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SAMMANFATTNING 

Syftet med den här uppsatsen var att genomföra en studie i frågan hur hälso- och idrottsturism 

kan bidra till att utveckla en destination. Ostseebad Kühlungsborn utgjorde en referenspunkt 

för på vilka sätt som Öland kan utvecklas som destination inom hälsa och idrott. Öland befin-

ner sig 2012 i en stagnationsfas och aktörerna behöver skapa nya reseanledningar till ön. En 

anledning till att satsa på hälso- och idrottsturism är att det är två nya trender inom turismin-

dustrin som kan kombineras för att utveckla en destination till att vara aktiv året om. Ostsee-

bad Kühlungsborn är en bra referenspunkt för Öland då de kan leva på turismen året om, samt 

att de har ett stort utbud av aktiviteter inom hälsa och idrott. 

De tillvägagångssätten som har använts i den här uppsatsen är en induktiv ansats med fallstu-

die som metod. Inom fallstudien har metoderna intervju och innehållsanalys använts. Med 

hjälp av de här tillvägagångssätten fick vi fram ett resultat som påvisar att det krävs en ut-

veckling av bland annat infrastrukturen och faciliteterna på Öland. Det är även viktigt att välja 

rätt målgrupper och anpassa aktiviteter efter säsong. Genom att utveckla tidigare nämnda fak-

torer kan Öland bli en framgångsrik destination inom hälso- och idrottsturism och vända stag-

nationstrenden som de just nu befinner sig i. 

Nyckelord: hälsoturism, idrottsturism, Ostseebad Kühlungsborn, säsongsutveckling, Öland 
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1. INLEDNING 

 

I det här inledande kapitlet beskrivs problemets bakgrund och det ges en överblick av Ölands 

situation och turismens nya trender; hälsa och idrott. Kapitlet innehåller även en problemdis-

kussion som leder fram till uppsatsens fråga och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Öland är en av Sveriges mest kända turismdestinationer. De flesta besökarna kommer från 

Sverige men även från utlandet, främst Danmark, Norge och norra Tyskland (Ölands närings-

livskontor, 2012). Under de senaste åren har besöksnäringen på Öland fått en allt större kon-

kurrens ifrån andra svenska destinationer, både om svenska och utländska turister. Konkur-

rensen från andra destinationer har lett till att Öland har tappat i antal besökare och befinner 

sig nu i en stagnationsfas som påverkar hela ön ekonomiskt. Nu försöker aktörerna på Öland 

ta sig ur den negativa trenden genom att näringslivskontoret har utvecklat en strategi för öns 

turism. De önskar med den här strategin vända stagnationstrenden och få Öland på ekonomis-

ka fötter igen. Ett av de mål som nämns i turismstrategin är att utveckla idrottsturism på 

Öland, som näringslivskontoret hävdar har en stor utvecklingspotential. Idrottsturism är en 

ganska ny trend inom turismindustrin och en av de snabbast växande sektorerna inom rese-

branschen. (Ölands näringslivskontor, 2012).  

Intresset för träning och hälsa har ökat både i Sverige och utomlands (Larsson, 2012). Sand-

blad och Avenäs (2012) skriver att allt fler kommuner satsar på idrottsturismen och enligt 

Porsgaard (2012) använder många av kommunerna det som ett sätt att förnya sig. Sandblad 

och Avenäs (2012) antyder även att idrottsturismen inte bara kan generera ekonomiska intäk-

ter utan även sociala värden som på sikt kan påverka befolkningsutvecklingen positivt. Tren-

den som visar på att idrott kan fungera som en attraktion för turism har bekräftats av både 

forskare och riksidrottsförbundet.  

Hälso- och träningsresor har blivit ett vanligare semesterval. Under de senaste åren har utbu-

det av aktiva semestrar ökat i hög fart och idag finns en stor mängd alternativ. Kraven som 

människor ställer på sin egen hälsa har höjts och det som troligen ligger bakom hälsotrenden 

är den ständiga tidspressen i dagens samhälle (sydsvenskan.se). Utbult (2012) hävdar att 

människor allt mer är stillasittande, både i jobb och i vardagen. Utvecklingen i samhället har 

bidragit till att människor inte längre behöver anstränga sig lika mycket som förr då service 

och livsmedel nu har blivit mer lättillgängligt (Utbult, 2012). 

1.2 Problematiken med att utveckla en destination 

De största anledningarna till att turister besöker Öland är enligt Ölands näringslivskontor 

(2012) bland annat, sol och bad, uppleva naturen och träffa släkt/vänner. De hävdar att de här 

reseanledningarna inte är tillräckliga för att locka besökare till ön utan de påstår att de är i 

behov av att utveckla nya reseanledningar genom att utveckla och förnya det som redan finns. 
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En reseanledning som de nämner att de vill utveckla är idrottsturism (Ölands näringslivskon-

tor, 2012). Chen, Prebensen och Haun (2008) hävdar att det är problematiskt för många desti-

nationer att skapa nya anledningar till varför besökarna ska välja just den destinationen fram-

för en annan. 

På Ölands turistbyrås hemsida, olandsturist.se, beskrivs Öland som en destination som inte 

enbart erbjuder aktiviteter under högsommaren utan att de erbjuder turisten aktiviteter året om 

(olandsturist.se: a). En undersökning som Ölands näringslivskontor (2012) utfört visar dock 

på att turisterna har en annan uppfattning. I undersökningen kom de fram till att de flesta tu-

risterna förknippar ön med Alvaret, bad, natur, sol och Ölandsbron, vilket är attribut som of-

tast förknippas med sommarsäsongen. Något annat som ses som ett problem i utvecklingen av 

en gemensam bild av Öland är att aktörerna idag riktar sig till ett stort antal målgrupper, som 

har olika behov (Ölands näringslivskontor, 2012). Chon (1990) antyder att bilden som en tu-

rist har av en destination är ytterst avgörande för att turisten ska välja just den destinationen. 

Han hävdar även att destinationen ibland har en svår uppgift i att leva upp till den bilden som 

turisten förväntar sig.  

Ett problem som Ölands näringslivskontor (2012) kan se i en eventuell satsning mot idrottstu-

rism är att infrastrukturen på ön är bristfällig och behöver rustas upp för att tillgodose turister-

nas behov. Infrastrukturen är en viktig del för att olika idrottsevenemang och andra aktiviteter 

ska kunna locka besökare till ön (Ölands näringslivskontor, 2012). Om det fanns en bättre 

infrastruktur på Öland så skulle stora evenemang som Ironman kunna tillåta fler deltagare att 

ställa upp i tävlingen (thriathlon.runnersworld.se). Enligt Simpson (2010) är infrastrukturen 

en viktig del för att besökare lättare ska kunna få tillgång till de idrottsevenemang och aktivi-

teter som finns på destinationen. Även Lim och Patterson (2008) antyder att infrastrukturen är 

avgörande för många turister då de väljer destination för sin hälso- eller idrottssemester. 

Säsongen på Öland utgör ett stort problem för destinationen på grund av att den är kort och ön 

får det därmed svårare att leva på turismen året om. Näringslivskontoret vill därför utveckla 

fler aktiviteter utanför sommarens högsäsong för att förlänga säsongen och på så sätt öka in-

täkterna från turismen (Ölands näringslivskontor, 2012). Ett problem med säsongen vid ut-

vecklingen av idrottsturism kan enligt Higham och Hinch (2002) vara att idrottssäsongen inte 

stämmer överens med turismsäsongen. Förlängning av säsongen är något som kan resultera i 

ökade intäkter och det är även viktigt för att inte tappa mark gentemot sina konkurrenter på 

marknaden (Higham & Hinch, 2002). Problemet med säsongen hör även ihop med problemet 

med bilden av destinationen. Turisterna förknippar Öland med aktiviteter som nästan bara går 

att njuta av på sommaren, vilket medför att de aktiviteter som finns under lågsäsongen glöms 

bort (Ölands näringslivskontor, 2012). Många destinationer som har sin högsäsong under 

sommaren har svårt att locka besökare under resterande delar av året. Det kan bland annat 

bero på att destinationen är mer känd för sin sommarsäsong och får det därmed svårt att ut-

nyttja en annan säsong (Cuccia & Rizzo, 2011).  

Alla ovannämnda problem har bidragit till att Öland idag befinner sig i en stagnationsfas, vil-

ket har lett till ekonomiska problem för hela ön. Enligt Ölands näringslivskontor (2012) är 

lönsamheten i stora delar av den öländska besöksnäringen idag svag och många aktörer kan 
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inte längre leva på turismen året om. Aktörerna ser nu ett behov av att utveckla destinationen 

för att vända den negativa trenden.  Med de här problemen i åtanke ställer vi oss följande frå-

ga: 

 På vilka sätt kan hälso- och idrottsturism bidra till att utveckla en destination? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att jämföra hur hälso- och idrottsturism kan bidra till att utveckla en desti-

nation. Ostseebad Kühlungsborn utgör en referenspunkt för på vilka sätt som Öland kan ut-

vecklas som destination inom hälsa och idrott. 

1.4 Avgränsning 

Vi har preciserat studien till att enbart studera vad Ostseebad Kühlungsborn har att erbjuda 

inom hälso- och idrottsturism samt på vilka sätt som hälso- och idrottsturism kan utvecklas på 

Öland. Vi studerar inte enbart nya möjligheter utan undersöker även på vilka sätt som aktö-

rerna på Öland kan utveckla de resurser som redan finns. I studien kommer vi därmed inte 

ange några andra likheter eller olikheter mellan Ostseebad Kühlungsborn och Öland. Vi är 

medvetna om att destinationerna har flera attribut som skulle kunna jämföras, som exempelvis 

mat och kultur. Vi kommer inte redogöra för huruvida aktörerna på Öland kan marknadsföra 

sig som en hälso- och idrottsdestination. Inom områdena hälso- och idrottsturism kommer vi 

inte göra en fördjupning av vad turisterna söker, utan enbart fokusera på om fenomenen kan 

fungera på Öland. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för val av ämne och hur vi gick tillväga under studi-

ens gång. För- och nackdelar till val av metoder kommer att presenteras fortlöpande. Här 

kommer även de respondenter som ligger till grund för studiens primärdata presenteras, samt 

vilka typer av sekundärdata som använts.

 

2.1 Studieobjekten 

Öland valdes som fall eftersom vi var medvetna om att destinationen är i behov av att utveck-

las. Vi fann det intressant att undersöka om ön på något sätt kunde utvecklas inom turismin-

dustrins nya trender: hälsa och idrott. Till vår hjälp bestämde vi oss för att studera Ostseebad 

Kühlungsborn, en destination som redan utvecklat hälso- och idrottsturism. Fenomenen hälso-

turism och idrottsturism ligger enligt Chen et al (2008) väldigt nära varandra. Det har blivit 

vanligare att destinationer som erbjuder hälsoaktiviteter även erbjuder aktiviteter inom idrott. 

Simpson (2010) hävdar att kombinationen av hälso- och idrottsturism kan hjälpa destinationer 

att utvecklas till att vara verksamma året runt. En annan anledning till att vi valde att använda 

Ostseebad Kühlungsborn som en referenspunkt var för att destinationen är belägen i östersjö-

området, precis som Öland. Det medför att båda destinationerna har liknande förutsättningar 

för turism. 

Vi valde att studera hälso- och idrottsturism dels på grund av ett eget intresse för ämnet, men 

också för att både hälso- och idrottsturism är relativt nya trender inom turismindustrin som 

allt oftare kombineras (Hadzik, Szromek och Sadowska-Krępa, 2012). Ett exempel som Had-

zik et al (2012) beskriver är hur spadestinationer i Polen allt mer använder sig av idrottsaktivi-

teter som ett komplement till sitt grundutbud och även som en säsongsförlängande faktor. 

2.2 Fallstudiedesign 

Då uppsatsens fråga var att studera på vilka sätt kombinationen av hälso- och idrottsturism 

kan utveckla Öland som destination använde vi oss av en fallstudie. En sådan studie innebär 

enligt Smith (2010) att forskaren studerar flera fall, där fallen studeras som individuella och 

att en jämförelse sedan görs emellan dem. Vi använde i fallstudien två metoder; intervju och 

innehållsanalys. En nackdel som Smith (2010) tar upp är risken att forskaren kan få känslo-

mässiga band till sina fall och därmed får det svårt att behålla ett kritiskt tänkande i forsk-

ningen. Vi ansåg att det därför var viktigt att vi höll en viss distans till de båda fallen för att 

undvika den här risken. 

Fördelen med att vi använde oss av en fallstudie var att vi använde flera metoder, vilket där-

med kunde ge ett starkare resultat. Gillham (2000) antyder att fler metoder kan komplettera 

varandra om en metod ger mer relevant data än en annan. Användandet av mer än en metod 

kan enligt Hammitt, Aybar-Damali och McGuire (2011) även bidra till att ge studien en högre 

reliabilitet då flera av metoderna ger samma resultat. Därmed ansåg vi att studien blev tillför-



11 

 

litlig genom att vi använde oss av mer än en metod. En nackdel med att vi använde oss av 

fallstudie som metod var att vi enbart fick en överblick av de båda destinationerna och inte 

gick djupt in på vad varje verksamhet på respektive destination arbetar med. Enligt Smith 

(2010) kan fallstudie som metod vara tidskrävande eftersom forskaren studerar flera fall under 

en viss tidsperiod. Vi ansåg att studien hade blivit allt för omfattande om vi valt att gå in dju-

pare och studerat fler fenomen, eftersom vi då inte hade haft tid att bearbeta allt material. 

Trots det ansåg vi att den informationen som vi samlat in räckte för att besvara vår fråga. 

2.3 Induktiv ansats 

Vi valde att använda oss av en induktiv ansats, där forskaren enligt Bryman och Bell (2005) 

utgår ifrån observationer och resultat om forskningsämnet som därefter bildar ny teori. Det 

liknas vid en process där respondenterna ger forskaren den kunskap som behövs för studien 

och genom det växer det empiriska materialet. 

