enkäten har vi fått 

tillåtelse av respondenterna att använda i undersökningen.   

  

3.6 Metodkritik   

Vi har i studien genomfört sju stycken intervjuer. Intervjuer kan enligt Alvesson uppfattas 

som autentiska, men de är inte alltid fallet (Alvehus 2013, s. 86). Vad gäller frågor som rör 

lojalitet, organisation och yrkes-tillhörighet gör att många chefer försöker vara politiskt 

korrekta.  Den som intervjuar bör därför vara beredd på att inte se de intervjuade som 

sanningssägare utan som politiskt medvetna aktörer (Alvesson & Deetz 2000, s. 217). Det 

finns nackdelar med att begränsa sig till de som är aktiva inom organisationen, människor 

som har lämnat arbetsplatsen är ofta bättre informanter och kan prata mer fritt, men kan också 

finnas en snedvridning i uppfattningen om organisationen menar Alvesson och Deetz (2000,  

s. 218). Vi har intervjuat olika personer relaterade till idrottsturism i Kalmar och effekterna av 

satsningen. Respondenterna har en viss yrkestillhörighet, vi har försökt att inte se personerna 

som sanningssägare utan har försökt se på den hämtade informationen så objektivt som 

möjligt. Vi har valt att använda oss av personer som kan ge oss bra information och som 

ansågs ha kunskap vilket har varit det största motivet till respondenterna, men informationen 

kan vara vinklad till företagens fördel på grund av respondenternas yrkestillhörighet.  

  

Det finns både för och nackdelar med att spela in intervjuer och transkribera intervjuerna, 

inspelningen störa den intervjuade och påverka hur öppen personen är i sina svar. Då kan 

istället anteckningar vara något att använda, men risken med att anteckna är att det missas 

något. Det som skrivs ner stämmer inte alltid med vad som blivit sagt (Alvehus 2013, s. 85). I 

studien har vi valt att spela in intervjuer och göra transkribering av det inspelade materialet, 

anteckningar har uteslutits då vi anser att det kan missas något. Att intervjuerna har spelats in 

kan ha påverkat de intervjuades svar på våra frågor, det finns enligt oss en möjlighet att de 

intervjuade hade svarat annorlunda utan inspelningen.    

  

Gällande de använda mailintervjuerna i uppsatsen ansågs de passande då medverkande 

personer kunde själva planera att svara på frågorna när de hade tid. Det är också så med 

mailintervjuer att de inte behöver transkriberas, vilket gör att det går snabbare att få in i 

undersökningen. Däremot finns en nackdel att svaren inte är lika spontana som i en mer 

personlig intervju, i en intervju på mail finns det mer tid att tänka ut svaren vilket kan vara 

både en fördel och en nackdel (Bryman 2011, s. 594). Utan att träffa dessa respondenter 

personligen så gick vi också miste om att se och tolka deras svar med kroppsspråk och andra 

reaktioner när de svarade på frågorna.  

  

En enkät utformades i studien, det finns både för och nackdelar med enkäten. Vi ansåg att 

med en enkät kunde vi nå ut till ett större antal människor på kortare tid. Det ansågs också 

vara ett bra sätt att få reda på lokalbefolkningens syn på idrottsturism i staden. I det 

insamlade resultatet kan vi inte garantera att alla i Kalmars Facebookgrupp är boende i staden 
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och antalet personer som svarat på enkäten kan ge en bild av uppfattningen i Kalmar, men 

betyder inte nödvändigtvis ett resultat talande för hela stadens invånare. En nackdel som finns 

med enkäter är att det inte finns någon person närvarande om respondenterna får problem och 

inte kan svara på frågorna (Bryman 2011, s. 229). Därför har vi försökt göra frågorna så 

tydliga som möjligt men det finns en möjlighet att alla inte förstod eller kunde svara på alla 

frågor på ett korrekt sätt. Det finns också en nackdel att det inte är alla som är aktiva på 

internet eller har färdigheter för att svara på enkäter på internet. Internetanvändare kan utgöra 

ett skevt urval ur befolkningen, det är ofta yngre personer som är internetanvändare menar 

Bryman (2011, s. 603). I den utformade enkäten kan vi se att personer från 55 år och uppåt 

var de lägsta antalet respondenter vilket bör tas med i omtanke. Resultatet är därmed mer 

påverkat av det större antalet under 55 år som var i majoritet av antalet respondenter.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



16  

  

4. Empiri  

Empiridelen har delats upp i två delar och framförs nedan först med ett fokus på Kalmars 

turism under rubriken 4.1 för att ge en överblicksbild och förståelse hur turism i staden ser 

ut. Efter en beskrivning av stadens allmänna turism behandlas sedan i empirins andra del 

idrottsturism i Kalmar under rubriken 4.2.   

  

4.1 Turism i Kalmar  

Nedan följer empirins första del, där statistik och siffror för Kalmars allmänna turism tas upp 

och även intervju med Kalmars turistchef Stefan Johnsson. För att skapa en förståelse om 

hur Kalmars turism ser ut allmänt.   

   

4.1.1 Om Kalmar   

Kalmar är en kommun med 67 400 invånare och är uppbyggt på öar, i Kalmar finns därför 

alltid närheten till vattnet. Det finns en kustremsa på 475 mil med öar, kobbar och skär 

inräknade. En egen flygplats finns i Kalmar Öland Airport. I Kalmar finns också ett 

universitet, Linneuniversitetet med 31 000 studenter (Kalmar u.å.). Länet består av två 

stycken landskap som är östra delen av Småland samt Öland. Länets befolkning och yta utgör 

båda 3% av Sveriges total (Länsstyrelsen u.å.). En av Kalmars mest kända sevärdhet är 

Kalmar slott som ligger på en ö utanför stadens centrum, det började byggas redan på 

1100talet och byggdes om i renässansstil på 1500-talet (Cityguide 2018).  

   

4.1.2 Destination Kalmars turism i siffror   

År 2017 hade destination Kalmar 417 666 gästnätter på stugbyar, hotell, vandrarhem och 

camping. Statistiken räknar både internationella och nationella gäster. Av de 417 666 

gästnätter var 353 745 nationella gäster och 63 921 internationella gäster. Antalet gästnätter 

har ökat varje år från år 2013 som hade 341 905 gästnätter. Statistiken är hämtad från 

anläggningar med 9 bäddar och uppåt, de minsta anläggningarna saknas därför.  Hotellen i 

Kalmar hade en total beläggningsgrad år 2017 på 61% (Destination Kalmar statistik för åren 

2013–2018). Statistiken är inhämtad av Kalmar med samarbete av SCB, Statistiska 

centralbyrån.   

  

4.1.3 Intervju med turistchef Stefan Johnsson, Destination Kalmar AB   

Vi har valt att intervjua Stefan Johnson som är turistchef för Destination Kalmar AB. Det har 

vi valt att göra för att få en förståelse om hur Kalmars turism fungerar och vad som utmärker 

Kalmar som destination.  

  

Johnsson bär ansvaret för det turist-orienterade inom det operativa arbetet med Kalmars 

destinationsutveckling. Han är starkt involverad i det marknadskommunikativa teamet som 

arbetar mycket med deras nationella och internationella marknad samt PR-kommunikation. 

Företaget Destination Kalmar AB berättar Johnsson, är ett kommunalt bolag som är en 

sammanslagning av tre bolag.  
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Enligt Stefan Johnsson räknar Kalmar sin turism i gästnätter, det var år 2017 preliminärt 

drygt 418 000 kommersiella gästnätter. Antalet gästnätter år 2017 är inte färdigräknat än.  

Kalmar beskrivs som en sommarstad enligt bemärkelsen att flest besökare kommer under 

månaderna juni, juli, augusti. Den stora peaken vad gäller besöksvolym är från andra halvan 

av juli och fyra veckor framåt. Förlängningen av säsonger kan visa sig enligt Stefan Johnsson 

vad gäller idrottsevenemangen, det har bland annat anordnats en stor darttävling under 

vintern. En strategisk plan har också gjort med Ironman där Kalmar medvetet lagt tävlingen 

den tredje veckan i augusti för att utöka säsongen. Den läggs där för att på nytt kunna fylla 

upp hotellen, vilket inte hade kunnat göras annars. Det är Kalmar som anordnar det efter 

önskemål och inte Ironman själva.  

  

Johnsson anser att det största segmentet av besökare till Kalmar handlar om kultur och 

historia. Kalmar är kulturellt och historiskt en intressant stad med Kalmar slott och kungar 

som verkat i Kalmar, det har tidigare varit som en huvudstad i norden. Historien är det största 

argumentet i marknadskommunikationen tillsammans med kultur. Ett annat starkt segment är 

handel, nöje och event, det tredje som blir starkare och starkare är sport och utmaningar som 

handlar om att både delta och titta på sportaktiviteter. Vad gäller besökare i stadens 

volymturism är vuxna utan barn de största besökarna i Kalmar. Det finns en brist i boenden 

för barnfamiljer menar Johnsson, det kan hända då att barnfamiljerna istället bor på Öland 

och besöker Kalmar under dagen.   

  

Destination Kalmar AB försöker att allt mer arbeta med hållbar turism enligt Johnsson, han 

kallar arbetet för före, under och efter. Det gäller att tänka på hur en effekt ska kunna 

påverka, och då inte bara under evenemanget utan även före och efter, det är ett sätt att tänka 

när det gäller ekonomisk och socio-ekonomisk hållbarhet. Det är också viktigt enligt 

Johnsson med miljömässig hållbarhet och är något som arbetas med, bland annat 

evenemanget Kalmar Stadsfest som i år har tema hållbarhet. Ur aktivitetsutveckling har 

fokuset varit på ekonomisk hållbarhet, allt ska ses ur ett treårsperspektiv där det utreds om det 

är något som ska vara permanent eller vidareutvecklas.   

Miljömässiga perspektivet är också viktigt menar Johnsson, men en hållbarhetsfråga är för 

Destination Kalmar AB relationen med företag och invånarna. Invånarna ska kunna vara 

nöjda med sin tillvaro i staden och känna stolthet över att bo i Kalmar. Ett 

hållbarhetsperspektiv är också i urbaniseringsprocessen, om staden får en tillväxt. Om staden 

inte får tillväxt kan inte satsningar göras på besöksnäringen, allt är som ett ekorrhjul menar 

Johnsson. Utan en fungerande besöksnäring kanske det blir mindre skolor, barnomsorg, vård 

för att underlag saknas för det. Besöksnäringen upplevs därför som viktigt i det 

samhällsmässiga perspektivet. Turism har en ekonomisk viktig påverkan för staden Kalmar 

enligt Johnsson, det syns på omsättning i handel och boende bland annat. Företagarna med 

säte i Kalmar kan får fler anställda, det är inkomstskatt och moms-värden som är av stor 

betydelse. Det är nog därför den lokala politiken i Kalmar ser besöksnäringen som viktig, det 

är en viktig del i Kalmars utveckling.   

  

I intervjun framkom det att Kalmar har samarbete med andra områden vad gäller turism, de 

beskrivs som två starka varumärkeskompisar som är Öland och Glasriket för att jobba vidare 

med det gemensamma utbudet. Öland ses som en väldigt viktig del för 
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marknadskommunikationen, om det går sämre för Öland skulle det också påverka Kalmar, 

Öland är en volymdragande plats som betyder mycket för Kalmar. Vad gäller marknadsföring 

av staden så är kultur och historia det mest framträdande, där Kalmar slott är det viktigaste i 

den kommunikationen. Det är också en viktig del med fotboll som exempel och allsvenska 

lag i form av Kalmar FF och IFK Kalmar som nyss gick upp i allsvenskan. Fotboll ses som 

starkt bidragande i sport och utmaningar, varje hemmamatch bidrar i besökare och 

omsättning menar Johnsson.   

  

Turism i Kalmar anses gå uppåt i en stadig kurva, de senaste 5 - 6 åren har ökat i antalet 

gästnätter med ungefär 22%. Destination Kalmar AB:s partners har insett betydelsen av 

turism för deras företag och de är väldigt viktigt att de är med.  Det är en stark tillväxt och 

hela kommunen andas den känslan. Det finns en boende tillväxt som enligt Johnsson tros 

hänga ihop med besöksnäringen och att ett nytt attraktionsvärde har skapats. Kalmar har 

blivit framröstad som årets sommarstad tre år i rad, det betyder mycket mentalt. Att de 

boende i Kalmar blir stolta över sin stad som de bor i.  

