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Sammanfattning 

Studien belyser Öland som turismdestination, där författarna har uppfattat en 

säsongsfokusering till sommarmånaderna. Syftet med denna studie är att presentera tre 

olika scenarier som visar hur Öland kan bli en destination med turistflöde året runt. Det 

görs genom att i huvudsak undersöka Öland. Det empiriska materialet i studien grundas 

ur nyckelinformantintervjuer med turismaktörer från Öland. Vid sidan av det undersöks 

även hur andra svenska turismdestinationer arbetar med säsongsindelning. Här har 

författarna valt att undersöka Kosta och Åre som fungerar som exempeldestinationer 

och stöd till utvecklingen av Öland. Hela studien baseras på en analytisk induktion, där 

det skapas en teorigenerering utifrån det empiriska materialet från samtliga 

nyckelinformantintervjuer och analysen görs efter varje empiridel. Studiens avslutande 

del består av slutsatser om turismdestinationen Öland, där även det empiriska materialet 

från destinationerna Kosta och Åre kombineras med slutsatser om Öland. Därefter 

presenteras tre scenarier för Öland, där grunden baseras på empirin, analysen samt 

slutsatsen. Avsnittet blir således studiens kunskapsbidrag och är baserat på syftet med 

studien.               

 

 

 

 
 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 2 
1.1 Problematisering __________________________________________________ 4 
1.2 Frågeställning och syfte ____________________________________________ 5 

2 Metod ______________________________________________________________ 6 
2.1 Urval ___________________________________________________________ 6 
2.2 Intervjuerna ______________________________________________________ 8 
2.3 Analysmetod ____________________________________________________ 10 
2.4 Scenariobeskrivning ______________________________________________ 10 
2.5 Struktur ________________________________________________________ 11 

3 De andra destinationerna – Kosta och Åre _______________________________ 12 
3.1 Hur fungerar andra svenska turistdestinationer? ________________________ 12 

3.2 Aktörer på destinationerna _________________________________________ 13 
3.3 Att ta sig till destinationerna ________________________________________ 14 
3.4 Samarbete på destinationerna _______________________________________ 15 
3.5 Utveckling av destinationerna ______________________________________ 17 

3.6 Delanalys av de andra destinationerna ________________________________ 18 

4 Öland _____________________________________________________________ 24 
4.1 Öland som destination ____________________________________________ 24 
4.2 Att ta sig till Öland _______________________________________________ 24 
4.3 Förutsättningar för turism under året _________________________________ 25 

4.4 Ölands aktörer __________________________________________________ 27 
4.5 Att utveckla Öland som destination __________________________________ 30 

4.6 Delanalys Öland _________________________________________________ 34 

5 Öland och de andra destinationerna ____________________________________ 42 
5.1 Juni, juli, augusti. Vad händer därefter? _______________________________ 42 
5.2 Att vara redo som en helhet ________________________________________ 43 
5.3 Utveckling av destinationen ________________________________________ 44 
5.4 Blicka utanför nuvarande samarbetskonstellationer ______________________ 45 

5.5 Säsongsindelningen och att utöka säsongen ____________________________ 46 
5.6 Nackdelen med Ölands säsonger ____________________________________ 47 
5.7 Tre scenarier för Öland ____________________________________________ 49 

Referenser ____________________________________________________________ I 



  
 

1 
 

 

Intervjupersoner 

Stefan Ahlgren, Intervjuperson 1 (IP 1). 

 Samordnare Ölands Turismnätverk. 

 

Elisabeth Angelin, Intervjuperson 2 (IP 2). 

 Delägare Tomas Buss AB, som är delaktiga i Ölands Turismnätverk. 

 

Anna Barkevall, Intervjuperson 3 (IP 3). 

 Platschef KronoCamping Böda Sand, som är delaktiga i Ölands Turismnätverk. 

 

Patrick Fransson, Intervjuperson 4 (IP 4). 

 Var vid tidpunkten för intervjun hotellchef på Kosta Boda Art Hotel. 

 

Ewa Jerlinder, Intervjuperson 5 (IP 5). 

 Destinationsutvecklare, Åre Destination AB. Koordinerar omkring 300 företag 

som är medlemmar i Åre Destination AB. 

 

Anna Schibli, Intervjuperson 6 (IP 6). 

 Verksamhetschef Sollidens Slott, inte delaktig i Ölands Turismnätverk. 

 

Catrin Sörensson, Intervjuperson 7 (IP 7).  

 VD KronoCamping Saxnäs, som är delaktiga i Ölands Turismnätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

 

1 Inledning 

Säsongsindelning är en karaktäristisk del av turismnäringen och ett vanligt fenomen 

som delar upp kalenderåret i fyra delar, vår, sommar, höst och vinter. Av de fyra 

perioderna kan vissa ses som antingen hög eller lågsäsong för en destination eller en 

näring, beroende på hur inkomstbringande den perioden är. Högsäsongen är när det 

kommer som mest turister till destinationen, då det är mycket arbete att utföra. Under 

lågsäsongen är det då tvärtom, vilket gör att vissa destinationer eller näringar är 

beroende av en lyckad högsäsong för att överleva. Lågsäsongen kan ses som ett 

komplement för företag att försöka tjäna ihop extra pengar och bredda säsongen och 

hitta nya turismkoncept (Butler 1998). 