En induktiv ansats är baserad på empiri, vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att 

forskaren inte förankrar sitt studieobjekt i tidigare forskning. För oss innebar det att vi inte 

hade någon förkunskap om till exempel tidigare forskning när vi studerade Ostseebad Küh-

lungsborn och Öland, utan arbetade med ett öppet sinne. Enligt Patel och Davidson (2011) 

finns det en nackdel med den här processen: forskaren löper risk att gå miste om teorins räck-

vidd, eftersom teorin är baserad på empiri från en speciell situation, tid och olika responden-

ter. Om forskaren inte har någon tidigare forskning att stödja sig på när han/hon ger sig ut i 

fält kan det medföra att studien som genomförs inte blir relevant (Patel & Davidson, 2011). 

Trots nackdelen med induktiv ansats ansåg vi att den passade undersökningen. I vår mening 

behövdes det mer forskning kring hälso- och idrottsturism som destinationsutvecklare. 

2.4 Kvalitativ forskningsstrategi 

För att samla in material om Ostseebad Kühlungsborn och Öland valde vi att använda oss av 

intervjuer. Målet med intervjuer inom den kvalitativa forskningen är enligt Dalen (2008) att få 

en insikt om fenomen som rör människors sociala verklighet i olika situationer. Intervjuaren 

försöker att förstå världen ur respondentens synvinkel, vilket Larsen (2009) antyder är för att 

forskaren ska få en förståelse för det ämne som han/hon undersöker. Med vår uppsats ville vi 

få en förståelse för hur hälso- och idrottsturism kan utvecklas på Öland. Vi ansåg att data av 

kvalitativ karaktär var mest lämpad för vår studie. Det beslutet grundade vi i Åsbergs (2001) 

argument att kvalitativ data är en benämning för den kunskap som forskaren samlar in och 

därmed inte är en metod utan en strategi för valet av data. 

Vi skulle däremot inte kunna använda oss av kvantitativ data i den benämningen som Åsberg 

(2001) antyder; data som har egenskaper av mängd, antal och storlek. Vi anser att hälso- och 

idrottsturism till en viss del innefattar kunskap i antal då vi kunde studera statistik inom till 

exempel gästnätter. Merparten av datamängden karaktäriseras av det som Åsberg (2001) skri-

ver att kvalitativ data är egenskaper och beskaffenhet hos något. Bryman och Bell (2005) 

skriver vidare att det inom kvalitativ strategi finns ett antal olika metoder varav intervju är det 

vanligaste tillvägagångssättet. Vi ansåg att vi med intervjuer kunde få ihop tillräckligt med 
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kvalitativ data för att få en förståelse om på vilka sätt som hälso- och idrottsturism kan ut-

veckla Öland som destination. 

2.5 Material 

Primärdata 

Enligt Patel och Davidson (2011) är primärdata förstahandsrapporteringar som forskaren själv 

har fått fram exempelvis genom intervjuer eller observationer. I fallet Öland hade vi möjlighe-

ten att utföra personliga intervjuer. Det finns tre sätt enligt Bryman och Bell (2005) att bygga 

upp intervjuer på; strukturerade, ostrukturerade eller en blandning mellan dem, en så kallad 

semistrukturerad form. Den strukturerade intervjuformen är strikt baserad på ett antal frågor 

och ger inte möjlighet till att ställa följdfrågor, medan den ostrukturerade intervjuformen är 

baserad på övergripande teman där intervjuaren och respondenten diskuterar ämnena (Bryman 

& Bell, 2005).  

Semistrukturerad utformningen av en intervju är enligt Smith (2010) ett samtal som förs med 

hjälp av ett parti generella frågor och några huvudteman. Bryman och Bell (2005) skriver att 

den här formen möjliggör det för intervjuaren att ställa följdfrågor och eventuellt nya frågor 

som kommer upp under intervjuns gång. Vi beslutade att använda oss av en semistrukturerad 

personlig intervju eftersom vi inte ville att intervjun skulle vara utformad på ett sätt där följd-

frågor inte kunde tillkomma. Vi kunde använt oss av en ostrukturerad intervjuform, men ef-

tersom vi inte hade tidigare erfarenheter av intervjuer ansåg vi att vi riskerade att inte få in 

tillräckligt med information och därmed inte ett tillfredsställande resultat. 

Det är viktigt att svaren som kommer fram från intervjuerna har relevans då det enligt Larsen 

(2009) kan ge studien en högre validitet. Det eftersom informationen som samlats in stämmer 

överens med frågeställningen. Fördelen med att forskaren använder sig av en personlig inter-

vju är att intervjuaren kan läsa av respondentens ansiktsuttryck, kroppsspråk och reaktioner 

under samtalets gång. Kvalitativa intervjuer kan vara tidskrävande då de främst bygger på 

öppna frågor (Larsen, 2009). Vi ansåg trots det att öppna frågor var det bästa alternativet för 

att vi skulle få en bred uppfattning om båda destinationerna. Larsen (2009) hävdar även att 

när en kvalitativ intervju genomförs finns det en risk att respondenten kan känna sig pressad 

och inte svarar sanningsenligt, utan svarar det som han/hon tror att intervjuaren vill höra. Vi 

försökte undvika det genom att få respondenten att känna sig bekväm under intervjutillfället. 

Det genom att vi berättade om vår uppsats och lät respondenten ställa frågor under intervjuns 

gång. 

I vårt andra fall, Ostseebad Kühlungsborn, hade vi inte samma möjlighet till att intervjua per-

soner på plats och valde därför att använda oss av e-postintervjuer. Fördelarna med en e-

postintervju är enligt Bryman och Bell (2005) att den kan vara tidsbesparande och billigare då 

respondenten till exempel inte bor i ett geografiskt närområde eller har brist på tid. Beslutet 

att använda e-postintervjuer baserades på att det varken fanns tid eller pengar att resa till Ost-

seebad Kühlungsborn för att genomföra personliga intervjuer. En e-postintervju är enligt 

Trost (2005) oftast strukturerad, eftersom det är svårt för forskaren att ställa djupa eller mer 

ingående frågor under intervjun. Därmed valde vi att använda oss av en strukturerad e-
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postintervju istället för en semistrukturerad intervjuform som vi använde till de personliga 

intervjuerna. Vi gjorde det valet för att undvika eventuella missförstånd som vi ansåg kunde 

uppstå då vi inte hade möjlighet att förklara vad vi menade. Vi ansåg även att en strukturerad 

form var nödvändig för att få så relevanta svar som möjligt. Om vi hade använt oss av en se-

mistrukturerad eller ostrukturerad e-postintervju hade det i vår mening blivit svårt för respon-

denten att få en uppfattning om vad vi ville få ut av intervjun och det hade varit svårt att ställa 

följdfrågor via e-post.  

En annan svårighet som vi såg med e-postintervju var att respondenten kunde välja att svara 

på frågorna eller ej samt att vi inte kunde förutspå när svaren skulle komma. Vi riskerade då 

att inte få in tillräckligt mycket data om Ostseebad Kühlungsborn för studien. Vi insåg även 

att vi inte kunde säkerställa att respondenten faktiskt var personen som var tänkt för intervjun. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är det en fördel att använda sig av en personlig intervju, efter-

som forskaren då kan försäkra sig om att respondenten är den som han/hon utger sig för att 

vara. En annan svårighet under e-postintervjuerna var språket. Även om vi ansåg att vi be-

härskade både engelska och tyska bra så var det ändå tidskrävande att översätta svaren kor-

rekt. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det en översättningsproblematik då både intervjua-

ren och respondenten inte har samma förståelse för språket och att det därmed kan uppstå 

missförstånd. Vi försökte undvika missförstånd genom att skicka frågorna både på engelska 

och tyska och vi erbjöd respondenterna att svara på det språk som de ansåg sig behärska bäst. 

Urval 

Det kan enligt Smith (2010) ta tid att finna respondenter för intervju och vårt val av respon-

denter styrdes till viss del av tidsbegränsningen och tillgängligheten. På Öland valde vi av 

tillgänglighetsskäl att intervjua Anders Nyholm som är näringslivschef på Ölands näringslivs-

kontor i Borgholm. Vi intervjuade Anders Nyholm den 23 november 2012 på hans kontor i 

Borgholm och vi använde oss av en personlig semistrukturerad intervju. Anledningen till att 

vi valde att kontakta Anders Nyholm var för att han var tillgänglig i ett närområde och att han 

har insikt i turismindustrin på Öland. Det urval som vi gjorde kallas tillgänglighetsurval och 

det innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren väljer respondenter som befinner sig 

inom ett visst geografisk område.  

Anders Nyholm rekommenderade oss att ta kontakt med John-Erik Svensson som är ordfö-

rande i Ölands Idrottskrets. Han intervjuades den 26 november 2012 på Universitetsbibliote-

ket i Kalmar där vi använde en personlig semistrukturerad intervju. Vi valde att intervjua 

John-Erik Svensson eftersom Anders Nyholm rekommenderade det och för att han har en 

ansvarig roll i arbetet med idrottsturism på Öland. Det urval som vi gjorde kallas enligt Bry-

man och Bell (2005) för snöbollsurval. Forskare använder sig av den här metoden för att få 

kontakt med fler relevanta respondenter för området som han/hon forskar inom (Bryman & 

Bell, 2005). 

I Ostseebad Kühlungsborn valde vi att använda oss av ett snöbollsurval efter att vi hade fått 

kontakt med Karsten Jurk. Det beslutade vi att göra då vi inte hade någon kunskap om vilka 

personer som var involverade inom hälso- och idrottsturism på destinationen. Vi fick kontakt 
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med Karsten Jurk den 16 november 2012. Han arbetar som Event Manager på Touristik-

Service-Kühlungsborn GmbH och har ansvar för aktiviteter som involverar hälsa och idrott. 

Intervjun genomfördes via e-post och hade en strukturerad form. Karsten Jurk hänvisade oss 

därefter till sin chef Ulrich Langer som kunde ge oss ytterligare information. Ulrich Langer 

arbetar som General Manager på Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH. Intervjun genom-

fördes den 30 november 2012 och även den var en strukturerad e-postintervju. Vi valde att 

följa Karsten Jurks rekommendationer eftersom Ulrich Langer är ansvarig för alla turismakti-

viteter i Ostseebad Kühlungsborn. 

Sekundärdata 

De sekundärdata som vi använde oss av i undersökningen var i form av artiklar, böcker och 

internetsidor. Sekundärdata är enligt Bryman och Bell (2005) data som tidigare teoretiker eller 

forskare samlat in och bearbetat för hans/hennes studie. Inom turismforskning är den vanli-

gaste formen av sekundärdata insamlad och publicerad av statliga organisationer (Smith, 

2010). Vi använde oss av mer sekundärdata i fallet Ostseebad Kühlungsborn, vilket inte gav 

samma djup inom ämnet som vi önskat. Anledningen till att vi fick använda mer sekundärdata 

var för att vi inte hade någon möjlighet att genomföra personliga intervjuer för att samla in 

primärdata, utan fick förlita oss på e-postintervjuer. 

Även om sekundärdata är begränsad och inte är i samma kvalitet som primärdata ansåg vi att 

det hjälpte oss att få kunskap om hälso- och idrottsturism. Enligt Bryman och Bell (2005) 

finns det en nackdel med att använda sekundärdata i en studie. Sekundärdata kan vara av vari-

erande kvalitet och metoden som använts för att få fram data är okänd. Fördelarna med att 

använda sig av sekundärdata jämfört med primärdata är enligt Jennings (2010) att sekundär-

data oftast är lättare att få tillgång till vilket kan spara mycket tid i forskningsarbetet. Vi ansåg 

att det fanns en begränsning med sekundärdata på grund av att det i många fall inte inriktade 

sig specifikt mot samma ämne som för vår studie och att det då saknade relevans. 

2.6 Kunskapsprocessen 

Vi använde oss av en fallstudie där vi studerade Ostseebad Kühlungsborn och Öland. Vi ana-

lyserade båda destinationerna var för sig och sedan användes Ostseebad Kühlungsborn som 

en referenspunkt för Öland. Studien började med att undersöka Ostseebad Kühlungsborn och 

Öland ur ett empiriskt perspektiv då vi använde oss av en induktiv ansats. Empirin samlades 

in med hjälp av intervjuer av olika slag för att få ihop tillräckligt med data om på vilka sätt 

som destinationerna erbjuder hälso- och idrottsaktiviteter.  

Våra semistrukturerade intervjuer med Anders Nyholm och John-Erik Svensson baserade vi 

på temana hälsa och idrott samt säsong. Vi hade ett antal övergripande frågor och ett par mer 

ingående underliggande frågor. Under intervjuernas gång uppkom även ett par spontana följd-

frågor. På så sätt kunde vi få fram data om vilka hälso- och idrottsaktiviteter som erbjuds på 

Öland, samt vad Anders Nyholm och John-Erik Svensson såg för förutsättningar för att ut-

veckla Öland inom hälso- och idrottsturism. Vi fick även en uppfattning om hur säsongen och 

turistflödet på Öland såg ut. De strukturerade intervjuerna med Karsten Jurk och Ulrich Lan-

ger baserade vi enbart på frågor angående hälso- och idrottsaktiviteter samt säsong. Vi ställde 



15 

 

ett par detaljerade frågor så att vi fick en förståelse om vilket utbud Ostseebad Kühlungsborn 

har, samt hur aktiviteterna varierar under de olika säsongerna. Vi fick även information om 

varför de har satsat på hälsa och idrott. 

Efter intervjuerna och insamlingen av empirisk sekundärdata kände vi att vi inte kunde få ut 

någon ny information från respondenterna och därmed uppnåddes en så kallad empirisk mätt-

nad. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär det att forskaren har fått tillräckligt med informa-

tion om ämnet och att det inte går att tillföra någon ny information. När den här mättnaden 

nåtts, gjorde vi en innehållsanalys av primärdata och sekundärdata (Bryman & Bell, 2005). 

Utifrån informationen som vi fick från intervjuerna samt empiriska sekundärdata analyserade 

vi fram teman. Jennings (2010) skriver att en forskare som använder sig av en innehållsanalys 

när han/hon analyserar sitt material, organiserar in materialet i olika kategorier som är basera-

de på olika teman eller koncept. Det kan ses som en process där forskaren bryter ner primär-

data till en mer hanterbar mängd material, där endast de data med mest relevans tas med (Jen-

nings, 2010). Efter analysen fick vi fram följande kategorier; en attraktiv destination, grunden 

till hälso- och idrottsturism samt destinationen som aldrig sover. Kategorierna speglar vad 

som kom fram under intervjuerna. Ett exempel var att Karsten Jurk och Ulrich Langer skrev 

mycket om utbudet i Ostseebad Kühlungsborn och hur det är en avgörande faktor för att män-

niskor besöker destinationen. Det var bland annat den informationen som vi tolkade som att 

utbudet är viktigt för att destinationen kan ses som attraktiv, och därav kategorin; en attraktiv 

destination.  