  

Det finns alltid problem vad gäller turism, särskilt att med en liten stads volymturism under 

vissa tillfällen när det är evenemang. Det är inte alla som tycker det är roligt med 

vägavspärrningar eller konsertkvällar där det spelas hög musik sent. Men det fåtal som inte 

ser aktiviteterna som en utvecklande del av Kalmar är enligt Johnsson lätträknade.   

Det finns ingen oro för Kalmars bärkraft gällande turism men det är viktigt att ha i åtanke vad 

gäller hållbarhet, att aktiviteter förläggs inom rätt tid, plats och syfte.  

  

Utvecklingsmöjligheter är enligt Johnson bland annat outdoor segmentet som ses som 

intressant. Om det kan utvecklas outdoor arenor eller om det går att få andra företag att 

erbjuda produkter kopplade till det. Det är något som anses vara möjligt med det kustnära 

läget som Kalmar har. En utveckling är också önskad i samarbete med Öland i den 

kommunikativa samordningen, men det gäller att tycka lika vilket kan vara en utmaning.  En 

utveckling i boende anpassad för barnfamiljer är också önskad för att öka boendekapacitet i 

Kalmar, ett projekt pågår nu där kedjan Nordic Camping vill satsa miljonbelopp på just detta. 

Det är viktigt för boende året runt enligt Johnsson.   

 

4.2 Idrottsturism i Kalmar  

Vi har samlat in information rörande idrottsevenemang i Kalmar år 2018, ett urval av 

idrottsevenemang i Kalmar tas upp. Idrottsevenemangen som tas upp uppfattas av oss som 

aktiviteter med potential att locka många besökare. Detta för att skapa en bild av hur utbudet 

av idrottsturism ser ut i staden. Det har även genomförts intervjuer med dels Kalmars 

idrottsturism-ansvarig Johan Göransson samt tre stycken intervjuer med personer som är 

tillhörande olika idrottsevenemang i Kalmar. Det har också genomförts intervjuer med två 

stycken hotellverksamheter för att se hur deras verksamheter påverkas av idrottsturismen. 

Slutligen presenteras det resultat som framkom av enkätundersökningen som skickades ut till 

lokalbefolkningen.    
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4.2.1 Idrottsevenemang i Kalmar  

Enligt Destinationen Kalmar, statistik för åren 2013 - 2017 (2018) har Kalmar sedan år 2012 

haft idrottsturism som ett av de områden som Kalmar satsar på. Det har varit en god 

utveckling och det finns potential till att utveckla vidare. Inte minst finns det en möjlighet att 

locka besökare andra säsonger än sommaren. Antalet idrottsevenemang har ökat varje år, sju 

stycken idrottsevenemang hölls år 2012 och 29 stycken 2017.    

  

Kalmar är värd för tävlingen Ironman, det är en tävling som består av långdistans i cykling, 

simning och löpning. Det lockar besökare från hela världen är enligt Kalmar en riktig 

publikfest under en vecka, längs banan sluter Kalmar och Ölandsbor upp och beskådar 

tävlingen. Det finns också ett kortare lopp Kalmar Mini Tri och ett lopp för barn Ironkids. 

Nästa tillfälle för Ironman är sommaren 2018 där 2700 triathleter från ett femtiotal länder ska 

delta i tävlingen (Kalmar 2018). I en mätning som gjorts framkom att Ironmans deltagare år 

2016 hade en total på 4763 gästnätter och medföljande till tävlingen var 4007 personer. 

(Destination Kalmar statistik för åren 2013 - 2018)  

  

Hemsidan för IrunKalmar visar att tävlingen erbjuder människor att tävla i löpning och 

erbjuder 11 olika lopp under året 2018, hemsidan är i samarbete med Destination Kalmar. 

Loppen är från april till sista dagen i december, nyårsafton (IrunKalmar u.å.).   

  

År 2018 ska Kalmar arrangera FISU World University Triathlon Championship där 

studenter över världen ska få möjligheten att tävla mot varandra i Kalmar (World University 

Triathlon Championship Kalmar 2018). En annan tävling som sker i Kalmar är Hansa Bygg 

Grand Prix Kalmar, tävling på Cykel. Tävlingen erbjuder åtta olika lopp. Det finns 

tävlingar för vuxna samt barn (Hansa bygg Grand Prix Kalmar 2018).   

  

Kalmar har ett i Sverige välkänt fotbollslag som heter Kalmar FF. Föreningen har växt fram 

som regionens starkaste varumärke och har tillsammans med Ölandsbron och Kalmar slott 

satt Kalmar på kartan enligt Kalmar FF (Fotbollsförening). Föreningen tillkom år 1918 i en 

sammanslagning av två lag och 2011 flyttade Kalmar FF in på sin egna arena, Guldfågeln 

arena med 12 000 sittplatser (Kalmar fotbollsförening u.å.).  Kalmar har även en 

fotbollsförening som heter IFK Kalmar, förening består av tolv lag med ett 

representationslag i damallsvenskan. (IFK Kalmar u.å.) Staden Kalmar arrangerar i 

fotbollsväg också svenska mästerskapen i Beach Soccer för både damer och herrar sedan år  

2015. År 2017 deltog 12 lag och det fanns 2700 unika besökare och direktsändes för ca 70 

000 tittare. (Kalmar Beach Soccer u.å.)  

  

Ett annat idrottsevenemang som arrangeras år 2018 år Swedish Beach Tour, Volleyboll där 

Sveriges bästa damer och herrar ska tävla. Tävlingen startar den 20 juli år 2018. Varje år 

besöker Swedish Beach Tour 5 - 9 städer, eller sommardestinationer. Evenemanget lockar 

ungefär 8000 besökare per evenemang. Det är enligt (Swedish Beach Tour u.å.) en aktivitet 

som med livesport, musik, besökare till evenemanget, sponsorer, servering och olika 

sidoevents en aktivitet som skapar en attraktiv helhetsupplevelse.   
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Kalmartravet är en tävlingsbana i Kalmar för travhästar och är en viktig del i Kalmars sport 

och aktivitetsutbud (Sverigetravet u.å.). Kalmartravet invigdes år 1965 inför 10 000 åskådare 

(Kalmartravet 2018).  En annan aktivitet som finns när det gäller ridsport är Kalmar Horse 

Show som anordnas sommaren år 2018 i staden och har anordnats sedan år 2015 i samarbete 

med destination Kalmar och smålandsidrotten. Ridsporten är enligt Kalmar Horse Show den 

näst största sporten för ungdomar i Kalmar. För flickor är ridsporten störst både i Kalmar och 

Sverige (Kalmar Horse Show u.å.).   

  

Kalmar som destination har genom årliga telefonintervjuer mot föreningar i samarbete med 

Linneuniversitet undersökt en ekonomisk påverkan av en övergripande betydelse av 

idrottsturism. Det har därigenom räknats fram en turistekonomisk effekt av 

idrottsevenemang. Den turistekonomiska omsättningen har gått från ungefär 30 miljoner 

kronor år 2012 till ungefär 80 miljoner kronor år 2015 (Destination Kalmar statistik för åren 

2013–2018).  

  

  
  

  

4.2.2 Intervju med Johan Göransson idrottsturism-ansvarig på Destination 

Kalmar AB   

Vi har valt att intervjua Johan Göransson som arbetar som idrottsturism-ansvarig för 

destination Kalmar. För att skapa en uppfattning om varför Kalmar har satsat på 

idrottsturism, också även hur de arbetar med idrottsturism.   

  

Göransson menar att han själv till viss del ligger bakom varför Kalmar har valt att satsa på 

idrottsturism. Då han tidigare arbetade för en organisation vid namn Smålandsidrotten som 

ingår i Riksidrottsförbundet. Göransson åkte då runt till olika kommuner inom Gotland och 

Kalmar län, och förespråkade om att idrotten var en viktig del av besöksnäringen. Kalmar 

kommun nappade mer och mer på idén att satsa på idrottsturism och valde år 2012 att tillsätta 

en tjänst ämnat för detta och anställde Göransson. Samtidigt som Kalmar startade denna 

satsning byggdes den nya fotbollsarenan Guldfågeln arena och Göransson fick chansen att 

jobba med Ironman. Det kom ganska lägligt menar Göransson att det började arbetas med 

dessa frågor internt inom kommunen.   
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Kalmar försöker strategiskt välja ut vissa saker som staden vill satsa på och försöka stötta, 

eftersom det finns begränsat med ekonomiska resurser att fördela överallt. Destination 

Kalmar bjuder även in Kalmars föreningsliv till diskussion om vad de vill satsa på och vad de 

kan erbjuda. Göransson berättar om hur han ser att idrottsturismen står på tre ben, ett är 

näringslivet, två är idrottsföreningen, och tre är kommunen. Idrottsföreningen i det här 

sammanhanget kan både vara förbund och eventbolag. Om något av dessa ben inte vill satsa 

på ett visst idrottsarrangemang, går de aldrig vidare med att genomföra det.  

  

Göransson lyfter Ironman som ett bra exempel på vad idrottsturismen har för betydelse till 

Kalmar. Han säger att de som tävlar i Ironman lägger väldigt mycket tid och pengar på sin 

idrott, vilket han jämför med de som tävlar i Stockholm Marathon inte lägger lika mycket 

pengar på. Då tänks det att det är ett visst klientel som kommer till Ironman, vilket det också 

gör. Men Ironman har bidragit till ett ökat intresse för folkhälsan hos lokalbefolkningen, och 

att fler börjar med att röra på sig jämfört med vad det gjorde innan de började att arrangera 

Ironman. Han menar att många cykelförsäljare säljer mer cyklar nu än innan och att många 

simkurser är slutsålda både i Kalmar och runt om staden. Det är både barn och vuxna som 

börjar med den här idrotten. I Kalmar har det mätts de turistekonomiska effekterna sedan år 

2009. Då låg Kalmars omsättning på idrottsturism på 25 - 35 miljoner SEK, idag ligger den 

omsättningen ungefär runt 100 miljoner SEK fördelat på deras föreningar i Kalmar kommun.  

  

Göransson påpekar också att det är svårt att mäta om idrottsevenemangen bidrar till ökad 

folkhälsa, men han tror och hoppas att det är en bidragande effekt. Han fortsätter att ta upp 

fler exempel som tyder på att det kan vara så. Som när de tillsammans med fotbollsförbundet 

arrangerade fotbolls VM för damer, såg de en ökning på flickor mellan 7 - 20 år som började 

spela fotboll med 20%. Det finns ingenting som bevisar att det var på grund av det här 

arrangemanget som det antalet fotbollsspelande flickor ökade, men Göransson vill tro och 

hoppas att det är en bidragande faktor. Det är inte bara de stora förbunden som skapar avtryck 

utan även de mindre. Kalmar har ett av Sveriges största dartförbund, som har fått sitt 

medlemsantal att öka med 20% efter att de har satsat på det i Kalmar menar Göransson.  

  

Något som Göransson anser är väldigt viktigt när det arbetas med idrottsturism för en 

destination, är att involvera lokalbefolkningen. Han berättar om när de jobbade med Ironman 

för första gången när de var ett amerikanskt varumärke, han kände då en oro över att Ironman 

skulle komma dit och skapa deras egna kultur på plats. De var därför noggranna med att 

Kalmars föreningar som ställde upp som volontärer och funktionärer, skulle tjäna pengar och 

känna att de var bidragande till ett lyckat evenemang. Det är något som Göransson påstår att 

de lyckats väl med, då många funktionärer och volontärer är återkommande till Ironman år 

efter år. Men de är inte i behov av fler volontärer och funktionärer i nuläget, då Kalmar har 

nästan lite för mycket evenemang just nu utan det viktigaste är att satsa på kvaliteten.   