 

I citatet från förstasidan: ”Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat 

överhuvudtaget” beskriver Stefan Ahlgren (IP 1) Öland som destination under 

lågsäsong. Öland har under många år varit en populär sommardestination. Destinationer 

som Öland har en kort och intensiv sommarsäsong. Intensiva turismperioder gäller inte 

enbart sommardestinationer, utan även vinterdestinationer som exempelvis Åre och 

Sälen. Storstäder i jämförelse med de typiska säsongsdestinationerna är mindre 

beroende av säsongen, då de attraherar både fritids- och tjänsteresenärer (Bohlin & Elbe 

2012). Säsongsindelning inom turism går att länka samman med destinationsutveckling. 

Varje destination har olika typer av förutsättningar för att utvecklas. 

Destinationsutveckling är ett komplext arbete, där det ofta krävs en mängd komponenter 

för att lyckas nå en positiv destinationsutveckling (Halkier, Kozak & Svensson 2014). 

Vanligtvis arbetar destinationer med ett systematiskt tänk, som drivs av långsiktiga mål 

med innehållande delmål samt uppföljning av utvecklingen (Clarke & Godfrey 2000). 

För att upprätthålla en utveckling av destinationer är det betydelsefullt att ta hänsyn till 

en rad aspekter. Vid inledningsfasen handlar det om att säkerställa en distribution av 

tjänster och produkter (Pearce 1989), att det finns ett ramverk med en fungerande 

turismorganisation som ser till att arbetet fungerar samt en väl genomtänkt 

marknadsföring av destinationen (Kotler, Haider & Rein 1993). Utmaningarna inom 

destinationsutveckling är kopplade till få samtliga aktörer att sträva mot gemensamma 

mål, förstå vad marknaden efterfrågar samt arbeta kring destinationens svagheter, 

styrkor, möjligheter och hot (Clark & Godfrey 2000).      
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I nuläget har Öland en intensiv högsäsong under sommarhalvåret, destinationen har inte 

ett regelbundet turismflöde året runt. Öland är beroende av den turism som tillkommer 

under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Det är många företag som resten av året, 

lever på inkomsterna som sommarmånaderna inbringar. Därför är det viktigt att ta 

tillvara på varje möjlighet som finns att tjäna pengar under den perioden då det dröjer 

nästan ett år innan turisterna återvänder till destinationen (Ekman 2012).   

 

Det finns andra destinationer som har haft en liknande fördelning av säsong och varit 

beroende av en viss period under året för att verksamheten ska fungera rent ekonomiskt. 

Kosta är ett exempel på en destination möjligtvis inte har de optimala förutsättningarna 

för att få ihop en verksamhet som håller året om, till viss del beroende på det 

geografiska läget. Kosta har dock lyckats etablera sig som en välbesökt destination till 

följd av olika satsningar, investeringar, och att de har lyckats bygga upp ett varumärke 

(Fransson, IP 4). På grund av den förvandling och etablering som Kosta gjort de senaste 

åren framställdes Kosta som en intressant destination att undersöka och få en inblick i 

hur de resonerar och går tillväga med arbetet under de olika delarna av året. Genom att 

få inblick i Kostas verksamhet och idéer ansåg författarna att det kunde ge inspiration 

och nya perspektiv om destinationsutveckling. Delar av Kostas koncept skulle kunna gå 

att applicera på exempelvis Öland och deras säsongssituation.    

 

Ett annat exempel på säsongsbaserade destinationer är fjällvärlden i norra och mellersta 

Sverige. Fjällvärlden i Sverige har en stark turism under vinterhalvåret och framförallt 

Åre har etablerat sig som en stor betydelsefull vinterdestination som har anordnat flera 

alpina mästerskap och lockat många turister. Sommaren däremot har turismflödet 

generellt sett varit lågt. Idag arbetar Åre med att stärka sommarsäsongen, där det 

framförallt arbetas med att bredda utbudet av aktiviteter då det är den komponent som 

saknas, resten finns där redan såsom boenden, restauranger och kommunikationer 

(Jerlinder, IP 5). Tack vare den friluftsturism som finns kring Åre, lockas även turister 

hit under sommarmånaderna (Aronsson & Tengling 2003). Åre var en destination som 

författarna ansåg kunna bidra med kunskap kring destinationsutveckling, att undersöka 

hur Åre arbetar med att utveckla destinationen utöver vintersäsongen, skulle kunna ge 

förslag på hur Öland som destination kan arbeta för att utvecklas.    
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Genom att ta del av andra destinationers situationer, som Kosta och Åre, går det att ta 

lärdom ifrån och se om det finns likheter och samband som skulle kunna användas för 

att utveckla en destination som Öland. Därför har författarna undersökt Kosta och Åre 

och samlat information som skulle kunna användas för att utveckla Öland som 

destination och om möjligt förändra Öland till det bättre.        

 

1.1 Problematisering 

Öland som destination har genom åren blivit förknippats med camping, sol och bad 

under sommaren. Ön är etablerad som en semesterö som besöks flitigt under några 

intensiva veckor under sommaren. Det finns ett engagemang på ön som gör att Öland är 

en fullutvecklad turismdestination under sommaren. Högsäsongen på Öland är relativt 

kort men intensiv och är den mest hektiska perioden för aktörer på Öland (Ekman 

2012). När sommaren är över blir det ett glapp fram till slutet av september då 

Skördefesten äger rum och ökar turismflödet till Öland.   

 

Öland är alltså en säsongsberoende destination som har ett högt turismflöde under 

sommaren. Under resterande delen av året är det inte lika mycket turister som kommer 

till Öland, bortsett från Ölands Skördefest. Det har länge funnits idéer och förslag till 

hur man skulle kunna lösa den säsongsfokusering som finns på Öland, samtidigt finns 

det olika parametrar att ta hänsyn till (Ekman 2012). Till exempel om det finns resurser 

och engagemang till att försöka arbeta för ett högre turismflöde på Öland även utanför 

sommarsäsongen. Vidare skulle det leda till de ekonomiska fördelar Öland skapar 

genom en säsongsförlängning.  