För att uppnå syftet med studien och besvara uppsatsens fråga utgick vi från de kategorier 

som vi fått fram från innehållsanalysen. Därefter samlade vi in teoretisk data för att antingen 

styrka de empiriska data som vi fått fram eller visa på motsatsen. Med resultatet önskade vi att 

få en förståelse och ny kunskap för hur hälso- och idrottsturism kan utveckla en destination. 

Vi ville att slutsatserna skulle utgöra exempel på vilka sätt som aktörerna på Öland skulle 

kunna utveckla destinationen för att ta sig ur stagnationsfasen ön befinner sig i genom att ut-

veckla hälso- och idrottsturism.  
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3. EN ATTRAKTIV DESTINATION 

 

I det här kapitlet kommer vi försöka finna svaret på vad som gör en destination attraktiv. Vi 

kommer bland annat att redogöra för målgrupper som är en viktig aspekt för en destination 

att tänka på under utvecklingen av hälso- och idrottsturism. För att finna svaret i vilket utbud 

som gör att Ostseebad Kühlungsborn är en attraktiv destination kommer vi även att presente-

ra destinationens olika hälso- och idrottsaktiviteter.

 

Ostseebad Kühlungsborn är beläget vid Östersjökusten i norra Tyskland och bildades 1938 

genom en sammanslagning av tre mindre badorter. Det är en välbesökt semesterort för så väl 

tyskar som utländska turister (kuehlungsborn.de: f). 2011 hade destinationen 2 345 000 gäst-

nätter och 383 000 besökare, skriver Karsten Jurk (2012-11-16). I staden bor det cirka 8 300 

personer och destinationen täcker ett område på 16,187 km
2
 (stadt-kuehlungsborn.de). Öland 

är belägen i Östersjön och hade 2011 enligt Sveriges statistiska centralbyrå 1 200 000 gästnät-

ter (scb.se: b), vilket motsvarar cirka 400 000 besökare, berättar Anders Nyholm (2012-11-

23). Ölands yta är större än Ostseebad Kühlungsborn och är 1 346 km
2
 (scb.se: a) och det 

finns 24 760 bofasta invånare på ön (scb.se: b).  

Trots att Ostseebad Kühlungsborn inte täcker en särskilt stor yta är det en destination som är 

väl etablerad på marknaden inom hälso- och idrottsturism. Destinationen erbjuder ett flertal 

aktiviteter inom båda områdena samt en kombination mellan dem (kuehlungsborn.m-vp.de). 

Pforr och Locher (2012) hävdar att hälso- och idrottsturismen har växt till att bli en av de 

största delarna inom Tysklands turismindustri. Framförallt är fitness- och sportprodukter allt 

viktigare i landet. Fler destinationer och hotell i Tyskland som redan erbjuder hälsoaktiviteter 

i form av behandlingar, massage och spa, har nu även börjat erbjuda idrottsaktiviteter. Hälso- 

och idrottsaktiviteter sätts då oftast ihop till en kombination (Pforr & Locher, 2012). Vi anser 

att Öland som har en mycket större yta i jämförelse med Ostseebad Kühlungsborn, kan ha 

möjlighet till att utveckla fler attraktioner inom hälso- och idrottsturism. Öland kan även ha 

möjlighet till att locka fler besökare än vad de gör idag. Ostseebad Kühlungsborn hade 2011 

dubbelt så många gästnätter som Öland, vilket ytterligare visar på att aktörerna har mycket 

som de behöver arbeta med för att Öland ska bli en attraktivare destination. 

Anders Nyholm och John-Erik Svensson (2012-11-26) berättar att de tycker att Öland har 

goda förutsättningar för att lyckas inom hälso- och idrottsturism. Higham (2006) hävdar att all 

form av idrott har potential att fungera som en turismattraktion. Det kan vara en turismattrak-

tion på flera skilda sätt för olika människor då de antingen kan delta i form av tävlande eller 

som åskådare (Higham, 2006). Weiermair och Steinhauser antydde 2003 att en förändring i 

konsumentbeteendet har gjort att efterfrågan av hälsoprodukter ökat och att hälsa skulle 

komma att bli en av de viktigaste delarna inom turismindustrin. 2008 såg Kulkarni att turis-

ternas efterfrågan för traditionella hälsometoder ökade och att de sökte efter en avslappnande 

semester för att komma bort från stress. Pforr och Locher (2012) påstår att efterfrågan för 
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hälsoprodukter på semestern kommer att fortsätta öka och bli allt viktigare i turisters val av 

resmål. 

Enligt Alsand (2011) har det uppkommit allt fler hälso- och träningsrelaterade alternativ hos 

researrangörerna. Hon skriver att reseföretagen inte enbart erbjuder resor med sol och bad, 

utan allt oftare erbjuder hela träningspaket. Anders Nyholm anser att det finns mycket oan-

vända ytor på Öland där hälso- och idrottsaktiviteter kan utvecklas. John-Erik Svensson påstår 

att både hälso- och idrottsaktiviteter har en enorm utvecklingspotential som inte utnyttjas till 

fullo. Anders Nyholm berättar att förutsättningarna för hälsoturism på Öland går tillbaka i 

tiden då ön en gång var känd för sitt hälsosamma klimat. Turister reste till ön för att andas in 

den friska havsluften och bada havsbad. I vår mening kan aktörerna på Öland dra nytta av att 

ön en gång i tiden har varit en hälsodestination. De skulle kunna utveckla den gamla bilden av 

ön som hälsodestination på nytt. 

En eller flera målgrupper 

De målgrupper som aktörerna på Ostseebad Kühlungsborn vänder sig till är bland annat barn-

familjer, far- och/eller morföräldrar med barnbarn, seniorer och par (Touristik-service-

Kühlungsborn GmbH, 2012). Ulrich Langer (2012-11-30) skriver att det är viktigt att arbeta 

med hälsa och idrott för att det tilltalar yngre och familjer som de gärna vill se mer av. I tu-

rismstrategin som Ölands näringslivskontor (2012) tagit fram nämner de väldigt många mål-

grupper, där barnfamiljer och yngre personer är två av dem. Vi anser att det kan vara proble-

matiskt att rikta sig mot ett stort antal målgrupper, eftersom det kan utgöra ett hinder för att 

skapa en enhetlig bild av destinationen. Ett annat problem som vi ser är att ett flertal olika 

målgrupper oftast inte har samma behov, vilket också försvårar för destinationen när de ska 

profilera sig. Chon (1990) hävdar att det är viktigt att destinationen profilerar sig på samma 

sätt i olika media. Det på grund av att när en turist väljer resmål undersöker han/hon oftast 

destinationen på egen hand innan resan bokas. Om bilden av destinationen inte stämmer över-

ens i de olika medierna kan turisten bli tveksam i sitt val att resa dit (Chon, 1990). 

Ett problem för destinationer är enligt Chen et al (2008) att följa med i trender samt att förstå 

turistens behov. Kleiber (1999) hävdar att det är viktigt att veta vilka behov en viss grupp av 

människor har för att på så sätt kunna tillfredsställa de behoven på destinationen. Hall och 

Williams (2008) antyder att ju mer destinationen vet om turisten, desto bättre och mer konkur-

renskraftig kan den bli. Kleiber (1999) nämner att många olika faktorer spelar in när en turist 

väljer vad han/hon vill göra på sin fritid. Valen kan till exempel skifta beroende på ålder, kön, 

civilstatus och inkomst. Att delta i en aktivitet som exempelvis en viss idrott kan ge en person 

en identitet eller status, vilket kan påverka valen av fritidsaktiviteter eller resmål för semes-

tern (Kleiber, 1999). Vi anser att aktörerna på Öland skulle kunna satsa på att locka turister 

med ett intresse för hälsa och idrott på grund av det som Larsson (2012) antyder, att en ökning 

av svenskars intresse för träning och hälsa har setts. Han hävdar även att träningsresor och 

må-bra-resor, som fokuserar på aktiviteter som massage, spa och yoga har blivit vanligare. 

Även Hadzik et al (2012) nämner att den nya trenden är en kombination av hälso- och idrotts-

turism. 
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En intressant målgrupp som framkommer i turismstrategin för Öland är MIL (Men in Lycra). 

Den här gruppen innefattar män och kvinnor som spenderar mycket tid och pengar på idrotts-

tävlingar och som troligtvis kommer att lockas till evenemang som innefattar cykel och löp-

ning (Ölands näringslivskontor, 2012). MIL är en målgrupp som vi anser är mycket relevant 

för satsningen mot hälso- och idrottsturism på Öland. Enligt oss finns det många arrangemang 

som tilltalar den gruppen av resenärer, samt har Ironmantävlingen gett uthållighetstävlingar 

mer uppmärksamhet. Ölands näringslivskontor (2012) nämner även att MIL gruppen har vi-

sats skapa en god lokal ekonomi under andra stora evenemang, som Göteborgsvarvet och Vät-

ternrundan. Näringslivskontoret vill dock inte bara locka MIL turister utan nämner även yngre 

aktiva och personer som är intresserade av cykel och vandring som en potentiell målgrupp. 

John-Erik Svensson nämner att han finner satsningen på idrottsturism intressant just på grund 

av att idrott är något som spänner över alla samhällsklasser och åldrar. Göransson (2012) häv-

dar att hälsa och idrott går att anpassa beroende på ålder och erfarenhet och därför är något 

som kan anpassas till fler målgrupper.  

Det framgår tydligt att båda destinationerna vill profilerar sig till liknande målgrupper. Aktö-

rerna på Ostseebad Kühlungsborn specificerar sig inte till en hälso- eller idrottsmålgrupp utan 

vill nå de här turisterna inom flera målgrupper. Weiermair och Steinhauser (2003) skriver att 

många destinationer försöker särskilja sig genom att betona hälsa och idrott och därefter foku-

sera på vad de kan erbjuda besökarna på en mer individuell nivå. Vi anser att aktörerna på 

Öland istället för att enbart rikta sig mot ett visst segment kan de visa på att de hälso- och id-

rottsaktiviteter som finns går att delta i oavsett ålder och tidigare erfarenhet. Vi anser dock att 

det är bra att ha någon mer specifik målgrupp som MIL, eftersom den marknaden nyligen fått 

ett uppsving på grund av Ironmantävlingen i Kalmar. Johansson (2012) nämner även en ny 

form av elitidrottare, de så kallade elitmotionärerna. Hon skriver att det är en grupp av motio-

närer i 30-50 årsåldern som vill träna, äta och sova som en elitidrottare. Den här typen av mo-

tionärer tränar oftast inför att vara med i större maratonlopp (Johansson, 2012). Vi anser att 

den här gruppen kan vara en potentiell grupp att erbjuda träningspaket till i anslutning till 

Ironmantävlingen. Elitmotionärerna skulle även enligt oss vara av intresse för de andra täv-

lingarna som gått på Öland, inom cykel och löpning. 

Enligt O’Brien och Chalip (2008) kan sportevenemang få ett stort intresse från media, vilket 

kan ge destinationen en positiv image både för besökare och även lokalbefolkningen. Pors-

gaard (2012) antyder att Ironmantävlingen har gett en positiv bild av Kalmarregionen som kan 

locka fler turister. Vi kan se en möjlighet att personer som ingår i MIL målgruppen vill att det 

ska finnas möjlighet för deras familjer att vara med vid tävlingarna. Det är något som aktörer-

na på Öland måste ha i åtanke under utvecklingsprocessen av hälso- och idrottsturism. Vi an-

ser att om aktörerna kan arbeta med att utveckla fler kringaktiviteter kommer destinationen bli 

mer attraktiv och på så sätt kommer aktörerna få den utveckling som de önskar. Det grundar 

vi på det som Hadzik et al (2012) hävdar; att desto fler aktiviteter en destination har inom 

både hälsa, välmående och idrott, desto mer attraktiv blir destinationen. 
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3.1 Mer än sol och bad 

Ostseebad Kühlungsborn erbjuder enligt Karsten Jurk ett brett sortiment av aktiviteter inom 

hälsa och idrott, både på land och i vatten. I omgivningarna runt staden erbjuds aktiviteter 

inom cykel, golf, klättring, ridning, skridskoåkning, tennis och vandring (kuehlungsborn.de: 

g). Inom de flesta idrottsaktiviteterna som finns på destinationen finns det möjlighet att ta 

lektioner eller att delta på guidade turer antingen på cykel eller till fots (kuehlungsborn.de: g) 

Några av de aktiviteter som erbjuder kurser och guidningar är cykel, golf, Nordic Walking 

och vandring (Hunger, 2012). Hinch och Higham (2011) antyder att turister visar ett allt större 

intresse för att delta och lära sig nya aktiviteter på destinationen som de besöker och olika 

idrottsaktiviteter är speciellt bra i det avseendet. Alsand (2011) hävdar att vandringsresor har 

ökat dramatiskt och utgör en majoritet av sommarresorna. Fler resebolag satsar på hälsoturism 

genom att erbjuda sina turister möjlighet till både träning och spaupplevelser. Fler reseföretag 

satsar även på att erbjuda aktiviteter på olika nivåer för att hela familjen ska kunna delta (Al-

sand, 2011). 

Vi anser att det är positivt att en destination erbjuder guidade turer och aktiviteter med in-

struktör, eftersom fler besökare då kan delta trots att de inte har någon tidigare erfarenhet. Det 

möjliggör att besökaren kan få ut mer av sin vistelse på destinationen och kan komma hem 

med nya upplevelser och erfarenheter. På Öland finns det inte i dagens läge, vad vi kan se, 

några kurser eller utbildningar inom några hälso- och idrottsaktiviteter. Idag erbjuds litteratur-

stigar, cykel- och vandringsleder samt även boule, golfbanor, paintball och ridning (olandstu-

rist.se: a). Inom de här idrotterna anser vi att aktörerna skulle kunna erbjuda mer, till exempel 

guidade vandringar, ridlektioner och markerade ridleder för turister. 