  

Göransson har märkt av en positiv respons från lokalinvånarna, och känner att stoltheten i 

staden har ökat på grund av de olika idrottsevenemangen. Han säger att Kalmar har blivit en 

mycket mer händelserik stad till jämförelse med 10 - 15 år tillbaka. Då var Kalmar en 

sovande stad där det inte hände mycket. Någonting som fått en negativ respons från 

lokalinvånarna är när Kalmars alla olika lopp i form av cykel, löpning och triathlon gör att 
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vägar stängs av och framkomligheten i staden blir begränsad. Det är någonting de försöker 

förbättra berättar Göransson och att det alltid blir lite klagomål på dålig framkomlighet.  

  

Något som diskuteras mer just nu är hur mycket deras event påverkar miljön. Göransson 

berättar att det är lite svårare att mäta, och att det inte är alltid de väljer att spendera pengar på 

den typen av utvärderingar. Kalmar gjorde en utvärdering på det ekologiska fotavtrycket år 

2013, då såg de en klar miljöpåverkan kopplade till deras event. Då transporterna in till 

Kalmar ökade med både bil och flyg, men även en ökad mängd matavfall. Kalmar kommun 

genomför nu en storsatsning där de försöker minska miljöpåverkan, att göra hållbara 

evenemang är en del av den satsningen. Det som Kalmar fokuserar extra på är återvinning 

och social hållbarhet.   

  

Enligt Göransson är inte det viktigaste att det ska komma massvis av besökare till Kalmar och 

dess evenemang. Utan det är viktigt för Kalmar att deras besökare känner att det är kul att åka 

till Kalmar, att besökarna därför känner att det vore kul att åka tillbaka till Kalmar. En viktig 

del för Destination Kalmar AB är därmed att skapa reseanledningar till Kalmar och att 

besökarna väljer att övernatta i Kalmar. Sen är det också viktigt att det skapas en 

turismekonomi så att näringslivet och att Kalmars föreningar tjänar pengar. Det är inte lika 

viktigt att Kalmar kommun eller Destination Kalmar AB går ekonomiskt plus på ett 

evenemang. Det gör de om hotellen är nöjda eller restauranger omsätter mer och kan anställa 

mer personal, att det skapas arbetstillfällen för Kalmar som stad.  

  

Kalmar som har blivit utnämnt till årets sommarstad tre år i rad, kan också kategoriseras som 

en sommarstad. Därför har det blivit att Kalmar har satsat väldigt mycket på sommaren, de 

har analyserat att Kalmar är en fotbollsstad och triathlon-stad. Då ska det också satsas på de 

sporterna i Kalmar, men även de grenar som ingår i ett triathlon är något Kalmar valt att satsa 

på som individuella sporter. De sporterna har ju också fått stora evenemang i Kalmar, 

eftersom de väljer att satsa hårt på de idrotterna. Bara för att de har bättre förutsättningar på 

sommaridrott i Kalmar betyder inte det att Kalmar inte vill satsa på vinteridrott. Men det är 

svårt att satsa på till exempel ishockey i Kalmar just nu, eftersom intresset för ishockey i 

Kalmar inte är stort. Men de skulle kunna satsa på ishockeyn om några år om intresset för 

sporten har växt i Kalmar. Sen är det viktigt att göra vissa satsningar för att få ett ökat 

intresse i vissa idrotter, och att visa att Kalmar vill göra vissa saker menar Göransson. Det 

finns olika anledningar till att satsa på en idrott eller ett evenemang. När Kalmar arrangerade 

en parkour-festival fick sporten ett växande intresse hos barn och ungdomar.  

  

Göransson uppskattar och gissar på att den idrottsrelaterade turismen i Kalmar består av 10 - 

15%. Han vet inte hur korrekt den siffran är men han vet att idrottsturismen i Kalmar 

omsätter runt 100 miljoner SEK. Det övergripande målet för Kalmars satsning på 

idrottsturism ligger i att skapa reseanledningar till Kalmar. Sen hjälper idrotten i Kalmar till 

att marknadsföra staden, och göra den mer attraktiv att bo i. Kalmar slott och Kalmars 

historia är troligtvis de största anledningarna till folk väljer att resa till Kalmar. Men idrotten 

och dess evenemang hjälper till att profilera staden som en fräsch och attraktiv stad berättar 

Göransson. Göransson menar att på grund av den globalisering och urbanisering finns det en 
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konkurrens om folk som flyttar. Evenemangen är inte bara för att skapa reseanledningar utan 

för att vara med i konkurrensen om att vara en kul stad att bo och leva i.  

   

I Kalmars satsning på idrottsturism är Kalmar med i olika nätverk för att samarbeta och lära 

av varandra. De samarbetar med riksidrottsförbundet samt andra kommuner som Norrköping, 

Linköping, Växjö, Göteborg och Köpenhamn.  

  

Göransson berättar att Kalmar har haft stor effekt på deras idrottsevenemang och vill i 

framtiden satsa mer på idrotts-möten och tävlingar. Sen går det att se en ökande trend i både 

Europa och Sverige på outdoor aktiviteter och friluftsliv. Den typen av idrottsturism tror 

Göransson att Kalmar kommer att arbeta mer med i framtiden, för att kunna visa upp hur fint 

det är i Kalmar.  

  

4.2.3 Intervju med Ulrika Melin Wahlin, projektledare för Kalmar Grand 

Prix marknad och event  

I intervjun med Melin Wahlin berättar hon att evenemanget Kalmar Grand Prix anordnas för 

att sätta Sverige på cykelkartan i Europa när det gäller elitcyklister samt sätta Kalmar på 

cykelkartan i Sverige för Sveriges motionärer.   

  

Under tävlingshelgen för Grand Prix arrangerar en hel del olika tävlingar, ett 

mountainbikelopp med två olika distanser som är antingen 2,1 mil eller 6.3 mil. Det finns ett 

Grand Prixlopp som avgörs i kärnan av city. Tävlingen har ett barnlopp som arrangeras i 

samarbete med Team Rynkeby och God morgon. Det finns ett UCI (Union cycliste 

internationale) linjelopp där proffs kommer för att delta från hela Europa enligt Melin 

Wahlin. Det finns också ett landsvägslopp med olika distanser för motionärer, de loppen är 

30 km, 60 km, 130 km och 180 km som kallas Chase the Pros.   

  

Arrangörerna för hela tävlingen är JHWC cykelklubb, tävlingens namn-partner är enligt 

Melin Wahlin Hansa bygg som är den viktigaste samarbetspartnern sedan följer Kalmar 

kommun. Det finns mycket stöd i näringslivet rent generellt och det finns samarbete med en 

lokal cykelbutik. Samarbete finns också med föreningar, det är vanligt att de ställer upp med 

funktionärer. Det behövs många sådana i cykeltävlingar framkommer det i intervjun. Under 

Grand Prix sommaren 2018 beräknas det komma runt 50 000 besökare under helgen för 

tävlingen, de inresta besökarna är självklart viktiga menar Melin Wahlin. Det framkommer i 

intervjun också att det finns ett stöd av lokalbefolkningen och att Kalmar är en bra stad att 

arrangera sportevenemang enligt henne. Vad gäller lokala personer som engagerar sig i 

tävlingen menar Melin Wahlin att det är många som är intresserade av cykel, att det är 

främsta anledningen till att engagera sig.   

  

Kalmar Grand Prix är en miljövänlig tävling sägs det i intervjun, det finns ingen medveten 

strategi för att minska minskad miljöpåverkan men Kalmar Grand Prix är engagerade i ett 

projekt för att minska fossila utsläpp. Det vill säga att få fler att cykla. Enligt Melin Wahlin är 

det ingen som gynnas ekonomiskt av tävlingen, och att det är ett nollsummespel. Det hela 

arrangeras helt enkelt för att det är väldigt roligt. Att Kalmar Grand Prix arrangeras i staden 
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betyder att Kalmar kan erbjuda ett varierat brett utbud av olika tävlingar och idrotter både för 

invånare och besökare. Det betyder också att Kalmar sätts på cykelkartan och så även Sverige 

med tiden på en internationell cykelscen.   

  

4.2.4 Intervju med Sofia Hult, projektledare Swedish Beach Tour Kalmar  

Sofia Hult sitter som projektledare för SBT (Swedish Beach Tour) i Kalmar. Det är andra året 

som hon besitter denna roll, och hon jobbar mycket med att ha kontakt med olika parter. Det 

är parter som volleybollförbundet, Destination Kalmar, sponsorer och den lokala 

volleybollklubben volleyboll Kalmar, där Sofia även sitter som ordförande i. Rollen som 

projektledare för SBT Kalmar handlar mycket att vara spindeln i nätet mellan olika parter och 

se till att saker blir gjorda menar Hult.  

  

SBT Kalmar arrangeras av Kalmar volleybollklubb och tillsammans med Destination  

Kalmar. Tävlingen pågår i tre dagar på Kalmars egna beach-arena Långviken och har totalt  

32 deltagande lag av både herr och damlag. Under säsongen 2015/2016 fick Kalmar och 

Kalmar volleybollklubb möjligheten att få arrangera ett av turnéstoppen under ett 

treårskontrakt, vilket det sista året kvar på det kontraktet är i år 2018. Både Kalmar 

volleybollklubb och Destination Kalmar hoppas att de kommer att få fortsätta att arrangera 

SBT i flera år till efter att kontraktet har löpt ut berättar Hult.  

  

SBT Kalmar lägger stor vikt vid samarbetet med Destination Kalmar och Kalmar kommun. 

Där Destination Kalmar går in med monetära medel och kommunen har byggt en arena som 

de får nyttja. Hult säger även att Kalmar volleybollklubb är viktiga med deras volontärer till 

tävlingen, och att förbundet fungerar som ett stöd och är med och sätter hela grunden för 

touren.   

  

Hult berättar att de tidigare år uppskattat besöksantalet för SBT till 3 - 4000 besökare. Och 

eftersom turismen under sommaren i Kalmar är väldigt stor skapar det en viss påverkan i 

SBT:s besöksantal menar Hult. De inresande besökarna är viktiga för SBT men Hult vill 

också understryka att den lokala befolkningen också är viktig. Att de känner att det är ett bra 

evenemang så att SBT får fortsättas att arrangeras och att arenan får vara kvar. Något som 

Hult känner att de överlag är väldigt positiva till med undantag för några som har klagat på 

hög ljudnivå under evenemanget.  

  

Hult berättar att de under evenemanget SBT beställer mer sophämtning och placerar ut fler 

sopkärl överallt för att minska på nedskräpningen inom området. De uppmanar besökarna att 

ta cykeln till evenemanget istället för bil, då det finns begränsat med parkeringsplatser till 

platsen. Det är också en miljömässig fördel att arenan står kvar och att det inte behöver 

byggas något tillfälligt. Ekonomiskt har SBT i Kalmar som evenemang gått back varje år, 

men det är tack vare Destination Kalmar som det är möjligt att arrangera tävlingen berättar 

Hult. Att det är tack vare dem som det är möjligt för Kalmar volleybollklubb att tjäna pengar, 

om de hade stått som ensamma arrangörer hade det inte varit möjligt att genomföra 

evenemanget menar Hult. SBT har blivit en viktig och stabil del i Destination Kalmars 

satsning på att få Kalmar till en idrottsevenemangsstad. SBT blir en del i bredden av 
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satsningen så att inte allt koncentreras inom ett visst område. Det har även bidragit till ett 

gynnsamt samarbete mellan Kalmars volleybollklubb, Destination Kalmar och Kalmar 

kommun berättar Hult.   

  

4.2.5 Intervju med Patrik Rydasp, projektledare Kalmar Beach Soccer   

Patrik Rydasp är projektledare för Kalmar Beach Soccer, han både håller i och anordnar SM-

slutspelet för Beach Soccer i Kalmar och en av kvaltävlingarna. Kvaltävlingen hålls 30 juni 

2018 och SM-slutspelet den 14 juli. Det är enligt Rydasp det svenska fotbollsförbundet som 

har utsett Kalmar som värdstad för Beach Soccer. Det finns en målsättning att åtta stycken 

damlag och herrlag ska delta i kvalet i Kalmar, det arrangeras även en kvaltävling i 

Stockholm. De fyra bästa lagen från damerna och herrarna går sedan vidare till slutspelet i 

Kalmar. Arrangörerna för tävlingen är destination Kalmar som fått uppdraget av svenska 

fotbollsförbundet. Destination Kalmar är kommunägt och har en naturlig koppling till 

kommunen menar Rydasp och det är både roligt och viktigt att de satsar på Beach Soccer. För 

att genomföra evenemanget finns samarbete med lokala föreningar som mot en arbetsinsats 

för en peng för arbetet, det bidrar till samhällsnyttan menar Rydasp i intervjun. Sponsorer och 

samarbeten med näringslivet är också något som eftersträvas.  