 

Studiens fokus riktas mot aktörernas perspektiv som kan ge större förståelse för hur det 

resoneras kring säsongsfokuseringen och utvecklingen av Öland som destination. Det är 

aktörerna som skapar och lägger grunden för turismen på Öland och är således de som 

är relevanta för den här studien kring hur destinationen skulle kunna utvecklas, där nya 

koncept ska kunna locka turister även under andra delar av året. Studien behandlar 

Öland som destination utifrån ett producentperspektiv och därför väljs fokus på 

aktörerna. De aktörer som producerar turismen på Öland är också föremål för studien. 

Vid sidan av huvudfokuset kommer även två andra destinationer undersökas - Kosta 

och Åre, för att undersöka hur de arbetar med att utveckla destinationerna, samt om det 

finns applicerbara koncept som delvis kan användas på Öland. Eventuellt kan det finnas 
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någon del som skulle kunna tillföra ett värde till Öland som destination, samt stödja 

argumenten kring Ölands framtid.   

 

En viktig del är destinationsutveckling, då författarna har uppfattat en 

säsongsfokusering när det gäller turismen på Öland. Säsongsfokusering handlar om att 

turismen är begränsad till en viss del av året (Corluka, Geic & Matosevic Radic 2013). 

På Öland är sommaren högsäsong då merparten av inkomsterna från turismen inbringas. 

Även om Åre traditionellt har en stark vintersäsong väljer turisterna att besöka 

destinationen även under sommaren (Jerlinder, IP 5). Kosta har sin högsäsong under 

sommaren, men det finns även ett flöde av turister under resterande del av året 

(Fransson, IP 4). En undersökning kring hur Kosta och Åre och deras aktörer har arbetat 

för att skapa en bättre balans mellan sina säsonger är ett område som kan ge stöd i den 

framtida destinationsutvecklingen på Öland.  

 

När en destination har ett stort turismflöde under en viss period på året betyder det att 

destinationen måste maximera intäkterna under den perioden. Det är svårt att bibehålla 

kunskapen kring värdskap och bemötande av turisterna från aktörernas sida, då det 

oftast används säsongsanställd personal (Corluka, Geic & Matosevic Radic 2013).  

 

1.2 Frågeställning och syfte 

Vad behöver Ölands aktörer utveckla för att Öland ska bli en destination som kan 

attrahera turister under ett helt kalenderår och inte endast under några månader på 

sommaren? 

 

Syftet med denna studie är att presentera tre olika scenarier som visar hur Öland kan bli 

en destination med turistflöde året runt. Det görs genom att i huvudsak undersöka 

Öland. Undersökningar av Åre och Kosta kommer fungera som stöd för de olika 

scenarierna kring Öland. Där undersöks hur Åre och Kosta har arbetat med 

destinationsutveckling för att skapa förutsättningar för längre säsonger. 
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2 Metod 

I kapitlet förklaras författarnas tillvägagångssätt under studien. Kapitlet innefattar 

vilken ansats studien har, vilka urval som gjorts vid exempelvis empiriinsamling, vidare 

förklaring kring intervjuerna, hur studiens analys och slutsats är gjord. Slutligen 

presenteras studiens struktur.    

 

Studien är uppbyggd utifrån en fältstudie, som består av intervjuer med aktörer från 

Öland, Kosta och Åre. Här har författarna valt ut aktörer från respektive destination i 

studien och består av intervjuer med hotellchefer, destinationsutvecklare, platschefer 

och samordnare från turismaktörerna som studien behandlar. Först har det empiriska 

materialet från destinationerna Kosta och Åre behandlats, där datan fungerat som 

jämförelsepunkter med hur andra svenska turismdestinationer arbetar med att utveckla 

respektive destination. Därefter behandlades intervjuerna med aktörerna från Öland, där 

också studiens huvudfokus vilar. Först har det empiriska materialet samlats in och 

därefter har materialet analyserats, med hänsyn till att löpande analys av det empiriska 

materialet kan leda till att författarna omedvetet eller medvetet påverkar de personer 

som intervjuats. Därför är studien uppbyggd på en analytisk induktion (Hartman 2004). 

 

Förutom det induktiva förhållningssättet i studien är författarna medvetna om att det 

insamlade materialet från intervjuerna med aktörerna vid Öland, Kosta och Åre är 

grundat på data och det via hur informanterna ser på destinationsutveckling och hur de 

arbetar med det. Alltså är informanternas perspektiv och uppfattningar grunden för 

analyserna som görs efter datainsamlingen, vilket gör att studien utgår ifrån en grundad 

teori (Glaser 1998). Studiens struktur är uppbyggd utifrån att teorierna är valda ur det 

insamlade empiriska materialet i form av intervjuerna med turismaktörer från Öland, 

Kosta och Åre. Strukturen i studien är upplagd på det valda sättet för att först presentera 

hur destinationerna arbetar (det en empiriska materialet), för att sedan skapa en 

teorigenerering på empiriska grund (Starrin et al. 1991).  