Cykeln, en del av idrottsturismen 

Aktörerna på Öland vill bland annat satsa på guidade turer på cykel och erbjuda olika cykel-

paket. De har startat projektet Fyr till Fyr som är en satsning mot mer cykelturism (cyklapao-

land.se). I framtiden önskar John-Erik Svensson att det ska finnas mycket aktiviteter i anslut-

ning till de nya cykellederna och 2013 kommer de att erbjuda fem olika cykelpaket. Dock 

berättar han att det kommer ta många år innan lederna är fullt utbyggda. Vidare säger John-

Erik Svensson att satsningen på cykellederna kan komma att gynna näringslivet på Öland ge-

nom att erbjuda aktiviteter i anslutning till lederna. Anders Nyholm nämner att Öland har 

goda förutsättningarna för cykelturism. Projektet Fyr till Fyr kommer börja med att utveckla 

två leder, en i norr och en i söder som i framtiden kommer att knyta samman hela ön (cykla-

paoland.se). Projektet mot mer cykelturism är något som vi anser är en bra grund till utveck-

lingen av hälso- och idrottsturism. Det här grundar vi i att cykelturism enligt Swedenmark 

(2012) har ökat och fler turister önskar att få guidade turer på cykel eftersom de då kan få 

motion samtidigt. Hon skriver även att trenden att cykla för att upptäcka ett resmål kan ses i 

ett flertal städer i världen. Vi anser att kringaktiviteterna längs med cykellederna exempelvis 

kan vara hälso- eller idrottsrelaterade. Det kan i vår mening också finnas boendemöjligheter 

med spa och olika behandlingar, vilket tillsammans med andra aktiviteter kan knytas ihop till 

paketerbjudanden.  
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Koucky (2007) skriver att flera destinationer i Schweiz erbjuder cykeluthyrning där turisten 

kan hyra en cykel på ett ställe och sedan lämna tillbaka cykeln till samma firma men det be-

höver inte vara på samma punkt som den blev uthyrd. Vi anser att aktörerna på Öland skulle 

kunna utveckla liknande cykelstationer som i Schweiz. Vi påstår att på det här sättet kan 

Öland knytas samman och turisten erbjuds mer flexibilitet på sin semester. Det vi menar är att 

turisten kan låna cykeln och besöka hela ön och lämna tillbaka cykeln då det passar, och på 

den plats som det passar denne bäst. I vår mening skulle cykelturisten kunna få tillgång till att 

utnyttja bussarna och på så sätt transporteras snabbare mellan olika aktiviteter som finns på 

ön. 

3.2 Kombinationstrenden: hälsa och idrott 

Karsten Jurk skriver att Ostseebad Kühlungsborn bland annat erbjuder massage, spa och vat-

tengymnastik för att värna om besökarnas välbefinnande. Kulkarni skrev 2008 att turister inte 

längre ser spa som en plats där de kan vila upp sig utan som ett behov för att vara hälsosam-

ma. Hon hävdar att turister inte längre söker efter traditionella spaupplevelser utan vill kunna 

kombinera det med olika aktiviteter. Göransson (2012) antyder att turister vill känna välmå-

ende på sin semester och komma hem utvilade. Utbult (2012) påstår att turisterna vill röra på 

sig mer, äta sundare samt få mer balans mellan arbete och fritid. 

Hälsa och spa inom turismen har under det senaste årtiondet fått en riktig boom och det finns 

ett intresse som inte ser ut att avta i framtiden (Erfurt-Cooper & Cooper, 2009). Alsand (2011) 

skriver att många stora researrangörer i Sverige har insett att turisterna allt mer vill åka på 

hälso- och idrottsresor där det ska finnas möjlighet till träning vid boendet. Fler svenska turis-

ter efterfrågar både idrotts- och spaupplevelser, vilket en undersökning visar beror på att deras 

syn på hälsa har förändrats (Alsand, 2011). John-Erik Svensson anser att Öland befinner sig i 

en utvecklingsfas vad gäller hälsa och hävdar att hälsointresset växer i hela Sverige. En av 

anledningarna till att fler människor efterfrågar hälso- och idrottsaktiviteter på semestern är 

enligt Chen et al (2008) att stadsmiljön som många människor lever i har försämrat deras häl-

sa. Många människor har även dåliga matvanor och upplever mycket stress i sin vardag. Pforr 

och Locher (2012) skriver att hälsomedvetenhet har kommit att bli en social trend, vilket kan 

ses i det växande utbudet av hälsoaktiviteter. De krav som människor ställer på sin egen hälsa 

har förändrats och det som tros ligga bakom hälsotrenden är den ständiga tidspressen i dagens 

samhälle (sydsvenskan.se). Det finns enligt John-Erik Svensson mycket potential till hälsotu-

rism på Öland men han anser att utbudet inom hälsoaktiviteter på ön idag inte är lika stort som 

utbudet inom idrott. 

Anders Nyholm berättar att det finns ett få antal stora anläggningar på Öland som arbetar med 

hälsoaktiviteter. Det finns förutom de stora anläggningarna många småföretagare på östsidan 

av ön som fokuserar på olika hälsoteman så som behandlingar, massage och skönhetsvård. 

Flera av småföretagen erbjuder även någon form av retreat där besökaren stannar i några da-

gar i syfte att vila upp sig. Vidare berättar Anders Nyholm att det finns samarbeten mellan 

vissa av aktörerna i form av olika paket, där logi och spa ingår. Vi anser att samarbeten mel-

lan de olika aktörerna är bra. Ett sätt som paketen kan utvecklas på skulle kunna vara att ut-
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vidga samarbetena till att involvera idrottsaktörer. På det sättet kan aktörerna på Öland nyttja 

den nya trenden där hälso- och idrottsturism kombineras. 

Ett flertal hotellanläggningar i Ostseebad Kühlungsborn erbjuder olika former av paket (kueh-

lungsborn.m-vp.de). Paketen består av allt från en vecka till några dagar där turisten kan välja 

mellan olika hälsorelaterade aktiviteter som massage, spa etcetera. De har även kombinerade 

paket, där hälso- och idrottsaktiviteter i form av golf, skönhet och spa kombineras, eller till 

exempel bastu, massage och ridning (kuehlungsborn.m-vp.de). Hunger (2012) skriver att de i 

Ostseebad Kühlungsborn erbjuder en hälsovecka i oktober där besökarna erbjuds föreläsning-

ar och kurser. Det finns även möjlighet för besökarna att genomgå en hälsoundersökning där 

de bland annat kan testa sitt blodtryck. De erbjuder även en dag för barnen, där barnen kan 

prova på olika idrottsaktiviteter (Hunger, 2012). Vi anser att det här konceptet är något som 

skulle kunna fungera på Öland om de utvecklar de samarbeten som de har idag. 

Erfurt-Cooper och Cooper (2009) antyder att många spaanläggningar inkluderar golfbanor 

och idrottsanläggningar samt skönhetsvård som extra attraktioner. Vidare skriver Göransson 

(2012) att flera destinationer erbjuder kortare weekendpaket istället för en hel vecka för att på 

så sätt locka ett större antal besökare. I vår menig kan aktörerna på Öland ta efter Ostseebad 

Kühlungsborn och utveckla flera olika paket som varierar i antalet dagar för att på så sätt 

kunna tillfredsställa flera olika turisters behov. Weiermair och Steinhauser (2003) hävdar att 

fler destinationer måste tänka på att möjliggöra för paketerbjudanden som innehåller både 

hälsa, idrott och andra upplevelser. Kulkarni (2008) menar att turister allt mer vill kombinera 

hälso- och spaupplevelser med andra fritidsaktiviteter. Enligt Hadzik et al (2012) har spaat-

traktioner som erbjuder någon form av sportevenemang eller andra kringliggande aktiviteter 

blivit allt mer populära. Vi ser därför att ett alternativ i utvecklingen av hälso- och idrottstu-

rism på Öland är att erbjuda kringaktiviteter i form av spa eller vattenaktiviteter som tilltalar 

både enskilda par och familjer. 

Pooler, en viktig del i hälsoturismen 

I Ostseebad Kühlungsborn finns det en stor anläggning med saltvattenspool med anslutning 

till ett flertal bastur i olika varianter (kuehlungsborn.de: d). Ulrich Langer skriver att de även 

erbjuder behandlingar så som varma och kalla bad, men även andra liknande hälsorelaterande 

aktiviteter. Det finns även en stor badanläggning med olika behandlingar, pooler och spa. Den 

här anläggningen är anpassad för barnfamiljer så väl som andra målgrupper (kuehlungs-

born.de: a). Smith (2009) hävdar att det är en fördel för destinationer att ha poolområden. Det 

kan attrahera familjer till hälsodestinationer, då barnen ofta inte kan delta i skönhets- och spa-

behandlingar. Genom att en destination anlägger en stor badanläggning med utrymme för spa-

aktiviteter, så attraherar det inte enbart turister utan även lokalbefolkning. Det medför även att 

destinationen kan locka hela familjer och inte bara personer som är intresserade av spabe-

handlingar (Smith, 2009). Hadzik et al (2012) påstår att spadestinationer kan göra sin destina-

tion attraktivare genom att utveckla sitt utbud med badplatser, pooler och yoga. Det var även 

något som Connell uppmärksammade 2008 då en efterfrågan av yoga och meditation på se-

mestern blev allt vanligare. 
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Anders Nyholm berättar att han kan tänka sig att Öland profileras som en hälsodestination, 

men idag finns det endast ett badhus som förutom pooler erbjuder bastu och gym (oland.com). 

För att uppnå profileringen som en hälsodestination anser vi att aktörerna på Öland har en 

lång väg att gå jämfört med Ostseebad Kühlungsborn. De måste enligt oss utveckla mer an-

läggningar för hälsoturism på ön, till exempel inom- och utomhusbad. Genom att det finns 

både inom- och utomhuspooler anser vi att ön skulle bli en mer attraktiv destination, eftersom 

besökarna då kan bada oberoende av vädret. Erfurt-Cooper och Cooper (2009) menar att vat-

ten är en av de viktigaste faktorerna för en hälsodestination. De menar inte bara vatten i form 

av pooler utan även som ett naturligt inslag i landskapet på destinationen, vilket även är något 

som Öland har och som kan utnyttjas mer enligt oss. 
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4. GRUNDEN TILL HÄLSO- OCH IDROTTSTURISM 

 

Vi kommer här att presentera vikten av att ha en fungerande infrastruktur och tillgång till 

faciliteter för att kunna utveckla hälso- och idrottsturism. Där bland annat cykelturismen 

kommer att nämnas. Vi kommer även redogöra för hur en destination kan utnyttja de naturli-

ga resurserna som finns i deras omgivning. Till sist kommer vi även att presentera hur 

Ölandsidrotten arbetar för att utveckla och förlänga säsongen på Öland.

 

Ostseebad Kühlungsborn har ett bra geografiskt läge som gynnar turismen då destinationen 

ligger mellan två större städer och vid havet. Det medför att det finns bra infrastruktur, både 

för bil och tåg samt även närhet till en större flygplats och färjetrafik (kuehlungsborn.de: e). 

Tyskland är som tidigare nämnts väletablerad på marknaden inom hälsoturismen och aktörer-

na på destinationerna har enligt Pforr och Locher (2012) tänkt på infrastrukturen vid utveck-

lingen inom området. Aktörerna har baserat sina kurorter på platser där det redan finns en bra 

tillgänglighet samt välutvecklad infrastruktur. Higham och Hinch (2009) antyder att om en 

destination ska gynnas av hälso- och idrottsturism krävs det att destinationen har vad som 

krävs inom bland annat, infrastruktur och transport. En undersökning om spaanläggningar i 

Polen som Lim och Patterson (2008) har gjort, visar att infrastrukturen har stor betydelse vid 

turistens val av destination. Studien visade att turister valde att besöka den destinationen som 

hade en mer välutvecklad infrastruktur än den andra destinationen. 

Det här är även något som John-Erik Svensson har tänkt på. Infrastrukturen på Öland kan ses 

som bristfällig, speciellt under högsäsong då vägarna är mycket belastade. En av de största 

satsningarna som påverkar infrastrukturen på Öland är den mot cykelturism, där projektet Fyr 

till Fyr arbetar mot att förbättra cykellederna som finns och även färdigställa nya cykelleder 

(cyklapaoland.se). John-Erik Svensson antyder att infrastrukturen på ön behöver förbättras för 

att satsningen mot cykelturism ska bli lyckad. Koucky (2007) hävdar att Sverige har potential 

till att bli en bra destination för cykelturism. Attribut som gör Sverige attraktivt är bland annat 

naturen och det milda klimatet. Dock måste kvaliteten på infrastrukturen förbättras kraftigt för 

att cykelturismen ska fungera. Hadzik et al (2012) antyder att destinationer som erbjuder spa 

och har en välutvecklad infrastruktur i form av cykel- och promenadleder, även kan erbjuda 

idrottsaktiviteter. På så sätt kan destinationen bli konkurrenskraftigare gentemot andra liknan-

de destinationer. 

Infrastrukturen ser vi som en av de viktigaste faktorerna för Ölands satsning mot hälso- och 

idrottsturism då det utgör en grund för all sorts turism. Det kan vi tydligt se på Ostseebad 

Kühlungsborn som har en välutvecklad infrastruktur och vägnät där aktörerna kan arrangera 

både cykel- och löparlopp i olika längder. Det bidrar även till att turisterna kan ta sig dit utan 

problem. Singh (2010) nämner att det utan en bra infrastruktur är svårt för en destination att 

utveckla turismaktiviteter överhuvudtaget. I takt med att turismindustrin ständigt förändras 

och expanderas måste en destination kontinuerligt se över både infrastruktur och transportsätt 

för att inte komma efter i utvecklingen (Singh, 2010). Vi anser att det kommer bli svårt för 
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aktörerna på Öland att genomföra satsningen mot hälso- och idrottsturism på ett effektivt sätt 

om de inte ser över infrastrukturen i ett tidigt skede av projektet. Enligt oss kan utvecklingen 

av cykellederna även gynna mindre företag på ön som ligger i anslutning till lederna då det 

ger dem en chans att erbjuda turisterna olika former av service. 