  

De flesta besökarna till tävlingen är från Kalmar med omnejd menar Rydasp, ett par lag 

kommer utifrån och brukar ha med sig en liten skara av egna supportrar. Beach Soccer 

beskrivs i intervjun som väldigt väderberoende, en varm sommardag är det fullt med folk på 

Långviken i Kalmar. Det är då tusentals människor som rör sig i området. Alla besökare ses 

som viktiga, det är alltid kul om det är folk som reser längre avstånd för att besöka 

evenemang i Kalmar. Det är ett bra kvitto både för Kalmar som stad och för evenemanget 

menar Rydasp. Ett stöd anses finnas från lokalbefolkningen, Rydasp beskriver det som en 

härlig publiksport med många mål där det alltid händer något. Rydasp som är ny 

projektledare för i år känner inte till att det ska finnas något motstånd mot tävlingen.   

  

Beach Soccer-planen ligger i ett naturskönt och centralt område som heter Långviken 

beskrivs det i intervjun. Dit går det att ta sig genom att gå, cykla eller åka kollektivt till Beach 

Soccer arenan. Evenemanget bedöms enligt Rydasp inte medföra någon större miljöpåverkan, 

men dessa frågor är viktiga att alltid arbeta med. Exempelvis byggs en extra läktare till 

evenemanget och det är viktigt att det görs med försiktighet och hänsyn till naturen i området.  

  

Vad gäller det ekonomiska resultatet berättar Rydasp att han är ny projektledare för i år men 

har fått höra att tävlingen tidigare år har gått minus. Målsättningen för 2018 är att skapa ett 

nollresultat. Några som gynnas ekonomiskt är de lokala föreningar som hjälper till under och 

efter tävlingen och får betalt för sitt arbete. Beach Soccer är enligt Rydasp ett av många 

evenemang under sommaren i Kalmar, tävlingen betyder såklart inte lika mycket för staden 

som de större evenemangen. Men de olika evenemangen fyller sin funktion och mixen av 

olika evenemang bidrar till Kalmar som en attraktiv sommarstad beskriver han.   
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4.2.6 Intervju med Anette Söderström, general manager First Hotell Witt    

En intervju genomfördes med Anette Söderström för att ta reda på hur First Hotell Witt 

påverkas av idrottsturism i Kalmar. Verksamheten beskrivs som ett mindre hotell, men de har 

112 rum på First Hotel Witt. Det är endast nio stycken som har en fast anställning på heltid, 

på sommaren tas det in extrapersonal under högsäsong.   

  

Söderström anser att det definitivt märks av en ökad turism genom Kalmars 

idrottsevenemang. Hotellen i centrala Kalmar är beroende av event och i och med att det 

finns en satsning på idrottsevent har det blivit väldigt viktigt för hotellet. Det tas ofta kontakt 

med eventen och olika samarbeten skapas för att få fullt i hotellet. Det största eventet enligt 

Söderström är Ironman och menar att utan tävlingen skulle inte hotellets resultat se ut som 

det gör och det skulle inte bli fullt på hotellet. Då fylls det inte bara under tävlingen utan även 

innan också så folk kommer och tränar innan bland annat och förbereder sig. Det är långväga 

gäster som kommer från olika delar av världen, men även svenskar. Det är främst Ironman 

som drar med sig utländska besökare annars är det mest svenskar.   

  

Kalmar och Ironman har gjort det smart att deltagarna behöver komma en dag innan och 

anmäla sig vilket skapar fler rumsnätter. Det anses enligt Söderström påverka resten av 

Kalmar också då dessa besökare ska gå ut och äta bland annat. Det kan i och med tävlingar 

som Ironman tas mer betalt då priserna går upp i och med efterfrågan i stan. Tävlingar som 

Ironman förlänger turistsäsongen anser Söderström, Kalmar kommun och destination Kalmar 

har medvetet lagt eventet senare i augusti vilket förlänger säsongen som annars är på ungefär 

sex veckor. Det har också varit så med andra evenemang som Wings for Life tidigare år som 

anordnats i Maj och höjt beläggningen, även SM i dans där det inte fanns något direkt 

samarbete utan det bara kom in massa bokningar. Såna här tävlingar drar också med sig 

massa människor som bidrar till att fylla hotellet och förlänger säsongen, det är viktigt enligt 

Söderström. Det bidrar enligt henne till en ökad omsättning för verksamheten och menar 

också att det inte bara är stora event som Ironman som påverkar utan även de mindre.   

  

Enligt Söderström bidrar inte idrottsevenemangen i Kalmar till mer anställda på lång sikt, 

utan att det genererar i fler arbetstimmar hos extrapersonal under evenemangen så 

idrottsevenemangen är bra för de extraanställda. Om det hade behövts anställas mer personal 

skulle det behöva vara event hela tiden, men det genereras med arbetstimmar menar 

Söderström. Vid ett evenemang som Dart SM som ett exempel gick beläggningen upp till 

85%, det hade inte skett annars menar hon. Det är inte normalt en helg i april om det inte är 

evenemang. Det är också så att om ett hotell blir fullt sker det ett overflow, att besökarna då 

hamnar på ett annat hotell så det påverkar därmed flera hotell särskilt vid Ironman. Även 

fotbollen påverkar många hotell menar Söderström med gäster som ska bo och äta i en eller 

två dagar, men tyvärr just med fotbollen väljer fler att åka buss fram och tillbaka och inte 

övernatta. Det är också de mindre fotbolls-aktiviteterna som bidrar med besökare, 

juniorfotbollslag som ska på träningscuper bland annat.    

  

First Hotel Witt är inte direkt med och planerar eller påverkar evenemangen menar 

Söderström, men Destination Kalmar har ett bra samarbete med hotellen. De träffas och 
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samtalar ibland enligt Söderström och kan därmed påverka indirekt. Destination Kalmar vet 

att vi vill ha förlängd turistsäsong och lyssnar på det menar hon, de för hotellets talan och gör 

det jättebra. Det är inte bara Destination Kalmar som arbetar med detta utan även föreningar 

som anordnar olika event och drar dessa till Kalmar för att få en slant så att deras klubbar och 

föreningar ska gå bra. Idrottsevenemangen är väldigt viktiga, framförallt de som inte ligger i 

juni månad. Det behövs event för att dra människor till en stad av Kalmars storlek menar 

Söderström. Det kommer alltid medföljande till idrottsevenemangen, det gäller att göra ett 

bra jobb så att de kommer tillbaka till hotellet kanske för att julshoppa eller gå på ett annat 

event nästa gång. Söderström poängterar att det är alla evenemang som är viktiga, både stora 

och små samt att sporten är väldigt viktig.   

  

  

4.2.7 Intervju med Jenja Mikkelsen, manager Kalmar Hotell  

En intervju har genomförts med Jenja Mikkelsen för att få reda på hur verksamheten Kalmar 

Hotell påverkats av idrottsturism. Mikkelsen säger att de bara haft öppet ett år, men de ser att 

det finns en ökad turism i och med Kalmars idrottsevenemang. Mikkelsen menar vidare att 

bland annat cykelloppen, Ironman och beachvolleyn bidrar med extra gäster till 

verksamheten, det är främst svenska gäster under dessa evenemang.   

  

Evenemanget som drar mest gäster till hotellet är enligt Mikkelsen Ironman. Mikkelsen 

menar också att Kalmars idrottsturism därmed skapar en ökad omsättning för Kalmar Hotell, 

dock är det inte något som skapar fler arbetstillfällen på hotellet. Mikkelsen säger att det inte 

finns någon negativ påverkan på hotellet av idrottsturismen.   

  

Hotellet är enligt Mikkelsen inte i samarbete med andra aktörer under evenemangen och är 

heller inte medarrangörer eller sponsorer till idrottsevenemang. Mikkelsen beskriver att den 

största betydelsen för hotellet vad gäller idrottsevenemang i Kalmar är den ökade inkomsten 

till verksamheten.  

   

4.2.8 Enkät med Kalmars lokalbefolkning  

En frågeenkät publicerades i en Facebookgrupp ämnad för boende i Kalmar och kalmariter. 

Enkäten genomfördes för att kunna få en uppskattning av hur lokalbefolkningen påverkas av 

satsningen på idrottsturism i Kalmar. Frågeenkäten har fått 76 svar med en ganska jämn 

fördelning mellan könen, 56,6% kvinnor 42,1% män och 1,3% annat.  

  

Åldersspannet av respondenterna har varit utspridd på olika åldrar 3,9% var under 18 år,  

10,5% var mellan 18 till 24 år, 32,9% var mellan 25 till 34 år, 22,4% var mellan 35 till 44 år, 

26,3% var mellan 45 till 54 år, 2,6% var mellan 55 till 64 år och 1,3% som svarade var 65 år 

och uppåt. Detta ger enkätundersökningen en bra variation av olika människor för att kunna 

skapa en bättre bild av helheten av Kalmars boende, och hur de har påverkats av 

idrottsturismen.  

  

I enkäten fick respondenterna svara på om de var aktiva inom en idrottsförening, och om de 

hade ett intresse av idrott. Där 69,7% svarade att de inte var aktiva inom en idrottsförening, 
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och motsvarande 30,3% var aktiva. Däremot hade 81,6% ett intresse av en eller flera idrotter 

och 18,4% hade inte ett intresse för idrott.  

  

Respondenterna fick frågan om de hade besökt ett idrottsevenemang i Kalmar och enkäten 

hade två olika svarsalternativ. De fick möjligheten att svara ja med en positiv upplevelse som 

hade 82,9% av svaren och ja med en negativ upplevelse som fick 2,6% av svaren. Det var 

14,5% som svarade att de inte hade besökt ett idrottsevenemang i Kalmar. Hur ofta 

respondenterna har besökt idrottsevenemang i Kalmar har svaren blivit jämnt fördelade. Där 

alternativet sällan eller aldrig fick 25%, varje år 19,7%, några gånger per år 35,5%, varje 

månad 15,8%, och alternativet varje vecka med en mindre del av svaren på 3,9%.  

  

Respondenterna har fått svara på om de har aktivt deltagande i ett idrottsevenemang och om 

de har arbetat ideellt på idrottsevenemang. De två frågorna hade svarsalternativen med 

positiv och negativ upplevelse om de ville svara ja, respondenterna kunde också svara nej. 

Om de hade aktivt deltagit i ett idrottsevenemang fick ja med en positiv upplevelse 43,4% av 

svaren. Ja med en negativ upplevelse fick 0% och nej fick 56,6%. Om de svarande hade ställt 

upp och arbetat ideellt på ett idrottsevenemang fick ja med en positiv upplevelse 31,6%, ja 

med en negativ upplevelse fick 1,3% och nej 67,1%. På frågan om respondenterna anser att 

idrottsturismen är viktig för Kalmar svarade 76,3% ja, 11,8% nej samt 11,8% som svarade 

kanske.   

  

I enkäten gjordes en fråga om vilka egenskaper som respondenterna tycker att idrottsturismen 

bidrar mest till Kalmar. Respondenterna i den här frågan kunde välja flera av de föreslagna 

egenskaperna, samt att ett öppet svarsfält lämnades ifall de kände att det fanns fler 

egenskaper som vi missat att ta med som alternativ. Egenskaperna som respondenterna kunde 

välja var, skapar jobbmöjligheter 27,6%, gör staden mer attraktiv 75%, skapar gemenskap 

63,2%, ger en stolthet till staden 59,2%, ger staden en identitet 48,7%, bidrar till en ökad 

levnadsstandard 11,8%, bidrar till fler besökare till staden 68,4%, störningar i trafik 30,3%, 

störning av allmän ordning 10,5%, för mycket folk 10,5%, förstörelse och negativ 

miljöpåverkan 5,3%, buller 6,6%. Det var ingen av respondenterna som angav en egen 

egenskap som inte redan fanns med i enkäten.  