 

2.1 Urval  

Intervjupersonerna i studien har valts utifrån att de har ansetts ha kunskapen som 

studien söker. Urvalet gjordes för att samla in särskild information som möjligtvis bara 

intervjupersonerna har tillgång till. I studiens fall handlar det om hur aktörerna arbetar 

med att utveckla den egna destinationen. Därför har författarna valt ut särskilda 
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representanter från de olika destinationerna som anses ha den kunskapen, likt teorin 

kring att hitta nyckelinformanter (Tremblay 2009), något som är vanligt förekommande 

i kvalitativa studier (Kumar 1989). Därför har exempelvis intervjuer med 

lokalbefolkningen eller liknande valts bort då det inte är kopplat till studiens syfte och 

blir därmed irrelevant. Informanterna/intervjupersonerna i studien innehar således titlar 

såsom destinationsutvecklare, samordnare för Öland Turismnätverk, platschefer och 

ansvariga från aktörer i Öland Turismnätverk. Nedan följer en förklaring till de valda 

informanterna i studien.  

 

2.1.1 Informanterna i Kosta och Åre 

Informanterna i Kosta och Åre består av Patrick Fransson (IP 4) i Kosta och Ewa 

Jerlinder (IP 5) i Åre. De här två destinationerna är inte huvudfokus i studien, utan 

fungerar likt exempel på hur andra arbetar med att utveckla destinationerna för att locka 

fler turister. Således har det inte funnits behov av att ytterligare söka informanter från de 

här destinationerna, då de här två enligt författarna anses vara nyckelinformanter. I fallet 

med Kosta fungerar Fransson (IP 4) som personen med mest kännedom om 

destinationen, då varken Torsten Jansson
1
 eller den nya destinationsutvecklaren hade 

möjlighet att vara med i en intervju. När det gäller belysningen av Åre representerar 

Jerlinder (IP 5) företagarföreningen Destination Åre AB, den centrala 

turismsamordningen vid Åre. Här har dels studiens tidsmässiga aspekt vägts in samt 

som tidigare nämnt, har de här varit två exempeldestinationer i studien som ska fungera 

som stöd för den framtida destinationsutvecklingen av Öland. Således har författarna 

intervjuat fler nyckelinformanter från Öland, där studiens tyngdpunkt finns.           

 

2.1.2 Informanterna på Öland 

Informanterna på Öland inkluderar samordnaren från Ölands Turismnätverk (Stefan 

Ahlgren, IP 1), verksamhetschefer från boendeanläggningar (Anna Barkevall, IP 3 och 

Catrin Sörensson, IP 7), en verksamhetschef från sevärdheten Sollidens Slott (Anna 

Schibli, IP 6) samt en delägare från ett bussbolag (Elisabeth Angelin, IP 2). De utvalda 

nyckelinformanterna har olika relationer till den centrala turismsamordningen Ölands 

Turismnätverk. Ahlgren (IP 1) är samordnare i Turismnätverket, Sörensson (IP 7) och 

Barkevalls (IP 3) relation till nätverket är att deras företag är aktiva medlemmar samt att 

de har tidigare varit involverade i ledningen för tidigare samarbeteskonstellationer på 

                                                 
1
 Förklaras vidare vid sidan 14 
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Öland. Schibli (IP 6) representerar en aktör som inte har är med i Turismnätverket och 

slutligen Angelins (IP 2) företag som är passiva medlem i Ölands Turismnätverk. Med 

de här nyckelinformanterna har det skapats en helhetsbild av hur Öland som 

turistdestination fungerar, vilket är centralt i studien. Det har funnits en aspekt när det 

gäller antalet intervjuade personer, då nyckelinformanterintervjuer ofta är koncentrerade 

till ett fåtal utvalda med den relevanta kunskapen (Kumar 1989). Författarna har i 

studien valt att fokusera mot de turismaktörer som förser Öland med turismens 

huvudkomponenter, som är boende, äta, aktiviteter och transport (Pearce 1989). 

Författarna har därmed valt bort exempelvis turisterna i sig, då studiens huvudfokus inte 

riktar sig dit. Huvudfokus i studien handlar som tidigare nämnt om hur destinationerna 

arbetar kring destinationsutveckling och då är samarbeten och förutsättningar för turism 

viktiga delar, något nyckelinformanterna i studien anses ha.          

 

2.2 Intervjuerna 

Det empiriska datainsamlandet har gjorts genom intervjuer med turismaktörer från 

Öland, Kosta och Åre där informanterna har svarat på frågor om hur den egna 

verksamheten fungerar, hur samarbetet fungerar med andra turismaktörer samt hur de 

ser på destinationsutveckling på deras respektive destination. Inför varje intervju har 

författarna utgått ifrån frågor med anknytning till destinationsutveckling. Vidare har 

informanterna svarat på öppna frågor, samt att intervjuerna har öppnats upp för 

följdfrågor med ytterligare data, vilket kan liknas med semistrukturerade intervjuer 

(Bryman 2011), där intervjupersonerna får prata mer fritt om de ämnen som tas upp. 

Intervjuernas struktur har utgått ifrån en rad huvudfrågor, men har i de flesta fall 

tenderat till att bli konversationer om ämnena, där de intervjuade i många fall har svarat 

på frågan utan att få frågan till sig. Det har således funnits en konversationsliknande 

struktur i intervjuerna med en grundprincip med en rad huvudfrågor (Richie, Burns & 

Palmer 2005), vilket även är vanligt vid nyckelinformantintervjuer (Kumar 1989).   

 

Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på hur aktörerna arbetar med 

destinationsutveckling, vilket gör att frågorna har varit riktade för att ta reda på de 

intervjuades åsikter om ämnet. Intervjufrågorna fokuserade inte bara på att aktörerna 

ska berätta om den egna verksamheten, utan också hur de upplever att, dels de själva, 

samt ur ett större perspektiv, hur hela destinationerna arbetar med 
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destinationsutveckling. Alltså är intervjuerna uppbyggda på hur de intervjuade tolkar 

och upplever ämnet, vilket är vanligt vid en kvalitativ intervjumetod (Dalen 2004).   