Att ta vara på det som finns 

Ostseebad Kühlungsborn var en badort redan under DDR-tiden och då byggdes det stora faci-

liteter bland annat för boende dit östtyskarna fick åka på sin semester. Därmed fanns det ett 

stort antal faciliteter som aktörerna kunde renovera i satsningen mot turismen (kuehlungs-

born.de: f). John-Erik Svensson nämner att det finns flera idrottslokaler som står tomma under 

stora delar av året och han ser därmed en potential till att använda dem till att bland annat 

anordna träningsläger. I november 2012 invigdes Ölands första multisportarena i Algutsrum, 

där basket, fotboll, landhockey och tennis kan utövas. Under vintern är det tänkt att besökarna 

även ska kunna åka skridskor (Smålandsidrotten, 2012). John-Erik Svensson benämner den 

nya arenan som en multiarena i miniformat, där den främst är ämnad för att användas av ung-

domar men även äldre kan vara där och träna. John-Erik Svensson hävdar dock att det kan 

vara svårt att hålla evenemang där och att den troligtvis inte kommer användas som en turist-

attraktion för Öland. Higham och Hinch (2009) nämner att tillgången till bra lokaler för trä-

ning, tävling och hälsoaktiviteter är väldigt viktig för att utveckla framförallt idrottsturism. 

Däremot påstår Gibson, Kaplanidou och Kang (2012) att det är viktigt att tänka på vad lokal-

befolkningen behöver när nya idrottsfaciliteter byggs för att satsningen ska bli bra långsiktig 

och inte bara vara riktad mot turismen. 

Vi anser att Ostseebad Kühlungsborn har ett försprång i utvecklingen inom hälsa och idrott 

jämfört med Öland då de har ett större antal faciliteter till förfogande. På Öland anser vi att 

flertalet av de campingarna som finns skulle kunna utnyttjas mer i hälso- och idrottssyfte än 

vad de gör idag. Till exempel genom att samarbeta med idrottsföreningar. En trend visar på att 

allt fler väljer att bo på campingar även vintertid (boarding.no). Vi anser att den nya arenan är 

ett steg i rätt riktning även om John-Erik Svensson antyder att den inte ska användas i turism-

syfte. I vår mening kan arenan vara ett bra komplement i satsningen mot träningsläger. Där vi 

ser en potential till att ha ett större träningsläger med flera idrotter samtidigt. Aktörerna skulle 

även kunna utnyttja de lokaler som John-Erik Svensson menar på står tomma till träningsläger 

och samarbeta med andra aktörer inom logi och mat för att få en helhet. 

4.1 Hälsa och idrott i det naturliga landskapet 

En av attraktionerna med Ostseebad Kühlungsborn är den 6 km långa stranden. Karsten Jurk 

skriver att de marknadsför stranden som en plats för både hälsa och idrott. Enligt Ulrich Lan-

ger är en del av stranden reserverad för aktiviteter (Aktiv Fun Strand) och en för hälsa och 

fitness (Vital Fit Strand). Han skriver att där bland annat finns möjlighet till att delta i bad-

minton, fotboll, handboll och volleyboll med instruktör för den som vill. Karsten Jurk skriver 

att på fitness- och hälsodelen finns det tillgång till gym, yoga och andra hälsoaktiviteter. Al-

sand (2011) hävdar att människor ställer högre krav på sin egen hälsa och på sina liv, vilket 

återspeglas i valen av semester. Framförallt vill turisterna ha tillgång till golf, gym, spa, tennis 
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och andra aktiviteter som de kan kombinera med dagar av sol och bad på stranden (Alsand, 

2011). Ostseebad Kühlungsborn har även en seglingsklubb och en vattenidrottsskola där be-

sökaren kan lära sig dyka, segla, simma och surfa (Touristik-service-Kühlungsborn GmbH, 

2012). 

På Öland finns det idag ett mindre utbud vad gäller vattenaktiviteter. De vattenaktiviteter som 

de erbjuder i dagens läge är fiske och kitesurfing (olandsturist.se: a) och det finns även en 

dykskola, Long Island Divers. På dykskolan kan både nybörjare och erfarna ta dykkurser 

(oland.com). Ostseebad Kühlungsborn har en lång strand och även Öland har tillgång till 

många stränder. Det är i vår mening något som aktörerna på Öland kan utnyttja mer i utveck-

lingen av hälso- och idrottsaktiviteter. De skulle till exempel kunna anordna turneringar i oli-

ka strandsporter som beachvolleyboll och beachhandboll eller bygga upp ett strandgym precis 

som Ostseebad Kühlungsborn har. 

Prebensen, Skallerud och Chen (2010) skriver att det som motiverar turister till att resa till en 

sol- och stranddestination inte enbart är själva stranden utan attraktioner runt omkring. De 

hävdar att många kombinerar sol och strand med att vara i bra form och se hälsosamma ut. 

Det tolkar vi som att hälso- och idrottsaktiviteter i anslutning till stranden motiverar männi-

skor till att resa till just den destinationen framför en annan. Att turister allt mer vill kombine-

ra sol och bad med hälsa och idrott ser vi som något som passar väldigt bra på Öland. Det för 

att sol och bad redan är en av de största reseanledningarna till ön och att de flesta turister 

kopplar ihop Öland med den kombinationen. 

Hadzik et al (2012) skriver att destinationer bör ta vara på det utbudet som de har i sin omgiv-

ning för att konkurrera och bli en attraktivare destination. De antyder att spadestinationer på 

så sätt kan erbjuda fler aktiviteter i form av cykel, promenad och yoga. Därmed blir destina-

tionen konkurrenskraftigare (Hadzik et al, 2012). Göransson (2012) påstår att yoga ofta kom-

bineras med att hotellen även erbjuder detox, pilates, surfing eller vandring. Där dagen kan 

börja med yoga och sedan efter frukost ger sig turisterna ut på vandring. Vi anser att eftersom 

Öland är en ö så skulle de kunna utveckla mycket mer inom vatten- och strandaktiviteter och 

även utnyttja de naturliga resurser som finns på ön när de utvecklar destinationen. Det finns 

idag enligt oss ett basutbud av vatten- och strandaktiviteter men det skulle kunna finnas mer 

av till exempel, jetski, vattenskidor och wakeboarding som turister kan pröva på. 

För den tävlingsinriktade 

Ostseebad Kühlungsborn har idag fler olika tävlingar som löper under året, där det är ett fler-

tal idrottsföreningar som arrangerar (sportiversum.de: c). I september 2012 anordnade aktö-

rerna löpartävlingen Ostseeküstenlauf. Tävlingen har tre olika banlängder, där den längsta är 

25 km (sportiversum.de: b). Löpartävlingar är något som det finns mycket av i Ostseebad 

Kühlungsborn, men de har även ett evenemang som heter Nordic Walking Day, med banläng-

der från 2 km till 15 km (sportiversum.de: a). 

John-Erik Svensson berättar att bakom de tävlingsarrangemang som finns på Öland varje år 

står paraplyorganisationen Ölands Idrottskrets. Organisationen bildas med hjälp av 35 öländs-
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ka idrottsföreningar. Den innefattar sju olika sektioner; badminton, fotboll, friidrott, golf, in-

nebandy, ridning och skidor. Anders Nyholm nämner att tennis varit en populär idrott på 

Öland. Han berättar att det förr arrangerats en stor tennisturnering i samma omfattning som 

tennisveckan i Båstad har idag. O’Brien och Chalip (2008) hävdar att idrott har blivit allt vik-

tigare för att skapa konkurrens inom turismindustrin. Simpson (2010) skriver att idrottsturism 

inte bara inkluderar idrottsevenemang utan även träningsläger och personer som deltar i id-

rottsaktiviteter på sin semester. 

På Öland arrangeras löpar- och cykeltävlingar samt tävlingar i kitesurfing. En löpartävling 

som arrangeras på Öland är enligt John-Erik Svensson Kyrkstafetten, som arrangeras i maj 

och loppet har sett olika ut under åren. För att utveckla loppet och locka fler deltagare har 

arrangörerna nu mera ändrat banlängderna, då fler vill ställa upp om loppet är kortare. Det nya 

loppet har varit väldigt populärt och John-Erik Svensson berättar att han har sett en positiv 

utveckling. I framtiden ser John-Erik Svensson en potential till att utveckla arrangemang så 

att deltagarna stannar någon mer dag än enbart under tävlingsdagen. 

En annan löpartävling som arrangeras är Victorialoppet berättar Anders Nyholm. Tävlingen 

lockar ett stort antal deltagare både elit och nybörjare. Han påstår att Öland har utrymme till 

att kunna arrangera fler liknande tävlingar under året. Något som är positivt med att utveckla 

idrottsturism är enligt Göransson (2012) att även personer som inte tränar på elitnivå kan delta 

och det finns något för alla. Gibson et al (2012) hävdar att en av de största motivationerna 

inom idrottsturismen är att delta i tävlingar. De skriver även att de tävlande har med sig familj 

och vänner som stöd, vilket gör att antalet åskådare ofta är relativt högt. Weiermair och Stein-

hauser antydde 2003 att idrott inte enbart utövas i tävlingssyfte, utan att fler turister vill utöva 

idrott på sin semester i hälsosyfte. Göransson (2012) skriver även att intresset för att träna och 

tävla ökar och att allt fler vill göra det på sin semester. I vår mening är det bra att anordna 

tävlingar där både elit och nybörjare kan vara med och tävla då det kan locka ett större antal 

deltagare. 

John-Erik Svensson berättar att cykellopp har varit populärt på Öland sedan 80-talet. På den 

tiden fanns det ett lopp med en sträckning från fyr till fyr, som var 12 mil långt. Nu har loppet 

utvecklats och idag finns det även en bana som har en kortare cykelsträcka. 2012 arrangerades 

det en tävling i september som lockade ett stort antal deltagare. Närmare bestämt 520 stycken, 

berättar John-Erik Svensson. Vi anser att aktörerna på Öland har utvecklat sina tävlingar bra, 

då de exempelvis kortade ner banlängderna för Kyrkstafetten. Det här är även något som aktö-

rerna på Ostseebad Kühlungsborn redan har tagit till sig då de erbjuder ett antal olika ban-

längder under alla sina tävlingar. Genom att göra det kan tävlingarna enligt oss locka fler del-

tagare i olika åldrar som kan vara både nybörjare och elit. Vi anser att aktörerna ska fortsätta 

utveckla tävlingar inom löpning på Öland då Hinch och Higham (2011) påstår att det är 

många sportutövare som reser i syfte att tävla eller att titta på tävlingar. Destinationer kan 

utnyttja det här genom att anordna tävlingar i idrotter som alltid lockar deltagare, som exem-

pelvis löpning (Hinch & Higham, 2011). Vi anser även att det är viktigt att aktörerna tänker 

på de turister som kommer i åskådarsyfte genom att lägga till kringliggande aktiviteter. 
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Evenemang med internationellt deltagande och publik 

Ett stort evenemang som delvis går på Öland är Ironman, som är en stor triathlontävling där 

det tävlas i cykel, löpning och simning och den lockar en mängd internationella och svenska 

deltagare (Ölands näringslivskontor, 2012). Anders Nyholm och John-Erik Svensson hävdar 

att Ironman kan gynna andra löptävlingar och cykellopp på ön då fler personer har fått upp 

intresset för just de grenarna efter 2012 års Ironmantävling. Lamount (2009) skriver att cykel-

lopp kan bidra till cykelturismen på en destination i stort. Han påstår att det är många som 

ställer upp i en tävling så får tävlingen mer publicitet, vilket kan medföra att fler ser destina-

tionen som ett resmål för cykelintresserade (Lamount, 2009). Enligt Koucky (2007) finns det 

inte någon specifik definiering av en cykelturist, utan han menar att alla befolkningsgrupper 

kan vara en cykelturist. Lamount (2009) hävdar däremot att personer vars huvudsakliga mål 

med resan är att tävla inte klassificeras som cykelturister utan som sportturister. 

Porsgaard (2012) skriver att Ironman i Kalmar var Skandinaviens första kvaltävling i Ironman 

någonsin och den bidrog till bra hotellbeläggning och att deltagare och besökare stannade 

efter tävlingen, vilket generade ekonomiska intäkter till lokala aktörer. Vi anser att det är bra 

att använda sig av tävlingar som en del i utvecklingen av idrottsturismen på Öland eftersom 

tävlingar ofta får mer uppmärksamhet i media än vad turismaktiviteter får. Aktörerna kan då 

använda sig av den publicitet som tävlingarna får för att marknadsföra hälso- och idrottstu-

rismen på ön. Ytterligare ett internationellt evenemang som John-Erik Svensson tror kan 

locka turister till Öland är Dam EM i fotboll som bland annat går i Kalmar 2013. Han anser 

att det skulle kunna öka intresset för fotbollsläger på Öland. Enligt oss kommer Dam EM 

gynna Öland, men inte i en stor omfattning, då de flesta av besökarna kommer tillbringa sin 

tid i Kalmar. 

I Ostseebad Kühlungsborn anordnas i juni en drakbåtsfestival, vilket är en segeltävling (kueh-

lungsborn.de: c). Ett annat evenemang som arrangeras är Deutscher Windsurf Cup, som är en 

del av Tysklands vindsurfing cup. Vindsurfing i Ostseebad Kühlungsborn lockar inte bara 

utövare från Tyskland utan även internationella utövare, framförallt när det arrangeras täv-

lingar (kuehlungsborn.de: b). Kitesurfing är en annan tävlingsaktivitet som anordnas på Öland 

och som John-Erik Svensson tror kommer komma allt mer av. Han berättar att det kommer 

arrangeras en tävling i maj 2013. Vidare nämner John-Erik Svensson att det inte finns så 

många ställen i Sverige som erbjuder kitesurfing. Han tror då att kitesurfingaktörerna på 

Öland har stor fördel och kan satsa på att få SM tävlingar nästa år, vilket han anser kommer 

gynna näringen på ön. 

Vi anser att aktörerna på Öland är på en god väg vad det gäller att anordna olika evenemang. 