  

Respondenterna fick svara på om de anser att idrottsevenemang som arrangeras i Kalmar gör  

Kalmar till en bättre stad att bo i. Det var 65,8% av personerna som svarade ja på frågan, 

15,8% svarade nej och 18,4% svarade kanske. Frågan om respondenterna tycker att det är bra 

när idrottsevenemangen drar mycket besökare, fick svarsalternativet ja 85,5%, nej 6,6% och 

kanske 7,9%. De fick även svara på om de anser att idrottsevenemangen bidrar till att 

människor blir mer inkluderade i samhället. Där 56,6% svarade ja, 25% svarade nej och 

18,4% svarade kanske. För att få en uppfattning om idrottsevenemangen bidrar till att 

lokalbefolkningen blir inspirerade till att börja en mer hälsosam livsstil. Ställdes den frågan i 

enkäten och 64,5% svarade nej, men 19,7% svarade ja och 15,8% svarade kanske. Enkäten 

frågade även om respondenterna tyckte att Kalmar borde öka eller minska antalet 

idrottsevenemang. Där 42,1% svarade att det var en lagom mängd evenemang i dagsläget, 

43,4% tyckte att Kalmar borde öka antalet idrottsevenemang. Av de som ville att Kalmar ska 

minska antalet idrottsevenemang var 7,9% och 6,6% har svarat vet ej.  
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Sammanfattat i enkätundersökningen visade det sig att en majoritet av respondenterna inte 

var aktiva i en idrottsförening, men en större del av respondenterna hade ett stort 

idrottsintresse. En majoritet har besökt ett idrottsevenemang med en positiv upplevelse och 

de flesta har besökt idrottsevenemang flera gånger om året. En stor majoritet svarade att 

idrottsturism är viktigt för staden Kalmar och att den största egenskapen var att staden blir 

mer attraktiv. Majoriteten ansåg också att det gjorde Kalmar till en bättre stad att bo i och att 

det är positiv att det bidrar med besökare och gör att människor blir mer inkluderade i 

samhället. En något större del ansåg att Kalmar ska öka antalet idrottsevenemang än de som 

tyckte det i dagsläget var en lagom mängd.  
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5. Analys   

5.1 Hur arbetar Kalmar med idrottsturism?  

Arbetet med idrottsturism i Kalmar är främst ett uppdrag för Destination Kalmar, de arbetar 

med idrottsturismen med hjälp av olika samarbeten och har ett stöd från kommunen. 

Destination Kalmar har samarbeten med olika föreningar och verksamheter, bland annat 

andra idrottsförbund. Det viktigaste är enligt Göransson att skapa reseanledningar till Kalmar 

vilket idrottsevenemangen ska bidra till.   

  

Det framkommer i undersökningen att det finns många samarbeten mellan aktörer. Hult 

beskriver att Kalmar Volleybollklubb har fått ett gynnsamt samarbete med både Destination 

Kalmar och Kalmar kommun. Rydasp menar att Beach Soccer har flera samarbeten som 

arrangörerna Destination Kalmar tillsammans med svenska fotbollsförbundet som de fått 

uppdraget från samt olika föreningar. Melin Wahlin beskriver ett samarbete mellan Grand 

Prix, kommunen, föreningar och en lokal cykelbutik. Det beskrivs ofta i intervjuerna 

samarbeten med föreningar och tävlingar där föreningar ställer upp som volontärer.   

  

Enligt Weed (2009) är det bäst för ett hållbart perspektiv att satsa på fler mindre event än 

korta mega-event vad gäller idrottsturism. Detta är något som vi anser att Kalmar gör, det är 

många mindre event som sprids ut och det största eventet som är Ironman är under ett fåtal 

dagar och anses enligt oss inte vara ett mega-event utan mer av ett större evenemang för 

Kalmar. Carlsson och Normark (2005) som tar upp exemplet med Landskrona som hade VM 

i Snipe mitt under deras högsäsong för den ordinarie besöksnäringen. Och menar att det är 

viktigt att de som ska arrangera ett event tänker igenom när eventet ska arrangeras, så att 

destinationen kan förlänga sin säsong istället för att stänga ute den redan befintliga turismen 

med ett attraktivt event. Detta är något Kalmar har tänkt på, framför allt med arrangemanget 

av Ironman. Där Destination Kalmar medvetet har lagt det evenemanget senare på säsongen 

för att det inte ska kollidera med den ordinarie turismen. Något som Söderström och 

Mikkelsen tycker har varit bra för deras verksamhet och övriga näringslivet, då de får fler 

tillfällen att fylla sitt hotell.  

  

Enligt Carlsson och Normark (2005) är det också viktigt att se över vad destinationen har för 

styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Hur den politiska, ekonomiska och sociokulturella 

omgivningen ser ut. Att ta reda på hur idrottskulturen ser ut på platsen för att kunna veta vad 

för sorts idrottsevenemang som destinationen ska satsa på. Det är viktigt för att kunna göra så 

bra och lyckade evenemang som möjligt. Detta kan vi se att Destination Kalmar har arbetat 

med utifrån vad Göransson berättar i intervjun. Att de har analyserat att Kalmar är en 

fotbollsstad och triathlonstad främst och därför satsar Kalmar på de idrotterna.   

  

Kalmar försöker att samarbeta med andra kommuner som satsar på idrottsturism berättar 

Göransson. Men de bjuder även in näringsliv och föreningsliv, för att samtala och lyssna på 

deras synpunkter vilket Söderström bekräftar. Så att de kan skapa samarbeten och försöka att 
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nå ett gemensamt mål. Detta är viktigt menar Candrea och Ispas (2010) att genom samarbete 

med olika intressenter på destinationen för att kunna skapa en hållbar destinationsprodukt. 

Där destinationen producerar enskilt attraktiva event för den konsumerande turisten, 

samtidigt som destinationen blir en attraktiv besöksdestination ur ett hållbart perspektiv.   

  

Det som Deery och Jago (2005) talar om att försöka låta idrotten och turismen sträva åt 

samma håll istället för att låta de två komponenterna styras som två olika enheter. Att istället 

slå ihop de två fälten för att låta idrottsturismen organiseras från ett centralt håll, för att nå ett 

framgångsrikt koncept av idrottsturism. Detta är något som går att se genom att Destination 

Kalmar har anställt Göransson som idrottsturism-ansvarig och att de försöker att organisera 

de två enheterna till ett fungerande och hållbart mål. Göransson och Johnsson med olika 

roller i Kalmars turism anser att de båda försöker göra Kalmar mer attraktivt och gynna 

staden.   

  

5.2 Har idrottsturism i Kalmar utvecklats i en positiv eller negativ 

riktning?  

Candrea och Ispas (2010) menade att en satsning på idrottsturism kan leda till en förlängd 

turistsäsong, det anser vi bekräftas i undersökningen. Göransson förklarade att Ironman bland 

annat senareläggs på sommaren medvetet för att förlänga säsongen och Johnsson berättade 

om att det anordnats darttävling under vintern. Detta märks av i arbetet för Söderström och 

First Hotel Witt i deras besöksantal samt Hotell Kalmar. Att förlänga säsongen anses enligt 

oss positivt för Kalmar som gynnas ekonomiskt som stad med intäkter från besökare även när 

det egentligen inte är högsäsong.   

  

Det kan enligt de som i enkäten ansåg att det bör minskas på idrottsevenemang 7,9 % ses som 

en negativ riktning men de som ansåg idrottsturism i Kalmar som positivt är enligt enkäten en 

majoritet. Det var 76,3 % som ansåg att idrottsturism i Kalmar är viktigt. Att idrottsturism 

anses som viktigt är positivt och pekar på att majoriteten lokalbefolkningen stödjer 

satsningen.   

  

En röd tråd framkom i intervjuerna och enkäten i arbetet med idrottsturism att det anses vara 

viktigt att göra staden attraktiv, skapa stolthet, skapa reseanledningar samt sätta Kalmar på 

kartan, dessa kan ses som positiva målbilder för staden. Att Kalmar blivit utnämnd till årets 

sommarstad tre gånger tror vi har skapat stolthet i staden och att idrottsturism kan ha varit 

bidragande till det.  

  

Johnson menar att det är viktigt att besöksnäringen fungerar, att besöksnäringen kan påverka 

saker som skolor, vård och barnomsorg. Att utan besöksnäringen så kan det saknas underlag 

för andra satsningar. Vi tror därför som Johnson att idrottsturism kan anses vara positivt i 

Kalmars samhällsutveckling och bidra till mycket positivt i staden på sikt.   
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5.3 Vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter har tillkommit i 

och med satsningen på idrottsturism? 

 

5.3.1 Miljöeffekter   

Enligt Carneiro (2016) har idrottsevenemang en extra stor påverkan på miljön då de flesta 

evenemangen sker utomhus och ibland är beroende av naturen. I Kalmar har vi sett detta, att 

det är mycket utomhusevenemang som Ironman, Grand Prix, Beach Soccer och Beach 

Volleyboll bland annat, särskilt under sommaren. Göransson menar i intervjun att det är 

viktigt att minska miljöpåverkan och att det är något de arbetar med i Kalmar. De har sett att 

det blivit en ökad miljöpåverkan med evenemang i och med Kalmars mätning av ekologiska 

fotavtrycket 2013, annars är detta enligt honom något som är svårt att mäta. Enligt Göransson 

är det fler som transporterar sig med flyg och bil i och med evenemangen samt matavfall ses 

som några av de aspekter som påverkar miljön. Pettersson och Wallstam (2010) menar att det 

är viktigt att ha medvetenhet och kunskap om resandets klimatpåverkan och att detta bör 

studeras vidare. Intervjun med Göransson tyder på att det finns en medvetenhet i frågan.  

  

Fler som tycker att det är viktigt att arbeta med miljöfrågor är bland annat Rydasp som 

berättar att det byggs en ny läktare till evenemanget Beach Soccer. Han menar att i byggandet 

av ny läktare är det viktigt att ta hänsyn till naturen i området. Hult, projektledare för Swedish 

Beach Tour säger att det placeras ut extra sopkärl och anordnas extra sophämtning för att 

minska nedskräpning. Att de redan har en arena som står kvar är enligt Hult bra sett till ett 

miljömässigt perspektiv, att det inte behöver byggas tillfälligt vid evenemang. Besökarna 

uppmanas också att ta sig till arenan med cykel. Melin Wahlin som arbetar med Grand Prix 

säger att evenemanget inte har någon miljöpåverkan, men att de är inblandade i ett projekt för 

att minska fossila utsläpp, detta genom att få fler att cykla. Det påvisar att det finns en 

medvetenhet hos arrangörerna att försöka minska miljöpåverkan under deras evenemang.  

  

Vi kan genom enkätundersökningen se att lokalbefolkningen anser att det finns nån slags 

miljöpåverkan. Det var 30,3 % i enkäten som tyckte att evenemangen stör trafiken och 5,3 % 

som ansåg att det bidrar till förstörelse och negativ miljöpåverkan. Det var också 6,6 % som 

tycker att det bidrar till buller. Att vägar stängs av och spärras av är också något som 

bekräftas i intervjuerna med Göransson och Johnsson. Vad gäller buller bekräftas det av Hult 

att det finns de som klagar på för hög ljudnivå men att de är ett fåtal.  

  

Något vi har sett i intervjuerna är att det anses vara viktigt att arbeta med miljön och att det 

finns en påverkan miljömässigt av idrottsevenemangen. Evenemangen anses enligt oss arbeta 

med ett miljötänk, men vi har inte sett någon tydlig miljöstrategi. Enligt Doswell (1997 se 

Brida et al. 2014) så kan det också finnas positiva miljömässiga effekter, att en turistisk 

inkomst kan leda till att det skapas resurser till att arbeta med miljöförbättringar. Turism kan 

därför ses som ett redskap för bättre förutsättningar. Vi tror att genom att driva idrottsturism 

så kan det uppenbara sig vad det är som kan förbättras i Kalmar. Det pågår enligt Göransson 

en storsatsning av Kalmar kommun för att minska miljöpåverkan, vi försökte få mer kontakt 

av de som arbetar med detta på Kalmar kommun. Vi fick dock inte svar mer djupgående hur 

de arbetar med miljömässig hållbarhet i idrottsevenemangen i ett större perspektiv.   
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5.3.2 Sociala effekter   

Göransson berättar i intervjun att han har varit med sedan starten av Kalmars satsning på 

idrottsturism. Enligt honom så arbetar han och Destination Kalmar med idrottsturismen 

utifrån tre ben. Där ett är näringslivet, två föreningarna och sist kommunen. Det är de här tre 

benen som Göransson talar om som ligger till grund för vad Wang och Chen (2015) påstår, 

att det är viktigt att involvera lokalbefolkningen för att undvika konflikter vilket genomförs 

genom att involvera föreningarna i Kalmar. Andereck och McGehee (se McCool & Moisey  

2008 s. 236) menar att det är viktigt att lyssna på lokalbefolkningens åsikter, det är svårt att få 

en hållbar turism utan deras stöd. Göransson känner att han och Destination Kalmar har fått 

en mycket positiv respons från lokalbefolkningen efter satsningar på idrottsturism.  