 

Studien innefattar intervjuer med två aktörer där författarna övervägde att genomföra en 

telefonintervju på grund av det geografiska avståndet. Den positiva aspekten med att 

intervjua aktörerna på plats är exempelvis att träffa och tolka hur intervjupersonerna 

reagerar vid olika frågeställningar, samt att det fanns stöd för att kvaliteten på studier 

genomförda genom telefonintervjuer är lägre (Bryman 2011). Därför har författarna valt 

att göra samtliga intervjuer på plats och inte via telefon. Ytterligare en aspekt är att 

författarna utgick ifrån att kunskapen om destinationerna blir djupare vid intervjuer på 

plats, där följdfrågor kan vara viktiga för att få en helhetsbild. Som tidigare nämnts 

samlades en rad intervjufrågor in inför varje intervju med aktörerna. De har sedan 

fungerat som utgångspunkter i intervjuerna. Samtalen spelades in via diktafon samt 

under intervjuerna noterades svaren skriftligen.  Därefter transkriberades intervjuerna 

med aktörerna från Öland, Kosta samt Åre, där författarna har valt att ta med de frågor 

som är mest relevanta för studiens huvudsyfte, för att nå en hög validitet i studien 

(Dalen 2004). Den kvalitativa ansats som studien är uppbyggd på är svår att koppla till 

reliabilitet. I och med att forskarna har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats är 

huvudfokus riktat mot validitet och således blir det komplicerat att diskutera om 

reliabilitet i studien. I många fall är reliabilitet kopplat till kvantitativa studier där det är 

kopplat till att den insamlade datan ska kunna kontrolleras av andra forskare (Dalen 

2004). Författarna har ställt likvärdiga frågor till aktörerna och således har det funnits 

ett fokus mot destinationsutveckling i intervjuerna, även om frågorna har formulerats på 

olika sätt. Vidare diskuteras det huruvida en studie kan vara “trovärdig” (Glaser & 

Strauss 1967). Författarna valde ut representanter som ansågs har hög trovärdighet när 

det gäller kunskap om utvecklingen av de destinationer där de verkar och i studien 

handlar det om destinationsutvecklare, platschefer och samordnare som är grunden i 

empirin, vilket liknas med nyckelinformanter (Tremblay 2009).    

 

Den här studien inriktar sig mot att undersöka Öland som destination, och se hur de 

olika aktörerna arbetar med destinationsutveckling. Vid sidan av det undersöks även hur 

två andra svenska destinationer arbetar med destinationsutveckling, som en parallell där 

koncept eller liknande eventuellt kan appliceras vid destinationsutvecklingen av Öland. 

Det enskilda i studien handlar således om destinationen Öland, vilket gör att studien 
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innefattar en idiografisk metod (Åsberg 2001). Det författarna har undersökt har en mer 

idealistisk ansats, då studien utgår från ett fenomen som är turistdestinationen Öland 

och hur en positiv destinationsutveckling kan skapas, något som beskrivs i studiens 

avslutande del.  Kunskapsteorin utgår ifrån de fältstudier som har gjorts med olika 

aktörer (Smith 2010), både på Öland men också Kosta och Åre som stödjer studien  

 

2.3 Analysmetod 

Efter de empiriska delarna av studien följer delanalyser av först Kosta och Åre, där 

beskrivningen av hur de arbetar tolkas samt kopplas till relevanta teorier, likt en 

analytisk induktion (Hartman 2004). I delanalysen behandlas de olika ämnena från 

empirin, såsom hur destinationerna arbetar med nätverk, marknadsföring av 

destinationerna samt förutsättningarna för turism. I den här induktiva studien handlar 

det om att i delanalysen stärka den empiriska delen för att bygga upp berättelsen för 

läsaren och stärka upp den kunskapen som finns. Det är något som Smith (2010) anser 

är viktigt vid empiriska studier.  

 

Därefter följer den empiriska delen om turismdestinationen Öland. Likaså här skapas en 

teorigenerering genom den insamlade empirin och här behandlas ämnena 

destinationsutveckling, säsongsproblematik, förutsättningar för turism genom boende, 

äta, aktiviteter och transporter samt samarbeten. Viktigt att nämna är att delanalysen om 

Öland är längre med hänsyn till att studiens syfte och huvudfokus är mot Öland som 

turismdestination. Likaså här görs en teorigenerering utifrån den empiriska insamlingen. 

I både analysen av Kosta och Åre samt Öland finns fokus mot det Åsberg (2001) 

nämner som analys av icke numeriska data, där tolkningar av vad informanterna nämner 

i intervjuerna är centrala.  

 

2.4 Scenariobeskrivning 

Slutligen presenteras en slutsats och därefter tre olika scenarion för Öland som 

turismdestination, baserat på en analytisk induktion (Hartman 2004) och som är den 

delen av arbetet där författarna kommer med koncept för den framtida 

destintinationsutvecklingen på Öland. Den delen av studien kan liknas med vad Xiao & 

Smith (2006) föreslår är en möjlig avslutning vid en studie. Där presenterar författarna 

förslag till Ölands turismaktörer kring hur de kan arbeta med att utveckla destinationen, 

för att öka turismflödet utanför högsäsongen.                   
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2.5 Struktur 

Studien är uppdelad i två stora delar. Aktörer på destinationerna Åre och Kosta är de 

som har undersökts först. Här har destinationernas arbete med destinationsutveckling 

och säsongsfokusering undersökts och analyserats. På det viset kan författarna ge 

förslag på olika koncept och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp för att utveckla 

Öland och lösa säsongsproblematiken. Efter Åre och Kosta kommer delen om Öland 

och deras säsongsproblematik. Här har aktörer från Öland studerats samt hur de arbetar 

med destinationsutveckling för att lösa säsongsfokuseringen. Vidare har Öland och 

destinationsutveckling analyserats med stöd ur undersökningarna kring Åre och Kosta. 