När vi tittar på Ostseebad Kühlungsborn så har de aningen större och mer omfattande tävling-

ar inom vattenidrott, men inom andra tävlingar som löpning ligger destinationerna på en lik-

nande nivå. Vi anser att Öland skulle kunna utvecklas mer inom vattenidrotten. Det finns som 

sagt bara tävlingar inom kitesurfing idag. Vi ser även att det skulle kunna utvecklas mer ten-

nis på ön då det har varit populärt tidigare. Det skulle både kunna anordna en tävling som 

inriktar sig mot barn och ungdomar, kombinerat med träningsläger. Gibson et al (2012) häv-
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dar att det är bra att arrangera evenemang för är barn och ungdomar, då föräldrarna tenderar 

att vara benägna att spendera mer när det gäller deras barn. 

4.2 Ölandsidrotten 

Ölandsidrotten är ett projekt som John-Erik Svensson är involverad i. De arbetar för att försö-

ka förlänga säsongen på Öland med hjälp av idrottsevenemang. Projektet är ett samarbete 

mellan idrottsrörelsen, näringslivet och de två kommunerna på Öland (olandsidrotten.se: a). 

John-Erik Svensson berättar att Ölandsidrotten stöttar de lokala idrottsföreningarna genom att 

ge ut fem stycken evenemangsbidrag varje år. Det här gör dem för att evenemangen som finns 

på Öland ska få en chans att marknadsföra sig bättre och på så sätt locka fler besökare till ön. 

Hall och Williams (2008) skriver att det krävs innovativa aktörer på en destination för att des-

tinationen ska kunna utvecklas. De nämner ordet innovationssystem som ett framgångsrikt 

sätt att främja lärande inom regionen och ekonomisk utveckling. Ett innovationssystem grun-

das i att olika aktörer samarbetar i ett nätverk. Aktörerna kommer tillsammans upp med nya 

idéer, stödjer varandra och delar med sig av sin kunskap till varandra för att utveckla sin regi-

on. Vidare skriver Hall och Williams (2008) att det exempelvis kan vara att försöka locka en 

ny målgrupp, genom att erbjuda nya produkter och därmed utöka sitt utbud. Weiermair och 

Steinhauser (2003) antyder att det krävs att aktörer på destinationen samarbetar för att utveck-

la nya paket och produkter. 

Vi anser att det är bra att starta projekt som arbetar tillsammans för att utveckla Öland. Det 

krävs dock att de får med sig alla aktörer på destinationen för att projektet ska bli så lyckat 

som möjligt. Därmed är det i vår mening att Ölandsidrotten hittills är en bra start för att kom-

ma igång med utvecklingen av idrottsturism på Öland. Vi anser även att de skulle kunna ut-

veckla sina samarbeten mellan aktörer på ön. Olika idrottsaktörer skulle kunna hjälpa till att 

kombinera paketerbjudanden ihop med hälsoaktörerna. De skulle exempelvis kunna erbjuda 

liknande paket som Ostseebad Kühlungsborn gör, eftersom aktörerna på Öland har mycket 

liknande aktiviteter men inga kombinationer dem emellan. 

Anders Nyholm hävdar att om det finns fler aktiviteter på Öland under vår och höst så kan det 

bidra till att det attraherar nya målgrupper samt gynnar näringslivet på ön. John-Erik Svens-

son berättar att de inom projektet Ölandsidrotten just nu satsar på träningsläger. De anser att 

det finns stora möjligheter för den typen av idrottsturism på ön. Vidare berättar John-Erik 

Svensson att Ölandsidrotten vill samarbeta med campingarna på Öland, som skulle kunna 

bidra med logi under de perioder som träningsläger arrangeras. Han påstår att det här skulle 

gynna campingarna med, eftersom de under den här tiden inte har någon eller ytterst lite be-

läggning. Müller påpekade 2007 att träningsläger kunde utgöra en gynnande faktor för eko-

nomin i en region då de kunde ge upphov till en ökning av antalet gästnätter. 

I vår mening är samarbeten med campingarna på Öland bra då Ölandsidrotten kan skapa ett 

större nätverk och få träningslägren att bli gynnsamma. De skulle kunna utveckla olika id-

rottsläger för att möta en större omfattning av turister. Där skulle Ölandsidrotten kunna skapa 

ett samarbete med campingarna som går ut på att kanske starta liknande aktiviteter på strän-

derna som Ostseebad Kühlungsborn har. Campingarna skulle på så sätt kunna utvidga sitt 

utbud genom att anordna olika turneringar på stranden eller strandgym. De flesta campingarna 
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på Öland är belägna vi havet och har därmed den här möjligheten. Alternativ två är att 

Ölandsidrotten har det som en tjänst att hjälpa campingar att utveckla utbudet och därmed kan 

hela ön tjäna på att utveckla hälso- och idrottsaktiviteter eller tävlingar. 

En annan anledning till att vi anser att campingarna på Öland kan vara tillgängliga under flera 

delar av året är på grund av vintercampingstrenden. Gidlund (2012) skriver att vintercamping 

i Sverige har blivit allt vanligare och fler väljer även att fira jul och nyår i sin husvagn eller 

husbil. Från januari till mars 2012 ökade gästnätterna på svenska campingar med 5 % (boar-

ding.no). Gidlund (2012) tror att trenden beror på en ökning av husbilsägare som skett de se-

naste åren och hon tror att trenden även kommer sprida sig utomlands. Många av de vinter-

öppna campingarna ligger i anslutning till skidanläggningar (boarding.no). Trots det påstår vi 

att det kan fungera på Öland. De skulle exempelvis kunna erbjuda vintercamping i kombina-

tion med spa eller andra aktiviteter. 

John-Erik Svensson berättar att ett steg i att utveckla Öland mot idrottsturism redan är taget. 

Det är den nya badmintonturneringen som heter Ölandsspelen som arrangeras runt Halloween 

av Ölands badmintonklubb, BK Fåken. De hoppas på att det ska bli södra Sverige största tur-

nering. John-Erik Svensson hoppas på att de ska kunna anordna paket som gör det möjligt för 

besökarna att stanna på ön under en hel helg. Vi ser badmintonturneringen som ett positivt 

steg i rätt riktning för att förlänga säsongen och utveckla ön inom idrottsturism. Aktörerna 

måste fortsätta arbeta med utvecklingen och samarbeten för att uppnå målet med att bli en 

idrottsdestination. Däremot anser vi att aktörerna på Öland inte får glömma bort att se vad 

som sker i turismbranschen vad gäller trender. Holjevac (2003) nämner att turismbranschen 

förändras hastigt och det är därför viktigt för destinationer att se över sitt utbud kontinuerligt 

för att fortsätta utvecklas. Connell (2008) skriver att det är viktigt att följa nyheter och media 

samt att analysera omvärlden för att inte tappa mark gentemot sina konkurrenter. Han menar 

på att det är viktigt att förstå sig på vad turisten vill och söker och sedan erbjuda det. 

Vi ser en möjlighet för Ölandsidrotten att samarbeta med spaanläggningarna på ön och på så 

sätt skapa nätverk inom det som sedan kan utveckla olika paketerbjudanden tillsammans. 

Både Anders Nyholm och John-Erik Svensson har nämnt att det finns potential till att utveck-

la hälsoturism på Öland då det finns spaanläggningar och mindre verksamheter med hälsoan-

knytningar. Även Pforr och Locher (2012) hävdar att hälsoturism är en form av den moderna 

turismen då turisten söker tjänster som omfattar sport, fritid, hälsosam kost, livsstilsrådgiv-

ning samt hälsa och friskvård. Vi anser att det skulle kunna vara ett helt eget nätverk som ar-

betar med hälsoturismen. Aktörer från de företag som har utbud inom hälsa och spa bildar då 

en egen förening som kan samarbeta med Ölandsidrotten. På så sätt kan de på Öland erbjuda 

många fler olika former av paket och möta ett större antal turisters behov. 
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5. DESTINATIONEN SOM ALDRIG SOVER 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera hur Öland kan förlänga sin säsong. Vi kommer 

även nämna problematiken med väder och vind som spelar en avgörande roll vid säsongsut-

veckling. Här kommer vi även redogöra för på vilka sätt som Öland kan tjäna på att utveckla 

hälso- och idrottsturism.

 

Merparten av turisterna som besöker Ostseebad Kühlungsborn gör det enligt Karsten Jurk 

under sommaren, då allt är fullbokat och stränderna är välbesökta. På vintern däremot skriver 

Karsten Jurk att destinationen tappar besökare förutom under jul och nyår, då det är lika full-

bokat som under sommarsäsongen. Vidare skriver Karsten Jurk att under höst och vår har 

Ostseebad Kühlungsborn ett mindre antal besökare än sommaren. Men trots att det är mindre 

besökare under vissa säsonger så kan destinationen leva på turismen året om. Den här flödes-

minskningen av turister kan ses som Higham (2006) skriver att säsong är en temporär obalans, 

där destinationer tappar antalet besökare eller att alla turister kommer på en kort period. Att 

det finns en speciell högsäsong kan ses som negativt, då mycket människor på en och samma 

yta kan bidra till en sämre kvalitet på upplevelserna (Higham, 2006). 

Anders Nyholm förklarar att högsäsongen på Öland just nu endast sträcker sig till en kort 

sommarsäsong, där merparten turister kommer under juli månad. På våren och hösten lockas 

inte besökarna till Öland lika mycket, eftersom sommarvärmen inte finns som en avgörande 

faktor (Ölands näringslivskontor, 2012). Enligt Higham och Hinch (2002) har flera destina-

tioner inom turismindustrin säsongsproblem på grund av bland annat att högsäsongen oftast är 

relativt kort. I vår mening har destinationer svårt att se nya möjligheter som kan utvecklas 

utanför högsäsongen då de traditionsmässigt endast har en säsong. 

Enligt Karsten Jurk har Ostseebad Kühlungsborn två säsonger, där högsäsongen sträcker sig 

från april till oktober och vintersäsongen kretsar kring jul och nyår. Ulrich Langer skriver 

också att destinationen har två säsonger, men att högsäsongen sträcker sig från mars till okto-

ber och att under vintern är det lugnare förutom under nyår. Det finns olika idrottsaktiviteter 

eller tävlingar i Ostseebad Kühlungsborn under större delen av året, vilket vi anser bidrar till 

att destinationen inte är lika säsongsberoende som Öland. 

Idrottens säsongspåverkan 

John-Erik Svensson antyder att säsongen på Öland är snedvriden, då den enbart är koncentre-

rad till en sommarsäsong som inte stämmer överens med sportsäsongen. Han menar att allt 

ska ske under sommarens tre månader, även om det finns mycket idrottsaktiviteter under de 

andra årstiderna. Weiermair och Steinhauser (2003) skriver att säsongen kan utgöra ett pro-

blem för destinationer, men en undersökning som de har gjort visar på att hälso- och idrotts-

aktiviteter kan påverka säsongsproblematiken. De menar på att hälso- och idrottsaktiviteter 

kan produceras året om utan att vara säsongsberoende. Vi anser att John-Erik Svensson delvis 

har rätt i att det finns två säsonger, en för idrott och en för turism. På Öland skulle de kunna se 
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positivt på idrottssäsongen som kan bidra till nya kombinationer av idrott och turism under 

lågsäsongen. Vi menar att aktörerna på Öland på så sätt kan skapa och utveckla kombina-

tionspaket inom hälsa och idrott. 

John-Erik Svensson tycker att Öland kan ha en säsong för varje årstid för att utveckla och 

bredda den säsongen som de har idag. Det John-Erik Svensson antyder är att anledningen till 

att föreningarna väljer att ha evenemang under sommaren är för att det är mindre arbete med 

att locka deltagare och publik, eftersom turisterna redan är på ön för sin semester. Idrott kan 

enligt Higham (2006) ge unika möjligheter till att förändra en destinationens säsongsmönster 

eftersom idrott också har en specifik säsong. Hinch och Higham (2011) skriver att En destina-

tion kan utveckla nya sportevenemang som de lägger utanför högsäsongen, för att på så sätt 

locka besökare då. Ett annat sätt att få fler besökare är att utveckla nya idrottsfaciliteter av hög 

kvalitet med olika specialiserade träningsprogram (Hinch & Higham, 2011). Vi anser att det 

märks tydligt att de båda destinationerna har olika syner på säsong, vilket därmed kan ha på-

verkat hur deras utbud ser ut idag. Öland har i jämförelse med Ostseebad Kühlungsborn en 

mycket kortare högsäsong, och efter den har Öland inte heller några pikar som kan jämföras 

med antalet som kommer under högsäsong. I vår mening kan aktörerna på Öland studera 

andra destinationers säsong och se hur de sträcker sig samt hur de arbetar med att förlänga 

säsongen och utvecklar sin destination. 

Karsten Jurk skriver att Ostseebad Kühlungsborn inte är aktivt året runt, men att deras arbete 

med destinationen alltid är igång. Det av anledningen att de på Touristik Service Kühlungs-

born ständigt försöker utveckla eller komma med något nytt inför nästkommande högsäsong. 

Karsten Jurk och Ulrich Langer skriver att de arbetar kontinuerligt med att förbättra och 

komma med nya aktiviteter inom de båda områdena inför kommande säsong. Simpson (2010) 

hävdar att en kombination av hälso- och idrottsturism är bra att satsa på för att uppnå säsongs-

förlängning. Där han vidare påstår att turismdestinationer kan få en säsongsförlängning ge-

nom att anlägga träningsläger i olika idrotter under lågsäsongen. Vi ser en möjlighet att aktö-

rerna på Öland kan arbeta med sin destination året om så som aktörerna på Ostseebad Küh-

lungsborn gör, även om de inte erbjuder aktiviteter varje dag året om. Vi ser även att det finns 

förutsättningar för att Öland ska kunna utveckla fotbollsträningsläger då John-Erik Svensson 

påpekar att fotbollsplanerna torkar upp snabbt under våren, vilket möjliggör för en tidig sä-

song. Vidare nämner han att det redan delvis finns utrustning för att kunna genomföra flera 

träningsläger, då det idag finns två konstgräsplaner och planer på att anlägga fler. Vi anser 

även att konstgräsplaner visar tecken på att Öland är på väg i rätt riktning vad gäller satsning-

en mot idrottsturism. 