  

Utifrån den enkätundersökning som har getts ut till lokalbefolkningen i Kalmar, så 

framkommer det att större delen av respondenterna är positiva till Kalmars idrottsturism. Det 

var 65,8% av respondenterna som tyckte att Kalmar blev en bättre stad att bo i på grund av 

Kalmars olika idrottsevenemang. Det var 85,5% av respondenterna tyckte att det var bra att 

idrottsevenemangen lockade till sig mycket besökare och 76,3% av de svarande ansåg att 

idrottsturismen var viktig för Kalmar.  

  

Enligt Kalmars turistchef Stefan Johnsson så är de personer som inte anser att Kalmars olika 

evenemang är en bidragande faktor till att utveckla Kalmar som stad, är lätträknade. Men han 

menar också att det alltid finns problem kring turism, och att det inte är alla som tycker det är 

roligt och uppskattat när det blir vägavspärrningar och hög ljudvolym sent om kvällarna. 

Enligt Melin Wahlin som är projektledare för Kalmar Grand Prix, så finns det ett stöd från 

Kalmars lokalbefolkning att arrangera idrottsevenemang. Att det för Kalmar Grand Prix del 

finns många som är intresserade av cykelsporten. Patrik Rydasp projektledare för Kalmar 

Beach Soccer känner också att det finns ett stöd från lokalbefolkningen, och känner inte till 

att det ska finnas något motstånd emot tävlingen. Sofia Hult som är projektledare för Swedish 

Beach Tour Kalmar menar att stödet från lokalbefolkningen är viktigt, så att de kan fortsätta 

att arrangera tävlingen och att volleyboll-arenan får stå kvar. Vilket understryker det 

Menning (1995 se McCool & Moisey 2008, s. 236) påstår. Att det handlar inte bara om att 

matcha en produkt med ett turistbehov utan det är lokalinvånarna som till slut ska ha en röst i 

vilka turistiska effekter som är accepterade och ej.  

  

Jamieson (2014) påstår att sport och turism kan vara bidragande till att föra människor 

samman, och skapa ett socialt kapital. Socialt kapital refererar till social tillit, normer och 

nätverk som människor kan använda för att lösa problem tillsammans eller i samarbete vid 

sportevents. Nätverk som grannskap, sportklubbar och samarbeten är socialt kapital och om 

dessa sociala kapital är starka så kan de arbeta gemensamt för samma mål. Här kan vi 

återkoppla till de tre benen som Göransson talar om, samt när Söderström beskriver hur 

Destination Kalmar frågar och lyssnar på vad näringslivet har för åsikter. Genom svaren från 

enkätundersökningen går det att se att 56,6% tyckte att Kalmars idrottsevenemang bidrog till 

att folk blev mer inkluderade i samhället, medans 25% ansåg att de inte gjorde det och 

resterande 18,4% har svarat kanske. I enkäten fick respondenterna även svara på vilka olika 
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egenskaper som idrottsturismen bidrog till och där fick egenskapen skapar gemenskap 63,2% 

av respondenterna.   

  

Göransson berättar om att det är viktigt för Destination Kalmar att involvera 

lokalbefolkningen och låta föreningar och klubbar få tjäna pengar på att vara med och 

arrangera olika evenemang. Samt att de känner att de själva har varit en bidragande faktor till 

att det har varit ett lyckat evenemang. Det går här att utläsa att Kalmars idrottsturism har 

skapat en gemenskap och ett socialt kapital, där de involverade försöker att arbeta 

tillsammans med evenemang och nå gemensamma mål. Carneiro et al. (2016) menar också 

att idrottsturism kan skapa gemenskap, men också att den kan ge en stolthet åt staden. Att 

idrottsturism kan skapa fler arbetstillfällen vid olika idrottsevenemang. Att idrottsturismen 

har gett Kalmar en stolthet hos lokalbefolkningen har både Göransson och Johnsson uppgett 

att de känt av i respektive intervju. I enkätundersökningen har 59,2% av respondenter angivit 

att idrottsturismen ger en stolthet i staden.   

  

I intervjun med Göransson så berättade han att han tror att evenemang som Ironman har hjälp 

till att skapa intresse för folkhälsan, att det är fler som vill röra på sig. Det säljs fler cyklar 

och det är fler som besöker simhallarna. Det anses dock svårt att mäta men det är något som 

Göransson tror och hoppas på. I den enkätundersökning som gjordes i samband till den här 

undersökningen ställdes frågan till respondenterna om Kalmars idrottsevenemang har 

påverkat dem till att börja en mer hälsosam livsstil. Där kan vi se att 19,7% av 

respondenterna svarade ja och 15,8% svarade kanske. Så genom dessa svar kan vi se att 

idrottsevenemangen har inspirerat människor till att börja röra på sig mera. Att människor i 

Kalmar blir intresserade och inspirerade att de olika evenemangen tror vi är viktigt.   

  

5.3.3 Ekonomiska effekter   

Enligt Daniels (2007) så har idrottsturism på senare år uppmärksammats som ett strategiskt 

verktyg för ekonomisk utveckling. Att det skapas en sportprofil i marknadsföringen som en 

möjlighet till ekonomisk vinst, detta är något som vi ser i undersökningen av Kalmars 

idrottsturism. Sportevent skapar konsumtion och gör att resurser och service används i staden. 

Göransson menar i intervjun att idrottsturism omsätter ungefär 100 miljoner svenska kronor 

och uppskattar det till 10 - 15 % av den totala turismen. Detta är enligt oss en stor skillnad i 

siffror från år 2009 innan satsningen på idrottsturism startade där siffran låg på 25 - 35 

miljoner omsättning i idrottsturism.   

  

Roche et al. (2013) menar att de inkommande turisternas konsumtion i boende, mat, inträden 

och handel genererar en ekonomisk intäkt till destinationen och lokala aktörer. Som sedan i 

sin tur leder till mer arbetstillfällen som kan leda till mer vinst för värdstaden. Göransson 

menar att vid idrottsevenemangen får föreningar betalt för sitt medverkande genom 

volontärer och funktionärer. Det ses som positivt att föreningarna ska få intäkter och det visar 

enligt oss att det är flera aktörer på destinationen Kalmar som gynnas ekonomiskt.  

  

Det framkom i intervjuerna att idrottsevenemang som Grand Prix, Beach Soccer och 

beachvolleybolls Swedish Beach Tour kan gå back eller handla om inga summor alls, men 
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däremot får föreningar in intäkter av evenemangen som Hult menade var fallet med Kalmar 

volleybollklubb.   

  

Göransson menar att det viktigaste inte är att Kalmar kommun och Destination Kalmar ska 

tjäna pengar utan att det skapas en turismekonomi och att näringslivet samt föreningar ska 

tjäna på evenemangen. I intervjun med Göransson menar han att tävlingen Ironman påverkar 

omgivande lokala aktörer. Att cykelaffärer säljer mer cyklar och simhallar får fler besökare 

och därmed mer intäkter. Detta skulle kunna bero på ett idrottsevenemang som Ironman eller 

Grand Prix som inspirerar till mer träning och mer deltagande i tävlingen.   

  

I intervjun med Söderström och Mikkelsen framkommer det hur idrottsevenemang kan 

påverka en lokal aktör som ett hotell. Intervjun med Söderström visade att när Ironman är i 

Kalmar så fylls hotellet, det genererar i rumsnätter och omsättning vilket båda bekräftar där 

ökad omsättning är det mest betydande för Mikkelsen. Söderström menar också att gästerna 

äter på restaurang och det påverkar förmodligen resten av stan också enligt oss med vad som 

konsumeras utanför hotellet. Hon menar också att efterfrågan stiger med stora event som 

Ironman vilket höjer priserna men även små event är viktiga. Verksamheten och andra 

centrala hotellverksamheter är enligt Söderström beroende av event. Med det i åtanke är det 

viktigt för verksamheten att idrottsturism i Kalmar fortsätter.  

  

Roche et al. (2013) menar att beroende på antal turister som besöker så kan det skapa 

arbetstillfällen, detta framkommer i intervjun med Söderström. Hon säger att det inte 

nödvändigtvis skapar fler anställningar men det blir så att de istället tar in extrapersonal som 

får fler timmar att arbeta under idrottsevenemang. Vi ser därför att med intäkter från 

idrottsevenemang så kan intäkter gå ut till personal på bland annat hotell.   

  

Enligt Gibson (2012) så finns det bevis att småskaliga sportevent kan ge ekonomiskt värde till 

destination, detta genom att det kommer människor till platsen som annars inte hade besökt 

destinationen. Vi anser att utan många av de här idrottsevenemangen så hade Kalmar inte haft 

lika mycket besökare som kan konsumera i staden. För att det ska vara hållbart krävs det 

enligt Gibson (2012) regelbundna events och besökare, det är något som vi ser att Kalmar har 

och är något de tänker på. Enligt Johnsson är det viktigt vad gäller ekonomisk och 

socioekonomisk hållbarhet att tänka på före, under och efter ett evenemang och inte bara 

evenemanget i sig.   

  

De tre anledningar som Turco (se Daniels & Norman 2010) talar om för att destinationer 

väljer att satsa på idrottsturism. Att skapa underhållning för samhället, ge en stolthet åt 

samhället och att stimulera konsumtion på destinationen. Detta är något som går att se i 

Kalmars satsning på idrottsturism. Göransson berättar att de vill genom att satsa på idrott som 

en bidragande faktor till att skapa turism i Kalmar, även ge lokalbefolkningen underhållning 

och att de ska känna en stolthet för deras stad. Men även för att stimulera en ekonomisk 

konsumtion som gynnar näringsliv och föreningsliv i Kalmar. Det går även att se genom 

intervjuerna med Söderström och Hult att satsningen har varit lyckad i den anledningen. Att 

skapa stolthet till Kalmar och underhållning för lokalbefolkningen går att se på 

enkätundersökning att de anledningarna har varit framgångsrika.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion   

6.1 Slutsats  

Kalmar har valt att satsa på idrottsevenemang som en del i att få besökare till Kalmar. De har 

i början av sin satsning på idrottsturism förstått att det blir som mest framgångsrikt via 

samarbeten. Dessa finns inom kommunen med företag och idrottsföreningar, för att de ska 

kunna gemensamt jobba mot samma mål och att idrottsturismen ska kunna vara så 

framgångsrik för så många som möjligt. Kalmar har även valt att samarbeta med andra 

kommuner både på nationell och internationell nivå, för att kunna ge och ta hjälp och 

inspiration med varandra inom det berörda ämnet. Genom att Kalmar kommun har valt att 

satsa på idrottsturism, skapar det en förbättrad möjlighet till att skapa mer lyckade 

evenemang för de enskilda idrottsföreningarna och privata företag. Detta eftersom de då får 

ett stöd från kommunen och hjälp i form av resurser kan det för en enskild förening kännas 

lättare att genomföra ett evenemang, ett evenemang som kan gynna deras förening men det 

kan även bidra till att gynna både kommunen och företag inom kommunen.   

  

Eftersom att Kalmar kan anses som en sommarstad, delvis för att de har blivit utsedda till 

årets sommarstad tre år i rad och delvis för att det på sommaren är högsäsong på turister. 