Därefter presenteras de tre olika framtida scenarierna för Öland som turismdestination. 
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3 De andra destinationerna – Kosta och Åre  

Nedan följer studiens intervjuer med de andra destinationerna, det vill säga Kosta och 

Åre. Strukturerna i intervjuerna är som tidigare nämnt, semistrukturerade och 

intervjupersonerna har fritt fått svara på intervjufrågorna. Frågorna har delats upp i 

tre större kategorier. Först har personerna fått berätta om deras verksamhet, hur deras 

roll är vid destinationen. Därefter behandlas frågor om destinationen i stort, hur 

samarbeten fungerar vid destinationen och vad som görs konkret för att skapa en 

destinationsutveckling. Slutligen har intervjuobjekten fått möjligheten att blicka framåt i 

tiden och vad som väntar härnäst i arbetet för att utveckla dels den egna verksamheten, 

men även hela destinationen. 

 

3.1 Hur fungerar andra svenska turistdestinationer? 

Kosta är en glasbruksort i Lessebo kommun. Glasbruket har funnits sedan 1742 och är 

Sveriges äldsta verksamma glasbruk. Glasblåsarandan finns än idag kvar på orten och 

ligger till grund för att attrahera turister till orten. Här finns även en varumärkesoutlet på 

20 000 kvm (visitsmaland.se, 2014). Bredvid glasbruket i Kosta finns ett världsunikt 

designhotell, Kosta Boda Art Hotel som är ett fyrstjärnigt hotell designat av designer 

från Kosta Boda och hotellet öppnade 2009 (kostaboda.se, 2014). Patrick Fransson (IP 

4), hotellchef Kosta Boda Art Hotel, anser att hotellet är en viktig aktör på destinationen 

tillsammans med Kosta Outlet och glasindustrin. Fransson (IP 4) förklarar att hotellet 

lockar en mängd olika turister under året, men att de kommer vid olika säsonger. Under 

juni till augusti är det nästan uteslutande privatgäster, vilket också är högsäsongen för 

destinationen. Hotellet jobbar dessutom mycket för att locka konferensgäster, som 

besöker hotellet mestadels i maj och september, måndag till torsdag. Fredag till söndag 

är det fortfarande privatgäster som övernattar på hotellet. Hotellet har dessutom många 

gäster som återkommer och när det gäller konferensgäster kommer de generellt sett från 

en radie av 15 mil. Inom denna radie på 15 mil räknar Fransson (IP 4) att de når 

omkring en miljon personer. 

 

Åre är turistorten i Jämtlands län där vinterturismen enligt många är starkt förknippat 

med orten. Den turistiska utvecklingen som har skett här är tack vare investeringar i stor 

skala i liftar, boende, affärslokaler och infrastruktur. Vinterturismen är idag stark, men 

vid sidan av det har även orten sommarturismen, där friluftsalternativ såsom vandring 
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och cykling har varit fundament för att locka turister under barmarkssäsongen 

(visitare.se, 2014). 

 

För att utveckla barmarkssäsongen har Åre fått extra resurser av Tillväxtverket. Åre var 

en utav fem destinationer som blev utvalda. De andra fyra var Vimmerby, Stockholms 

skärgård, Kiruna och Västkusten. Destination Åre fick 20 miljoner kronor att utveckla 

destinationen mot den internationella marknaden och projektet avslutades 2014-11-30 

(Jerlinder, IP 5). 

 

Vinterturismen är dock inte självklar här. Sedan kabinbanan byggdes 1976 blev 

vinterturismen större än sommarturismen berättar Ewa Jerlinder (IP 5), 

destinationsutvecklare vid Destination Åre. Vintersäsongen genererar ungefär 660 000 

gästnätter och sommaren genererar i sin tur ungefär 50 000 gästnätter. I Åre arbetar man 

med devisen Åre Året Runt för att utveckla sommarsäsongen ytterligare, något som kan 

ha hamnat vid sidan av den vanliga destinationsutveckligen efter att kabinbanan 

byggdes 1976. De arbetar mycket kring att bo, leva och verka. Bor man i Åre under hela 

året menar Jerlinder (IP 5) att man i något format höjer kvalitén. Jobbar man året runt 

förstår man mer vad företaget vill att man ska prestera till skillnad från säsongsturister 

som inte är på plats under hela året och det ska då leda till en ökning av kvalitén 

(Jerlinder, IP 5). 

 

3.2 Aktörer på destinationerna 

I Åre är SkiStar den stora aktören som skapar förutsättningar för turism vid orten 

(Jerlinder, IP 5). SkiStar är ett börsnoterat företag som sköter skidanläggningen i Åre, 

men även andra skidanläggningar i Sverige såsom exempelvis Sälen, Vemdalen och 

Trysil i Norge (skistar.com, 2014). Utan skidanläggningen finns ingen grund för 

skidturismen, vilket ändå är ett fundament till vad turisterna ska göra vid destinationen. 