Destinationen Ostseebad Kühlungsborn arrangerar även aktiviteter under de årstider som an-

talet besökare minskar. För familjer finns det bland annat äventyrsminigolf inomhus som är 

öppen under sommaren och vintern. De arrangerar även ett antal tävlingar inom gång och löp-

ning samt andra vattenevenemang som drakbåtsfestival och vindsurfings-cup. Inom hälsa 

finns det bastukvällar eller andra liknande hälsokvällar som arrangeras året om (Touristik-

service-Kühlungsborn GmbH, 2012). Chen et al (2008) hävdar att hotell eller andra anlägg-

ningar använder sig av spa eller andra element inom hälsa, i syfte att förlänga sin destinations 

säsong. 
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Higham och Hinch (2002) skriver att säsongsvariationer kan påverka en destination negativt 

då de förlorar intäkter under lågsäsongerna. De antyder att idrottsturism kan bidra till fler ar-

betstillfällen samt utveckla de säsonger som är ineffektiva och bidra till ekonomiska intäkter. 

För att Öland inte ska tappa besökare under lågsäsongerna anser vi att hotellanläggningarna 

skulle kunna arrangera olika temakvällar eller tävlingar. Antingen med både hälsa och idrott 

eller mer nischade. Om aktörerna gör det här anser vi att ön inte enbart kommer att utvecklas 

som destination utan även kan växa ekonomiskt. Ett exempel som Holjevac (2003) beskriver 

är att under sommarsäsongen kan destinationer erbjuda mer utomhusaktiviteter, och under 

vintersäsongen kan de kombinera utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter som gym och 

spa. 

På Öland arrangeras idag ett antal idrottstävlingar i bland annat cykel, hästhoppning och löp-

ning (olandsidrotten.se: b). John-Erik Svensson berättar att i maj arrangeras en löpartävling, 

Kyrkstafetten. Vidare berättar Anders Nyholm att det på Öland i juli månad varje år arrange-

rar Victorialoppet som även det är en löpartävling. Ett annat evenemang som delvis går på 

Öland är Ironman, som är en stor triathlontävling där det tävlas i cykel, löpning och simning 

och den lockar en mängd internationella och svenska deltagare (Ölands näringslivskontor, 

2012). Förutom löpning berättar John-Erik Svensson att det varje år arrangeras ett cykellopp 

på Öland. Lamount (2009) skriver att Ironman är ett evenemang som alltid lockar ett stort 

antal deltagare. Bland annat på grund av att det inte finns ett så stort antal Ironmantävlingar 

vilket gör att intresset höjs. Det är även många triathleter som reser mycket för att delta i så 

många av tävlingarna som möjligt (Lamount, 2009). Vi anser att tävlingar inom uthållighets-

idrotter som cykel och löpning är bra att satsa på då det oftast lockar mycket deltagare oavsett 

när under året tävlingarna går. Därför är det bra att det på Öland finns mycket tävlingar inom 

de här områdena för att möjliggöra en säsongsförlängning. 

Väder och vind 

Under vintern, december till och med februari, så anordnas en mängd olika aktiviteter på en 

inomhusisbana. Det är allt från ishockey till is-disco som arrangeras för både vuxna och barn. 

Andra aktiviteter som arrangeras under vinter är vattengymnastik och vattencykel som leds av 

en utbildad instruktör. I Ostseebad Kühlungsborn erbjuds som tradition varje år ett nyårsbads-

evenemang för att på så sätt inviga det nya året på ett hälsosamt vis (Touristik-service-

Kühlungsborn GmbH, 2012). Higham (2006) hävdar att aktörerna måste hitta olika former av 

aktiviteter som är anpassade till de olika säsongerna för att locka så många besökare som möj-

ligt. 

På Öland däremot arrangerar inte lika mycket aktiviteter under vintern, vilket Anders Nyholm 

berättar att det beror på problematiken med vädret. John-Erik Svensson berättar att de har 

försökt arrangera skidtävlingar, men att det inte varje år lyckats på grund av vädret. Sektionen 

Ölands skidklubb hoppas även på att försöka arrangera fler rullskidslopp på norra Öland, men 

även det har enligt John-Erik Svensson varit svårt på grund av vädret. Getz (2005) skriver att 

destinationer kan påverka säsongen genom att de utvidgar sitt utbud, men att det kan vara 

svårt på vissa destinationer beroende på väder (Getz, 2005). Vidare skriver Higham (2006) att 

väderproblemet är en faktor som destinationer och de aktörer som arbetar på destinationen 
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måste handskas med. Vi anser att en destination måste tänka på vilka aktiviteter de marknads-

för under olika delar av året, för att det ska passa in med vilka väderförhållanden som de olika 

säsongerna har. Därmed skulle aktörerna på Öland till exempelvis kunna utveckla fler inom-

husaktiviteter under höst och vinter så att besökarna inte väljer bort ön på grund av väderför-

hållanden. 

Anders Nyholm tycker att aktörerna på Öland borde bredda utbudet av aktiviteter på de sä-

songer som inte har sol och bad som attraktion och önskar då tydligare vår och hösterbjudan-

den. Han anser att det är en utmaning att ha en vintersäsong på grund av vädret, iallafall om 

de vill satsa på aktiviteter som är beroende av snö. Anders Nyholm antyder även att alla aktö-

rer måste vilja samarbeta om att erbjuda upplevelser även under vår, höst och vinter. Många 

aktörer på Öland håller dock fast vid att de är sommardestinationer och är inte intresserade av 

att erbjuda vinterpaket. 

Vi anser att det kan vara så att många av aktörerna på Öland tjänar väldigt mycket under hög-

säsongen och ser då inget behov av att försöka förlänga säsongen. Det kan då utgöra ett pro-

blem för utvecklingen mot en säsongsförlängning om alla aktörer inte vill vara delaktiga. Vi 

anser att Anders Nyholm har en bra tanke i att det behövs tydligare vår och hösterbjudanden 

eftersom bilden av Öland just nu är den av en sommardestination. 

5.1 Att tjäna på hälso- och idrottsturism 

Ostseebad Kühlungsborn kan idag leva året om på de ekonomiska intäkterna som turismen 

bidrar till, skriver Karsten Jurk. Han menar att destinationen har valt att satsa på hälso- och 

idrottsturism för att det just nu finns en tydlig efterfrågan på hälso- och idrottsaktiviteter. En 

av anledningarna till varför Ostseebad Kühlungsborn kan leva på turismen hela året är enligt 

Karsten Jurk att de har ett stort utbud och ständigt förnyar sig för att locka besökare. Lim och 

Patterson (2008) hävdar att speciellt idrottsturism har blivit betraktat som ett sätt att generera 

hållbar ekonomisk tillväxt för en destination. 

Ölands näringslivskontor (2012) skriver att Öland befinner sig i en stagnationsfas och att de 

under de senaste åren har tappat i konkurrens gentemot andra destinationer i Sverige. Öland är 

enligt Anders Nyholm enormt beroende av turismen, då den innebär ett stort inflöde av pengar 

till bland annat biluthyrning, handel och logiförmedling etcetera. Weiermair och Steinhauser 

(2003) skriver att när en destination eller region utvecklar sin turismnäring, utvecklar de även 

samhället. De antyder att turism hjälper en region genom att skapa fler arbetstillfälle och att 

turism kan leda till en ny utveckling av infrastrukturen. Därmed anser vi att Öland kan satsa 

på turism och speciellt idrottsturism då det kan utveckla destinationen både vad gäller antal 

besökare och utvecklingen av infrastrukturen. Även John-Erik Svensson antyder att utveck-

lingen av turismen och nya faciliteter för hälso- och idrottsturism kan gynna regionen. Det 

genom att den blir mer attraktiv för turister men även för människor som vill bosätta sig i re-

gionen. Enligt Sandblad och Avenäs (2012) kan idrottsturismen inte bara generera ekonomis-

ka intäkter utan även sociala värden som på sikt kan påverka befolkningsutvecklingen posi-

tivt. 
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I Sverige spenderar en idrottsturist upp till 800 kr/dygn beroende på vilket sorts evenemang 

det är och en undersökning visar även på att idrottsevenemang kan göra en plats mer attraktiv 

för både turister och invånare (Porsgaard, 2012). Gibson et al (2012) skriver att destinationer 

som håller i mindre idrottsevenemang får in ekonomiska intäkter genom bland annat boende 

och mat, vilket kan gynna hela samhället. Vidare skriver de att destinationen tjänar på det 

eftersom de kan använda sig av faciliteter som finns på destinationen. Turisten kan utöver de 

som arbetar specifikt med evenemanget även gynna andra aktörer. Det genom att turisterna 

kan delta i andra aktiviteter i området, vilket bidrar till ekonomiska intäkter för samhällets alla 

aktörer (Gibson et al, 2012). I vår mening så kan Ostseebad Kühlungsborn leva året om på 

turismen eftersom de har utvecklat ett attraktivt utbud. De har även utvecklat sitt utbud inom 

hälso- och idrottsturism som ses som stora trender inom turism just nu. Vi anser även att aktö-

rerna på Ostseebad Kühlungsborn använder sina resurser på ett klokt sätt, genom att de arran-

gerar idrottsevenemang som inte behöver några speciella faciliteter eller ekonomiska resurser 

i stor omfattning. Till exempel löpar- och Nordic walkingevenemang.  

Enligt Karsten Jurk är turism den enda industrin i Ostseebad Kühlungsborn som skulle funge-

ra och att det har varit så en lång tid. I staden finns det endast en hel del småföretag av olika 

karaktär, men ingen större industri (kuehlungsborn.de: f). Både Anders Nyholm och John-

Erik Svensson ser en potential att utveckla mer hälso- och idrottsaktiviteter på ön, och att det 

kan gynna destinationen ekonomiskt. Enligt John-Erik Svensson är Öland för tillfället endast 

en sol och bad destination och därför ser han en utvecklingspotential. Förutom turismen så 

finns det bara jordbruk och Anders Nyholm hävdar att det inte skulle fungera att starta någon 

annan form av industri på Öland. Lim och Patterson (2008) skriver att turism i allmänhet visar 

sig vara en viktigare inkomstkälla för öar jämför med fastlandsdestinationer. Förutom turism 

som industri så fungerar jordbruk bäst. 

Vi anser att aktörerna på Öland kan satsa mer på turismen, men att de inte ska glömma bort 

jordbruket som är den andra största industrin. Därmed menar vi att de ska utveckla turismin-

dustrin på ett sådant sätt att det inte förstör jordbruksindustrin, så att ön fortfarande kan tjäna 

pengar på båda industrierna. I vår mening är en fördel som Ostseebad Kühlungsborn har gent-

emot Öland att de alltid har haft en image som en kurort. Bland annat så ses Tyskland som 

den traditionella läkekonstens födelseland och variationen av naturliga läkemedel gör Tysk-

land till ett självklart val för hälsoresor (germany.travel). Öland däremot har en stark image 

som bara kretsar kring sol och bad vilket medför att deras utvecklingsarbete kan bli svårare. 

De måste arbeta mycket för att besökarna ska få en ny bild av Öland som en destination för 

hälsa och idrott, och inte bara sol och bad. Chon (1990) antyder att en destinations bild spelar 

en stor roll när en turist väljer vart han/hon vill åka på sin semester. Det är viktigt att aktörer-

na på en destination tänker på att ha ett utbud som speglar bilden för att tillfredsställa turister-

nas förhoppningar. En gemensam bild av destinationen kan även underlätta för samarbeten 

(Chon, 1990). 

Även hälsoturism kan påverka en destination ekonomiskt (Holjevac, 2003). Lim och Patterson 

(2008) hävdar att turism kan gynna en destination ekonomiskt genom att de profilerar sig spe-

cifikt mot vissa attribut. På så sätt hävdar de att destinationen kan locka ett större antal besö-

kare. Även Singh (2010) menar på att turismen har övervägande positiva konsekvenser för 



37 

 

ekonomin och lokalbefolkningen i regionen där den utvecklas. Vi anser därför att både hälsa 

och idrott är en bra kombination att satsa på för att utveckla en destination och gynna den 

ekonomiskt. Dock vet vi inte om hälsoturismen specifikt har gynnat Ostseebad Kühlungsborn. 

Vi grundar vårt argument på Pforr och Locher’s (2012) undersökning som visar på att destina-

tioner i Tyskland har gynnats av att utveckla hälsoturism. De har visats genera ekonomiska 

intäkter och har skapat fler arbetstillfällen som bidragit till utveckling av regionen (Pforr & 

Locher, 2012). 

Att nyttja större evenemang 

Ett stort evenemang som erbjuds i Ostseebad Kühlungsborn är Deutscher Windsurf Cup och 

den är en deltävling i den högsta serien av tysk vindsurfing. Evenemanget pågår i två dagar 

och runt om kring finns det olika aktiviteter som besökare kan prova på. Tävlingen lockar den 

nationella eliten inom vindsurfing, vilket också medför ett högt åskådarantal (kuehlungs-

born.de: b). O’Brien och Chalip (2008) hävdar att idrott kan gynna en destination på flera sätt 

och det kan ge en destination en helt ny image som kan öka antalet besökare till destinationen. 

Vidare nämner de bland annat idrottsevenemang som en säker satsning för att locka besökare 

och få en ekonomisk hållbarhet på längre sikt. Även om vi inte har någon uppfattning om hur 

mycket Ostseebad Kühlungsborn ekonomiskt tjänar på sina evenemang så anser vi att det 

gynnar alla turismaktiviteterna och samhället positivt. Både genom att det stärker deras image 

samt att det lockar ett stort antal besökare. 

Anders Nyholm och John-Erik Svensson påstår att Ironmantävlingen gynnar Öland. Många av 

deltagarna under 2012 års tävling valde att bo på Öland och inte i Kalmar där tävlingscentret 

låg och många anländer till regionen innan tävlingen och stannar ett par dagar efteråt. Müller 

(2007) hävdar att idrott specifikt kan gynna glesbygden, genom att träningsläger anordnas 

som kan bidra till en ökning av antalet gästnätter i regionen. Vidare skriver O’Brien och Cha-

lip (2008) att om destinationen utvecklar kringaktiviteter vid idrottsevenemang, kan de få be-

sökarna att stanna längre och spendera mer samt locka till återbesök. Hinch och Higham 

(2011) hävdar att inom idrottsturismen är det större chans att deltagare stannar längre på des-

tinationen om de hade en lång resväg dit. 