Detta har bidragit till att de har profilerat sig själva som en sommarstad och har valt att satsa 

på idrottsevenemang som är sommarbetonade. Detta är något som gynnar de idrottsföreningar 

vars idrott är förlagda till sommarsäsongen, men idrottsföreningar som sysslar med 

vinteridrott har inte haft samma stöd för att kunna skapa framgångsrika evenemang. De har 

därför inte kunnat få ta del av de fördelar som idrottsturismen kan ge en idrottsförening. Det 

här är något som Kalmar kommun är medvetna om, och har därför valt att satsa på de idrotter 

som redan har en stark koppling till Kalmar, för att kunna skapa en stark idrottsprofil till 

Kalmar. Det bekräftas att Kalmar även vill satsa på vinteridrotten i Kalmar men att de har 

känt att det lokala intresset och förutsättningarna inte har varit lika stora som det har varit för 

sommaridrotterna. Detta gör att idrotter som exempelvis ishockey inte har fått lika stor del av 

resurser och uppmärksamhet av kommunen men kanske kan få det i framtiden. Staden 

Kalmar har insett sina styrkor, att de är en stad som passar bra för fotboll och triathlon bland 

annat. Eftersom det finns ett lokalt intresse för de idrotterna och att de har bra miljöer för att 

utöva idrotterna på har de därför satsat aktivt på även separata triathlon-grenar.   

  

Det har framkommit att Kalmar har en aktiv strategi för att förlänga sin turistsäsong, 

evenemang läggs medvetet i perioder då Kalmar vill ha fler besökare. Evenemang som 

Ironman och dart visar på detta i hur de förläggs på året. Detta betyder att de kan ta in fler 

besökare mer utspritt på året vilket gynnar stadens turismnäring. Att det finns flertalet olika 

evenemang som riktar sig till olika idrotter, bidrar till att de tillsammans gör Kalmar mer 

attraktivt och skapar fler reseanledningar till staden som kan bidra till återkommande 

besökare.   

  

Syftet med de olika evenemangen är inte att de ska skapa en chockvåg av besökare. Utan de 

vill istället skapa evenemang med kvalitet för att de besökare som kommer till Kalmar för 

idrottsevenemangen ska känna att de vill komma tillbaka till Kalmar för att uppleva staden. 
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Besökarna ska känna att Kalmar var en trevlig stad och inte bara ett idrottsevenemang. Detta 

är något som vi anser är ett mer hållbart synsätt på idrottsturismen. Att istället för att få så 

mycket besökare som möjligt till ett enskilt evenemang, försöker skapa ett långsiktigt synsätt 

på att locka besökare till Kalmar.  

  

Ett stöd finns från lokalbefolkningen till idrottsturism har det framkommit i undersökningen, 

vilket anses som viktigt. Detta för att lokalbefolkningen inte ska känna att kommunen gör 

saker som de själva anser vara bra för staden, utan att kommunen istället försöker göra något 

som lokalbefolkningen kan få glädje och underhållning från. Det framkom att ett mindre antal 

människor är kritiska till idrottsturism i Kalmar men att majoriteten av befolkningen är 

positiva. Kalmar har flera idrottsevenemang, där de flesta är i liten skala jämfört med att till 

exempel arrangera ett fotbolls VM. Vi anser att ha flera evenemang i lagom storlek gör det 

lättare att göra det hållbart med inresande besökare och hanterandet av de olika 

evenemangen. Det finns i nuläget ingen risk för att det blir för mycket besökare än vad som 

kan hanteras i och med idrottsevenemangen i Kalmar.   

  

Vi har i den genomförda studien kommit fram till flera effekter från Kalmars satsning på 

idrottsturism. Socialt har det framkommit att lokalbefolkningen blir involverad i 

evenemangen när det tas in funktionärer och volontärer till evenemangen. Det kan bidra till 

en ökad gemenskap i samhället. Vi anser också att det skapas en möjlighet att skapa ny 

gemenskap med hjälp av idrotten som mötesplats och en gemensam nämnare samt att fler 

därmed kan välja att engagera sig i idrottsföreningarna. Idrottsevenemangen kan också skapa 

fler arbetstillfällen i Kalmar vilket är till nytta för lokalbefolkningen och för staden. Enligt 

det insamlade materialet i undersökningen har det inte framgått att det har gett fler personer 

en fast anställning, men istället skapas det arbetstillfällen i form av extrapersonal och extra 

timmar. Det är bra för många unga och studerande, att de dels kan tjäna extra pengar och att 

de får in en fot på arbetsmarknaden.   

  

Lokalbefolkningen i Kalmar gynnas också i att det skapas en stolthet i staden vilket gör att 

individen kan känna att det är en bra stad att leva i. En lokalinvånare ska känna att det finns 

saker att göra i staden och att det händer saker för att det inte ska kännas som en tråkig och 

mindre attraktiv stad att bo i. Idrottsevenemangen bidrar med inspiration och kan medföra att 

en person påbörjar en mer hälsosam livsstil. Att idrottsturismen skulle ge inspiration till att 

fler människor skulle börja en mer hälsosam livsstil var något som Kalmars 

idrottsturismansvarige hoppades på. Genom den enkät som skickades ut i undersökningen går 

det att avläsa att 19,7% har påverkats att börja en mer hälsosam livsstil, vilket vi anser kan 

vara en viktig del i att välja att satsa på idrottsevenemang i en kommun. Genom att som 

kommun satsa på idrottsevenemang kan det hjälpa till att skapa inspiration till människor att 

börja röra på sig och ha en mer aktiv livsstil. Idrottsturism kan på det sättet kunna bidra till att 

skapa en förbättrad folkhälsa, samtidigt som idrottsevenemangen skapar andra fördelar som 

ekonomiska och sociokulturella fördelar.  

  

Ekonomiska effekter i och med satsningen är att verksamheter som hotell och föreningar i 

staden kan tjäna ekonomiskt på besökarna och evenemangen. Hotellen får mer intäkter med 

mer beläggning vid evenemangen och föreningarna inkomst för sitt deltagande som 
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funktionärer och volontärer. Ekonomiska intäkter går ut till lokalbefolkningen i 

arbetstillfällen som nämnts tidigare, att det skapas fler arbetstimmar under evenemangen. 

Intäkter till staden Kalmar kan medföra ytterligare satsningar på saker som sjukvård och 

skola vilket kan förbättra samhället som helhet. Vilket är det viktiga för Kalmar kommun att 

företag och föreningar ska tjäna ekonomiskt på idrottsevenemangen. Eftersom det är genom 

deras ekonomiska vinst som Kalmar kommun kan få sina ekonomiska intäkter genom skatt. 

Det viktigaste är att Kalmar som stad med företag och föreningar ska gynnas ekonomiskt och 

inte bara ett enskilt idrottsevenemang i idrottsturism-satsningen.   

  

Miljömässiga effekter har framkommit genom att det i och med evenemangen kan bli en del 

nedskräpning, trafiken påverkas i och med vägavspärrningar i vissa evenemang som Ironman 

och Grand Prix. Transporter till Kalmar och till de olika evenemangen bidrar också till 

effekter på miljön. Vi anser att dessa miljöeffekter bör minimeras så gott det går. Vissa av de 

idrottsevenemangen i Kalmar försöker genom deras event försöka få människor att ta cykeln 

istället för bilen. Miljöarbete i och med idrottsturism anses som något som är viktigt har det 

visat sig i de olika intervjuerna som vi har genomfört och evenemangen har visat olika sätt att 

arbeta för minskad miljöpåverkan. En övergripande miljöstrategi ska finnas från kommunen 

men den har vi i uppsatsen inte kunnat få fram.    

  

Kalmars satsning på idrottsturism är något vi anser som lyckad och har utvecklats i en positiv 

riktning, vi anser att Kalmars arbete med idrottsturism kan stå som modell och förebild för 

andra städer och kommuner som vill satsa på idrottsturism. Då idrotten är och kan vara en 

stor del av besöksnäringen och att idrottsevenemang kan bidra med att en destinations 

turistsäsong förlängs vilket anses vara positivt för näringslivet. Positivt är också de 

sociokulturella och hälsosamma fördelar idrottsturismen kan skapa.    

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Efter den genomförda undersökningen anser vi att det finns intressanta saker att forska vidare 

inom ämnet idrottsturism. Vi anser att det vore intressant att se hur utvecklingen med 

idrottsturism i Kalmar fortlöper då det är en ny satsning sedan år 2012. Det skulle också vara 

intressant att se hur Kalmars idrottsturism ser ut i jämförelse med andra städer som också 

satsar på idrottsturism. Vi anser också att det går att göra en mer djupgående undersökning av 

vad lokalbefolkningen tycker kring idrottsturismen, med hjälp av intervjuer istället för en 

enkätundersökning. Det skulle även vara intressant om det går att undersöka hur idrott och 

idrottsturism fungerar som en plattform för integration, eftersom idrottsturismen ger 

möjligheten att skapa gemenskap. Det är något som inte har undersökts i den här studien.  

  

6.3 Egen kritik  

Något som vi anser som skulle kunna ha utvecklats mer i undersökningen är arbetet med 

miljöstrategi i Kalmars idrottsturism. Vi försökte kontakta Kalmar kommun men en mer 

övergripande miljöstrategi för idrottsturism var något som vi inte lyckades få tag på, vi anser 

att det hade varit bidragande till uppsatsen. Det hade också varit intressant med ännu fler 

åsikter och information om idrottsturism i Kalmar för en ännu större förståelse och kunskap 

inom ämnet. Det hade också möjligtvis varit bättre om vi hade tagit oss till Kalmar för att 
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utföra de intervjuer som gjorts i undersökningen. För att utföra intervjuerna personligen då 

det skulle kunna gå att avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk när intervjuerna utfördes.    
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http://www.wuctrikalmar2018.com/ [2018-03-28]   

  

    

Muntliga Källor:    

Intervju Johan Göransson, idrottsturismansvarig 2018-04-06, telefonintervju Södertörn 

Högskola.  

Intervju Stefan Johnsson, turistchef Kalmar 2018-04-03, telefonintervju Södertörn Högskola.  

Intervju Anette Söderström, general manager First Hotel Witt. 2018-05-03, telefonintervju 

Södertörns Högskola.  

Övriga källor:  

Destinationen Kalmar, statistik för åren 2013 - 2017 (2018). Mottaget via e-post från Stefan 

Johnsson 2018-04-03.   

Intervju på mail med Ulrika Melin Wahlin, projektledare Kalmar Grand Prix 2018-04-22.   

Intervju på mail med Sofia Hult, projektledare Swedish Beach Tour Kalmar 2018-04-24.  

Intervju på mail med Patrik Rydasp, projektledare Kalmar Beach Soccer 2018-04-23.   

Intervju på mail med Jenja Mikkelsen, manager Kalmar Hotell 2018-05-04.   

   

 

 

http://www.wuctrikalmar2018.com/
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Figurer: 

Figur: 1. Roche, S., Spake, D. F. & Joseph, M. (2013). A model of sporting event tourism as 

economic development. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(2), s. 

147-157. doi: 10.1108/20426781311325078  

  

    



 

Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide Stefan Johnsson, turistchef Kalmar. Telefonintervju, 2018-04-

03.  

Är det okej att intervjun spelas in?   

Är det okej att vi använder intervjun i uppsatsen?   

Är det okej att vi använder ditt namn i uppsatsen?  

Beskriv vem du är och vad din roll är för Kalmar?  

Samarbetar ni mycket med lokala aktörer som privata?   

Hur mycket turism har Kalmar årligen?  

Hur lång är turism-säsongen för Kalmar?  

Har ni sett någon slags förlängd säsong på grund av de här idrottsevenemangen?   

Vad är de typiska ändamålen hos besökare till Kalmar?  

Vad för typer av besökare får Kalmar?  

Arbetar ni med hållbar turism och i så fall hur?  

Hur påverkar turism ekonomiskt i Kalmar som stad?   

Samarbetar ni med andra kommuner och privata aktörer?  

Hur marknadsför ni Kalmar som en besöksdestination?  



 

  

Går utvecklingen uppåt eller nedåt för turismnäringen i Kalmar?  

Vad ser ni för problem/ möjligheter med turismen, idag och framtida?  

Vad behöver ni utveckla med Kalmar som destination?   

     



 

Bilaga 2. Intervjuguide Johan Göransson, projektledare för idrottsturism i Kalmar. 

Telefonintervju, 2018-04-06.   