Åre har, som tidigare nämnts, utvecklat vinterturismen sedan kabinbanan byggdes och 

därefter har det skapats en väl utvecklad destination med fler boenden, butiker, 

restauranger med mera. Allt eftersom orten har växt har det skapats ett behov av att 

samordna alla aktörer med deras olika intressen, vilket idag görs via Destination Åre. 

Jerlinder (IP 5) förklarar även värdet av de små aktörerna i Åre, där hon menar att 

destinationen inte blir fullständig om de inte finns där (Jerlinder, IP 5).   
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Åre har SkiStar, i Kosta är det i huvudsak Torsten Jansson och New Wave Group
2
 som 

driver utvecklingen. Det är via i huvudsak Torsten Janssons samt kommunens 

investeringar som utvecklingen av glasbruksorten har gjorts möjligt. Jansson är ägare 

till företaget Orrefors Kosta Boda och har med hjälp av kommunen byggt upp hotellet 

som blev färdigt 2009, samt öppnat upp nya butiker i närheten för att bredda 

turismupplevelsen. Idag är det framför allt Kosta glasbruk, Kosta Boda Art Hotel, Kosta 

Outlet, Kosta Glascenter samt Kosta Boda Art Gallery som är de grundläggande 

aktörerna (visitsmaland.se, 2014). Här har de utifrån glaskonceptet skapat en ny kraft att 

attrahera turister. Destinationen erbjuder boende i form av hotellet och för tillfället 

planeras det för en nybyggnation av ett lågprisboende. Dessutom aktiviteter i form av 

shopping och utforskandet av glasbrukskulturen samt restauranger i närområdet 

(Fransson, IP 4). En viktig del i det är att aktörerna håller öppet större delen av året 

(visitsmaland.se, 2014). 

 

3.3 Att ta sig till destinationerna  

Åre har, enligt Jerlinder (IP 5), väldigt goda kommunikationer, det vill säga, de har bra 

förbindelser med omvärlden i form av transporter. Det ses som en av destinationens 

styrkor. Kommunikationerna är välutvecklade både när det gäller den internationella 

och den nationella marknaden. Jerlinder (IP 5) menar att det är en avgörande faktor när 

det gäller att attrahera internationella turister, det är sällan de vill gå eller åka buss. 

Därför är tåglinjen som går genom Åre en viktig del, även flygplatserna Åre Östersund 

Airport och Trondheim Airport är viktiga. Där ser Jerlinder (IP 5) Trondheim Airport 

som den viktigaste flygplatsen då deras arbete med att nå den internationella marknaden 

ligger i linje med flygplatsens utbud av flygtransporter. Jerlinder (IP 5) betonar att det är 

en fördel med internationella flyglinjer åt båda håll, något som inte finns på 

Åre/Östersund Airport. Jerlinder (IP 5) förklarar att det under hela året sker flygningar 

mellan Trondheim och Europa där turister åker åt båda hållen, både utgående och 

inkommande turism. Åres huvudmarknad är svenska turister och omkring 75 % av dem 

tar sig till destinationen med hjälp av de allmänna kommunikationerna. Det har 

resulterat i att Åre under flera år utvecklat en infrastruktur som även gynnar den 

internationella turisten. Det gäller inte bara till och från Åre utan även på plats, 

                                                 
2
 Torsten Jansson= VD och koncernchef för New Wave Group AB, som var med och finansierade 

byggandet av Kosta Boda Art Hotel samt de närliggande butikerna. 
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destinationen är relativt kompakt och har många taxibolag och skidbussar. Det betyder 

att man inte är beroende av att ha tillgång till bil på destinationen (Jerlinder, IP 5).  

 

Åre har alltså en styrka när det gäller att ta sig till destinationen. Fransson (IP 4) 

förklarar att det är Kostas svaghet, de allmänna kommunikationerna är inte lika väl 

utvecklade till och från destinationen: 

 

“Svagheten är i vissa delar placeringen, logistiken hit. Vi har inga stora vägar som går 

här direkt i närheten, inga tåg, det är Lessebo som gäller i så fall, sen Växjö eller 

Kalmar.” 

 

Fransson (IP 4) menar att det inte finns någon närliggande tågstation, utan att den 

närmaste tågförbindelsen finns vid Lessebo, cirka 1,5 mil från Kosta. Logistiken är 

något som gör det svårt för konferensgäster att ta sig till destinationen. Samtidigt 

förklarar Fransson (IP 4) att konferensköparna är väldigt nöjda med att ha konferenser i 

Kosta på grund av att konferensen aldrig splittras. På grund av destinationens storlek 

finns inte så mycket att göra på kvällarna, vilket leder till att konferensdeltagarna håller 

sig samlade. Ett problem som uppkom för ett år sedan när det gäller logistiken till och 

från Kosta var att det lokala taxibolaget lades ner. Det fanns alltså inget taxibolag i 

närheten som kunde hämta och lämna personer på tågstationen i Lessebo. Fransson (IP 

4) berättar att de fick använda taxibolaget från Emmaboda, som gjorde att resan mellan 

tågstationen och Kosta kostade 700 kronor enkel väg för kunden. Fransson (IP 4) insåg 

att det inte var någon bra kundvård och valde därför att starta upp ett nytt taxibolag i 

Kosta. 

 

3.4 Samarbete på destinationerna 

År 2009 bildades Destination Åre AB, vars roll är att samverka och få alla aktörer på 

orten att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål. Jerlinder (IP 5) förklarar att det 

tidigare har funnits olika typer av samordnarorganisationer, men inget som liknar det 

upplägget Destination Åre har idag. Organisationen är helt företagsägd utan inblandning 

av kommunala medel. Det gör att destinationen inte behöver förhålla sig till några 

kommunala angelägenheter (Jerlinder, IP 5). Jerlinder (IP 5) berättar hur Destination 

Åre fungerar och vad som görs:  
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“Organisationen fungerar lite som `spindeln i nätet´ där vi samverkar, ordnar möten 

med aktörerna på orten samt bestämmer vem som ska göra vad och så vidare.” 