Vi anser att aktörerna på Öland kan tjäna på att utveckla hälso- och idrottsturism eftersom det 

har visat sig att det finns ett stort intresse för det både i Sverige och utomlands. De skulle 

kunna försöka locka fler utländska besökare då de tenderar att stanna längre. I vår mening 

skulle turismnäringen på Öland kunna marknadsföra ön under de stora evenemangen under 

2013, Dam EM i fotboll och Ironman som går i Kalmar. På så sätt skulle det kunna väckas ett 

intresse för Öland och vad de har att erbjuda inom hälsa och idrott. Som nämnts tidigare vill 

även Ölands näringslivskontor (2012) skapa en ny bild av Öland. Vi anser att de här stora 

evenemangen kan hjälpa till att skapa en ny bild av att vara en hälso- och idrottsdestination, 

vilket kan komma att gynna öns näringsliv i framtiden. I vår mening kan det vara en motiva-

tionsfaktor för mindre aktörer som arrangerar idrottstävlingar att utvecklas mer. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser och rekommendationer samt för-

slag på vidare forskning. För att göra presentationen av slutsatserna och våra rekommenda-

tioner så förståeliga som möjligt har vi valt att presentera dem under rubriker som speglar 

slutsatserna.

 

Syftet med den här uppsatsen var att genomföra en studie i frågan om hälso- och idrottsturism 

kan bidra till att utveckla en destination. Där destinationen Ostseebad Kühlungsborn utgjorde 

en referenspunkt för på vilka sätt som Öland kan utvecklas som destination inom hälsa och 

idrott. Uppsatsen syfte har uppnåtts genom att besvara frågan: På vilka sätt kan hälso- och 

idrottsturism bidra till att utveckla en destination? 

6.1 Att utnyttja sina resurser och rikta sig till rätt turister 

Anders Nyholm och John-Erik Svensson anser att det finns potential till att utveckla hälso- 

och idrottsturism på Öland, vilket vi håller med om. Vi anser att ön inte har nått sin fulla po-

tential som semesterdestination då de idag har mycket oanvända ytor där de skulle kunna ut-

veckla fler turismattraktioner. I vår mening borde aktörerna använda sig av att Öland har en 

historisk bakgrund som hälsodestination. De kan använda sig av den historiska bilden som en 

hälsodestination och kombinera den med den nya idrottstrenden för att på så sätt locka besö-

kare som är intresserade av både hälsa och idrott. 

När vi studerade Ostseebad Kühlungsborn har vi sett att de utnyttjar sin yta på ett effektivt 

sätt, vilket vi påstår är en faktor till att de har fler gästnätter än vad Öland har. Vi anser att det 

är viktigt att aktörerna på Öland ser till basutbudet som ön har, som bland annat är natur. För 

att utnyttja naturen på ett bra sätt är det viktigt att erbjuda passande aktiviteter som inte förstör 

naturen. Det kan i vår mening vara fler cykel- och vandringsleder, som vi vet är under upp-

byggnad, men även ridleder. 

Aktörerna i Ostseebad Kühlungsborn riktar sig till ett mindre antal målgrupper i jämförelse 

med Öland. Skillnaden är att Ostseebad Kühlungsborn i varje målgrupp riktar in sig mot de 

personer som har ett intresse av hälso- och idrottsaktiviteter. När vi har studerat Öland har vi 

sett att de där vill rikta sig mot aktiva familjer och yngre och vill även vända sig mot den mer 

specialiserad målgruppen; MIL. Det anser vi är ett bra steg i satsningen mot just uthållighets-

idrotter som löpning och cykel. I vår mening kan det dock vara bra att se MIL i en större hel-

het. Det kan då ge möjligheter att inte bara locka de personerna som vill tävla på en högre 

nivå, utan även locka deras familjer och vänner till Öland. John-Erik Svenssons uppfattning är 

att idrott är något som människor i alla åldrar och från alla samhällsklasser kan delta i, vilket 

också är vår mening. 
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Hälsa och idrott kan kombineras på flera sätt 

Öland ses idag mestadels som en sol och baddestination. Det anser vi är en bra grund till arbe-

tet med hälso- och idrottsturismen då de går att kombinera med sol och bad. Det finns idag 

mycket idrottsaktiviteter och en del hälsoaktiviteter på ön, men vi ser att det kan utvecklas på 

flera sätt. I Ostseebad Kühlungsborn finns det många möjligheter till guidade turer eller chans 

att få hjälp av instruktörer inom de flesta aktiviteterna de erbjuder. I vår mening är det något 

som aktörerna på Öland borde ta till sig. Vi anser att guidade turer och möjlighet till instruktö-

rer gör att fler människor kan finna intresse i att delta, eftersom de då kan delta oavsett tidiga-

re erfarenheter. 

Anders Nyholm nämner att det finns fler mindre företag på östsidan av ön som arbetar med 

hälsoturism. Där ser vi en möjlighet att genom de nya cykellederna knyta ihop hälso- och id-

rottsaktiviteter med exempelvis olika paket där cykeluthyrning och spa kombineras. För att 

det ska fungera anser vi att fler samarbeten mellan aktörerna längs med leden behövs. Ett sätt 

att möjliggöra det här är genom att aktörerna utvecklar cykelstationer med uthyrning där turis-

ten själv väljer start- och slutpunkt för sin cykelsemester. För att lyckas med cykelstationer 

anser vi att en cykelkarta borde utvecklas, där turisterna tydligt kan se de olika stationerna och 

vad det finns för aktiviteter och boende längs med lederna. Kartan borde finnas både i pap-

pers- och i digitalt format, i form av en telefonapplikation. Det bidrar till mer flexibilitet både 

för aktörer och även turister. 

Ostseebad Kühlungsborn har ett stort utbud av aktiviteter där hotellanläggningarna kombine-

rar spa med idrottsaktiviteter. De erbjuder både kombinerade paket eller paket med endast 

hälsa eller idrott. Vi anser att aktörerna på Öland kan utveckla mer spaaktiviteter, bland annat 

genom att bygga fler inomhuspoolanläggningar. Det medför att besökare har möjlighet att 

bada oavsett väder. I anslutning till det kan fler hälso- och spaaktiviteter erbjudas. Vi ser att 

om det finns bra hälso- och spaanläggningar kan det bindas ihop med idrottsaktiviteter. Det 

kan då locka fler besökare genom välutvecklade paketerbjudanden. Vi anser även att den här 

typen av paket kan locka flera olika målgrupper och personer i olika åldrar. 

6.2 Utveckling av infrastruktur för en attraktiv destination 

Ostseebad Kühlungsborn har en välutvecklad infrastruktur, både i form av vägnät och inom 

faciliteter. Ölands infrastruktur är bristfällig och i vår mening måste de se över infrastrukturen 

för att lyckas med satsningen mot hälso- och idrottsturism. Infrastrukturen utgör grunden för 

all turism på ön och är viktig för att göra destinationen konkurrenskraftig. Framförallt anser vi 

att infrastrukturen är viktigt för att aktörerna på Öland ska kunna arrangera stora evenemang i 

framtiden. Bland annat om de vill att Ironman ska kunna ta emot fler deltagare och inte riske-

ra deras säkerhet. 

Vi anser att projektet Fyr till Fyr bidrar till att förbättra infrastrukturen på ön genom att nya 

cykelleder anläggs. Ostseebad Kühlungsborn har i vår mening ett försprång gentemot Öland 

då destinationen redan hade en bra infrastruktur och tillgång till faciliteter när de startade sin 

turismsatsning. Vi ser dock att det på Öland finns många hälso- och idrottsfaciliteter, samt 

boendemöjligheter som kan utnyttjas under andra delar av året än sommaren. Aktörerna på 
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Öland kan även utveckla utbudet genom att anordna olika läger och turneringar i de lokaler 

som John-Erik Svensson nämner står tomma under vissa delar av året. 

Tävlingarna skapar möjligheter 

Vi anser att aktörerna på Öland borde utnyttja det faktumet att det är en ö med mycket fina 

stränder. Vi anser att aktörerna på Öland skulle kunna applicera Ostseebad Kühlungsborns 

koncept med strandgym och olika strandaktiviteter. Finns det idrottsaktiviteter i anslutning till 

stranden är det enligt oss en möjlighet att deltagarantalet på de aktiviteterna kan öka eftersom 

sol och bad är stora reseanledningar till Öland. 

Vi anser att aktörerna på Öland borde dra nytta utav Ironmantävlingen då de under vårens och 

försommarens tävlingar kan locka Ironmandeltagare som vill träna inför tävlingen. I vår me-

ning skulle aktörerna kunna erbjuda speciella träningspaket i anslutning till tävlingarna på 

våren och marknadsföra det som Ironmanträningsläger eller andra liknande träningsläger som 

omfattar både hälsa och idrott. De turister som skulle kunna vara intresserade av den här sor-

tens läger kan vara elitmotionärerna som Johansson (2012) skriver om, men det kan även 

locka målgruppen MIL. 

Vid Haga park söder om Färjestaden arrangerar idag kitesurfingsevenemang och i Ostseebad 

Kühlungsborn arrangeras en liknande tävling, Deutscher Windsurf Cup, som lockar så väl 

tyska som internationella utövare. Därmed påstår vi att om kitesurfingen utvecklas och större 

tävlingar kan arrangeras kan det bidra till att locka både svenska och internationella besökare 

till Öland. Vi anser även att det skulle gå att utveckla fler vattenaktiviteter vid Haga park som 

exempelvis, surfing, vattenskidor och wakeboarding. Haga park skulle kunna bli Ölands “vat-

tenaktivitetscenter” och vi ser att SM tävlingarna i kitesurfing 2013 kan vara ett bra tillfälle att 

marknadsföra det. 

Samarbeten för utveckling 

Ölandsidrotten är ett av de projekt som har startats för att arbeta med utvecklingen av idrotts-

turism på Öland och vi anser att det är ett bra initiativ och ett steg i rätt riktning men att det 

fortfarande behöver utvecklas. I vår mening borde även en motsvarighet till Ölandsidrotten 

utvecklas inom hälsoturismen. Det skulle kunna involvera olika aktörer som arbetar med hälsa 

och spa på Öland. Tillsammans kan de båda organisationerna samarbeta och på så sätt utveck-

la gemensamma paket där både hälsa och idrott ingår i olika omfattning för att locka turister i 

större skala. 

Vi anser att Ölandsidrotten skulle kunna utveckla en tjänst där de binder ihop olika idrotts-

evenemang med campingar på Öland. Idrottsföreningarna kan till exempel anordna evene-

mang på campingarna eller bara utnyttja dem för boende under läger eller idrottsevenemang. 

Sådana samarbeten anser vi att både föreningarna och campingarna kan tjäna på. En ny trend 

visar även på att camping har blivit mer populärt även på vintern. Det är något som vi anser 

att Ölandsidrotten borde tänka på som en positiv faktor i utvecklingen av vinteraktiviteter. 
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6.3 Anpassa aktiviteter efter säsong 

Vi anser att det kontinuerliga arbetet i Ostseebad Kühlungsborn med att utveckla utbudet och 

att de erbjuder aktiviteter året om gör att destinationen kan leva på turismen. Det bidrar enligt 

oss till att Ostseebad Kühlungsborn inte har samma säsongsproblematik som Öland har. Vi 

anser att aktörerna på Öland kan dra mycket nytta av att studera hur andra destinationer arbe-

tar. Inom hälsoturismen ser vi ett behov att erbjuda fler badanläggningar både inom- och ut-

omhus. Vi anser att turister även på sommaren vill kunna välja att bada i pool istället för ha-

vet, och kunna bada inomhus om vädret är dåligt. Inomhuspooler kan även enligt oss möjlig-

göra för en längre säsong. 

Säsongen på Öland kan även utvecklas genom att anpassa den efter idrottssäsonger. Aktörerna 

kan undersöka vilka perioder som det till exempel är mest attraktivt att anlägga träningsläger 

eller tävlingar inom en viss idrott. Något som aktörerna i Ostseebad Kühlungsborn har ut-

vecklat och som vi ser skulle fungera på Öland är att arrangera en hälsovecka eller en hälso-

helg. Där kan det finnas möjlighet till att delta på olika kurser och lyssna på föreläsare. En av 

anledningarna till att vi anser att det här skulle fungera på Öland är som Alsand (2012) näm-

ner att intresset för hälsa har ökat i Sverige. I vår mening är det viktigt att alla aktörer samar-

betar för att ett evenemang som en hälsovecka ska lyckas. 

På vintern skulle aktörerna på Öland kunna arrangera olika isaktiviteter i den nya multisport-

arenan i Algutsrum. De skulle även kunna utveckla mer inomhusaktiviteter inom hälsa och 

spa, både i badhuset som finns men även om det byggs fler badanläggningar på ön. Genom att 

de erbjuder fler inomhusaktiviteter kan aktörerna på Öland förlänga säsongen och frångå pro-

blematiken med vädret. Vi ser även att det under lågsäsongen går att locka MIL turister ge-

nom exempelvis rullskidsevenemang eller inspirationskvällar med tema; cykel, löpning och 

triathlon. 

Hälso- och idrottsturism ger en positiv utveckling 

Vi påstår att kombinationen av hälso- och idrottsturism är något som kommer påverka Öland 

positivt och kan utveckla säsongen. I vår mening kan de stora evenemangen Ironman och 

Dam EM 2013 kan ha en positiv effekt för utvecklingen av hälso- och idrottsturism på ön, då 

de exempelvis kan skapa en ny bild av Öland. I vår mening kan större evenemang locka besö-

kare att även komma till de mindre evenemangen på Öland. Vi anser även att de stora evene-

mangen kan utgöra en motivationsfaktor för aktörerna att utveckla fler tävlingar och olika 

hälso- och idrottsevenemang. Om aktörerna utvecklar utbudet av hälso- och idrottsaktiviteter 

kommer det enligt oss inte enbart gynna de som arbetar med turism utan även andra aktörer i 

samhället och göra destinationen mer attraktiv både för turister och för inflyttning. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Den här studien undersöker enbart hur hälso- och idrottsturism kan appliceras på Öland och 

inte hur de kan marknadsföra sig. Därmed ser vi att marknadsföring av hälso- och idrottstu-

rism skulle kunna vara ett potentiellt studieområde. I tidigt skede märkte vi att det går att un-

dersöka fler fenomen inom turism som skulle kunna fungera på Öland så som mat och kultur.
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