Är det okej att vi använder ditt namn i uppsatsen?  

Är det okej att vi använder intervjun i uppsatsen?   

  

  

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

  

  

Beskriv vem du är och vad din roll är för Kalmar?  

  

  

Varför började ni med en satsning på idrottsturism?  

  

  

Hur har ni arbetat med satsningen?  

  

  

Vad har idrottsevenemangen för betydelse för Kalmar?  

  

  

Hur påverkar idrottsevenemangen de boende i Kalmar positivt och negativt?  

  

  

Ger idrottsevenemangen en ökad hälsosam livsstil hos de boende?  

  

  

Är det viktigt att involvera lokalbefolkningen idrottsturism?   

  

  

Hur stor del av hela turismen i Kalmar är idrottsturism?  

  

  

Skapar era idrottsevenemang problem för miljön och hur arbetar ni med att förhindra 

påverkan?   

  

  

Vill ni få dit så många besökare som möjligt till era evenemang, eller ser ni problem med för 

stora besöksantal?  

  

  



 

Vill ni ha evenemang som berör idrotter som finns representerade i Kalmar, eller ser ni det 

lika värdefullt att arrangera evenemang som berör “ny idrott för Kalmar”?  

  

  

Kollar ni vad för typer av idrottsevenemang som passar Kalmar? Och vad ni har för hot, 

möjligheter, styrkor och svagheter?  

  

  

Är det dessa fem som lockar flest besökare också?  

  

  

Samarbetar ni med andra kommuner och aktörer med idrottsturismen?  

  

  

Hur tror ni att idrottsturism i Kalmar kommer att se ut i framtiden?  

  

  

Har ni något syfte / mål med idrottsturismen?  

  

  

Hur har idrottsturismen påverkat Kalmar socialt, ekonomiskt och miljö?  

  

  

Har ni någon som arbetar med hållbarhet inom turism?   

  

  

Är idrotten en del av marknadsföringen av Kalmars turism?  

  

  

  

    

  



 

Bilaga 3. Intervjuguide Ulrika Melin Wahlin, Kalmar Grand Prix. Mailintervju, 

201804-22.  

Är det okej att vi använder ditt namn i undersökningen eller önskar du vara anonym?  

Är det okej att vi använder intervjun i vår undersökning?   

Kan du berätta om vem du är och din roll i Kalmar Grand Prix?  

Varför anordnas evenemanget Grand Prix i Kalmar?   

Hur ser tävlingen ut med antal deltagare, tävlingar, rutter?  

Vilka arrangerar Kalmar Grand Prix?   

Vilka samarbeten finns för Kalmar Grand Prix och hur viktiga är dessa? (exempel kommun, 

sponsorer, föreningar)  

Har ni mycket inresande besökare på era evenemang?   

Hur många besöker Kalmar Grand Prix?  

  

  

Hur viktiga är de inresande besökare till era evenemang?  

Känner ni att ni har ett stöd från Kalmars befolkning till Kalmar Grand Prix?  

Påverkar ett högt antal inresande besökare till era tävlingar att fler lokala personer engagerar 

sig i er verksamhet?   

Vilka eventuella problem och möjligheter med Grand Prix i Kalmar finns ur ett miljömässigt 

perspektiv?  

Arbetar ni för att undvika negativ miljöpåverkan och på vilket sätt iså fall?  



 

Hur är det ekonomiska resultatet för tävlingarna och vilka gynnas ekonomiskt av tävlingen?   

Vad betyder tävlingen för Kalmar som stad?   

     



 

Bilaga 4. Intervjuguide Sofia Hult, projektledare Swedish Beach Tour Kalmar. 

Mailintervju, 2018-04-24.  

Är det okej att vi använder ditt namn i undersökningen eller önskar du vara anonym?  

Är det okej att vi använder intervjun i vår undersökning?  

Kan du berätta om vem du är och din roll i SBT Kalmar?  

Varför anordnas evenemanget SBT i Kalmar?  

Hur ser tävlingen ut med antal deltagare, tävlingar?  

Vilka arrangerar SBT i Kalmar?  

Vilka samarbeten finns för SBT och hur viktiga är dessa? (exempel kommun, sponsorer, 

föreningar)  

Har ni mycket inresande besökare på ert evenemang?  

Hur många besöker SBT i Kalmar?  

Hur viktiga är de inresande besökare till era evenemang?  

Känner ni att ni har ett stöd från Kalmars befolkning till SBT Kalmar, har ni upplevt något 

motstånd mot tävlingen?  

Påverkar ett högt antal inresande besökare till era tävlingar att fler lokala personer engagerar 

sig i er verksamhet?  

Vilka eventuella problem och möjligheter med SBT i Kalmar finns ur ett miljömässigt 

perspektiv?  



 

Arbetar ni för att undvika negativ miljöpåverkan och på vilket sätt iså fall?  

Hur är det ekonomiska resultatet för tävlingarna och vilka gynnas ekonomiskt av tävlingen?  

Vad betyder tävlingen för Kalmar som stad?  

  

     



 

Bilaga 5. Intervjuguide Patrik Rydasp, projektledare för Beach Soccer Kalmar. 

Mailintervju 2018-04-23.  

Är det okej att vi använder ditt namn i undersökningen eller önskar du vara anonym?  

Är det okej att vi använder intervjun i vår undersökning?  

Kan du berätta om vem du är och din roll i Kalmar Beach Soccer?  

Varför anordnas evenemanget i Kalmar?  

Hur ser tävlingen ut med antal deltagare, tävlingar?  

Vilka arrangerar i Kalmar Beach Soccer?  

Vilka samarbeten finns för Kalmar Beach Soccer och hur viktiga är dessa? (exempel 

kommun, sponsorer, föreningar)  

Har ni mycket inresande besökare på ert evenemang?  

Hur många besöker Beach Soccer i Kalmar?  

Hur viktiga är de inresande besökare till era evenemang?  

Känner ni att ni har ett stöd från Kalmars befolkning till Beach Soccer Kalmar, har ni upplevt 

något motstånd mot tävlingen?  

Påverkar ett högt antal inresande besökare till era tävlingar att fler lokala personer engagerar 

sig i er verksamhet?  

Vilka eventuella problem och möjligheter med Beach Soccer i Kalmar finns ur ett 

miljömässigt perspektiv?  



 

Arbetar ni för att undvika negativ miljöpåverkan och på vilket sätt iså fall?  

Hur är det ekonomiska resultatet för tävlingarna och vilka gynnas ekonomiskt av tävlingen?  

Vad betyder tävlingen för Kalmar som stad?  

     



 

Bilaga 6. Intervjuguide Anette Söderström, general manager First Hotel Witt. 

Telefonintervju 2018-05-03.  

Är det okej att vi använder ditt namn i vår undersökning och intervju?  

  

  

Är det okej att vi använder intervjun i uppsatsen?  

  

  

Berätta vem du är och vad du har för roll i företaget.  

  

  

Märker ni av en ökad turism på grund av olika idrottsevenemang i Kalmar?  

  

  

Förlänger idrottsturismen eran säsong?  

  

  

Ser ni att mer av era kunder besöker Kalmar på grund av idrott?  

  

  

Bidrar Kalmars idrottsturism till en ökad omsättning för er?  

  

  

Är besökarna vid dessa idrottsevenemang främst inhemska eller utrikesbesökare?  

  

  

Har idrottsevenemangen skapat fler arbetstillfällen hos er?   

  

  

Vet du om det är likadant för era grannhotell?  

  

  

Har ni golfpaket på erat hotell?  

  

  

Vilket av idrottsevenemangen drar flest besökare hos er?  

  

  

Har idrottsturismen påverkat eran verksamhet på något negativt sätt?  

  

  



 

Har ni fått möjlighet att vara med och planera eller påverka utformandet av olika 

idrottsevenemang i Kalmar?  

  

  

Har ni några särskilda samarbeten med andra aktörer under idrottsevenemangen?  

  

  

Vad betyder idrottsevenemangen i Kalmar för er verksamhet?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Bilaga 7. Intervjuguide Jinja Mikkelsen, manager Hotell Kalmar. Mailintervju, 

201805-04.   

Är det okej att vi använder ditt namn i undersökningen eller önskar du vara anonym?  

Är det okej att vi använder intervjun i vår undersökning?  

  

  

Berätta vem du är och vad du har för roll i företaget?  

  

  

Märker ni av en ökad turism på grund av olika idrottsevenemang i Kalmar?  

  

  

Ser ni att mer av era kunder besöker Kalmar på grund av idrott?  

Bidrar Kalmars idrottsturism till en ökad omsättning för er?  

Är besökarna vid dessa idrottsevenemang främst inhemska eller utrikesbesökare?   

  

  

Har idrottsevenemangen skapat fler arbetstillfällen hos er?   

  

  

Vilket av idrottsevenemangen drar flest besökare hos er?  

  

  

Har idrottsturismen påverkat eran verksamhet på något negativt sätt?  

Har ni fått möjlighet att vara med och planera eller påverka utformandet av olika 

idrottsevenemang i Kalmar?  

Har ni några särskilda samarbeten med andra aktörer under idrottsevenemangen?   

Är ni medarrangörer/sponsor i något idrottsevenemang?  

  

  

Vad betyder idrottsevenemangen i Kalmar för er verksamhet?  



 

Bilaga 8. Enkät riktad till lokalbefolkning i Kalmar, publicerad i Facebookgrupp 

Kalmar 2018-04-06. Sammanställt 2018-04-18.  

Kön.   

● Kvinna  

● Man  

● Annat   

Ålder.  

● Under 18  

● 18 - 24  

● 25 - 34  

● 35 - 44  

● 44 - 54  

● 55 - 64  

● 65+  

Är du aktiv inom en eller flera idrottsföreningar?  

● Ja  

● Nej  

Har du ett intresse av någon eller flera idrotter?  

● Ja  

● Nej  

Har du ett intresse av någon eller flera idrotter?  

● Ja- positiv upplevelse  

● Ja- negativ upplevelse  

● Nej  

Hur ofta besöker du idrottsevenemang i Kalmar?  

● Sällan eller aldrig  

● Varje år  

● Några gånger per år  

● Varje månad  

● Varje vecka  

Har du aktivt deltagit i idrottsevenemang?  



 

● Ja- positiv upplevelse  

● Ja- negativ upplevelse  

● Nej  

Har du ställt upp och arbetat ideellt på ett eller flera idrottsevenemang?  

● Ja- positiv upplevelse  

● Ja- negativ upplevelse  

● Nej  

Anser du att idrottsturism är viktigt för Kalmar?  

● Ja  

● Nej  

● Kanske  

Vilka egenskaper tycker du att idrottsturismen bidrar mest till Kalmar enligt dig? (Du kan 

kryssa i flera svarsalternativ)  

● Skapar jobbmöjligheter  

● Gör staden mer attraktiv  

● Skapar gemenskap  

● Ger en stolthet till staden  

● Ger staden en identitet  

● Bidrar till en ökad levnadsstandard  

● Bidrar till fler besökare till staden  

● Störningar i trafik  

● Störning av allmän ordning  

● För mycket folk  

● Förstörelse & negativ miljöpåverkan  

● Buller  

● Annat. skriv här  

Anser du att idrottsevenemang som arrangeras i Kalmar gör Kalmar till en bättre stad att bo 

i?  

● Ja  

● Nej  

● Kanske  

Anser du att idrottsevenemang bidrar till att människor blir mer inkluderade i samhället?  

● Ja  

● Nej  

● Kanske  



 

Har Kalmars idrottsevenemang påverkat dig till att börja en mer hälsosam livsstil?  

● Ja  

● Nej  

● Kanske  

Tycker du att det är bra när idrottsevenemangen drar mycket besökare?  

● Ja  

● Nej  

● Kanske  

Tycker du att Kalmar borde öka eller minska antalet idrottsevenemang?  

● Öka  

● Minska  

● Det är en lagom mängd för nuvarande  

● Vet ej  

  

  

    

  



 

Bilaga 9. Uppsatsens arbetsfördelning.   

  

Inledning: Robin och Victor.  

Teori: Victors ansvarsområde med hjälp av Robin.  

Metod: Robins ansvarsområde med hjälp av Victor.  

Empiri: Robin och Victor.   

Slutsats: Robin och Victor.   