 

Det mesta arbetet handlar om att medverka på möten, både regelbundna möten och 

oregelbundna möten. Det regelbundna mötet sker en gång i månaden och det är ett 

frukostmöte med aktörer på destinationen. Mötet sker på en fast tid året runt, utan 

avbrott för semester eller liknande. Det görs för att verksamheten är igång och fungerar 

året runt. Jerlinder (IP 5) förklarar också att det ligger i linje med destinationens devis 

som är Åre Året Runt. Vidare förklarar Jerlinder (IP 5) hur samarbetet fungerarar i Åre: 

 

“En del frågar hur vi samverkar så bra i Åre. Jag brukar svara om du frågar killen på 

bilverkstaden om han jobbar i besöksnäringen säger han `Ja´. Därför att han förstår 

det, därför att hela orten är bara en enda stor turistdestination. Alla förstår att man 

lever på det och jobbar indirekt eller direkt med besöksnäringen. Han vet att det 

kommer ryska gäster i januari som inte får igång sin bil, det är inget konstigt.” 

 

I citatet menar Jerlinder (IP 5) att alla vet att Åre är direkt beroende av turismnäringen, 

det finns inga industrier att luta sig mot. Aktörer inom Åre måste därför samarbeta för 

att vara starka tillsammans och därför finns det en förståelse bland aktörerna på 

destinationen, turismnäringen är Åres industri (Jerlinder, IP 5). Kostas industri är 

historiskt sett glasblåsning som har lagt grunden för turismen på destinationen. Fransson 

(IP 4) förklarar att den lokala anknytningen med glasblåsning är en “röd tråd” genom 

hela turismnäringen i Kosta. För att Kosta ska kunna konkurrera med andra 

destinationer menar Fransson (IP 4) att de inom destinationen måste samarbeta. I 

dagsläget görs det genom paketering av de olika aktörernas produkter för att på så vis 

bli slagkraftigare, de strävar hela tiden efter att skapa fler än en reseanledning (Jerlinder, 

IP 5).   

 

Fransson (IP 4) förklarar att Kosta Boda Art Hotel arbetar mycket för att locka turister 

till destinationen genom att hela tiden arbeta utåt mot nya marknader och stärka de 

befintliga kontakterna, att samarbeta med destinationens aktörer blir då oerhört viktigt. I 

exempelvis konferenspaketen finns det inbäddat i schemat att besöka och handla på 

Kosta Outlet och de andra aktiviteterna med bland annat glasblåsning. Det görs för att 
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fler aktörer inom destinationen ska få del av hotellets gäster, men även för att hotellet 

ska få ett bredare utbud av aktiviteter. Ett annat exempel på det är kända personer som 

kommer till Kosta för att uppträda vid Kosta Outlet, eller kommer för att föreläsa på 

hotellet. Fransson (IP 4) poängterar att det verkligen är viktigt att skapa flera 

reseanledningar, det vill säga mer än en anledning att åka till Kosta. 

 

Kosta har tagit ytterligare ett steg för att binda samma aktörer inom destinationen 

genom att tillsätta en gemensam destinationsutvecklare som anställdes i augusti 2014 

och Fransson (IP 4) förklarar att arbetet därför är under utveckling. För att det ska bli 

rätt från början måste destinationsutvecklaren lära känna de olika aktörerna inom 

destinationen för att på så vis kunna koordinera Kosta. I framtiden är planen att Kosta 

genom denna destinationsutvecklare gemensamt ska marknadsföra destinationen och 

givetvis kommer destinationsutvecklaren spela en viktig roll i framtida utveckling av 

destinationen (Fransson, IP 4). 

 

3.5 Utveckling av destinationerna 

Fransson (IP 4) spinner vidare på vikten av flera reseanledningar till Kosta. Fransson 

(IP 4) anser att destinationen måste breddas för att kunna nå nya marknader och på så 

vis bli slagkraftigare. Vidare förklarar Fransson (IP 4) att sedan hotellet öppnade 2009 

har det inte hänt så mycket i Kosta, några nya byggnationer har inte gjorts. Kosta Boda 

Art Hotel har nu börjat planera för en utbyggnad av hotellet med 50 nya rum. Kosta har 

också, i linje med Franssons (IP 4) tankar om att bredda destinationen för att nå nya 

marknader, startat en stugbysatsning. Grunden för denna stugbysatsning kommer från 

en undersökning av 300 bussbolag, där Kosta undersökte vad som skulle locka 

bussbolagen att anordna resor till Kosta. Här kom det fram att Kosta inte hade något 

billigt boendealternativ, alla har inte råd med att bo på det relativt exklusiva Kosta Boda 

Art Hotel. Fransson (IP 4) menar att destinationen genom stugbysatsningen, som är ett 

lågpriskoncept, kommer nå målgrupperna barnfamiljer, bussresenärer och naturturister. 

Fransson (IP 4) tror även att det är en bra utveckling för att nå den tyska marknaden då 

tyskar gillar denna typ av boende. Fransson (IP 4) ser alltså en tillväxtpotential på den 

utländska marknaden, det är även på den utländska marknaden Jerlinder (IP 5) ser Åres 

utvecklingsmöjligheter.  
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Jerlinder (IP 5) ser den internationelle turisten som Åres stora tillväxtpotential. 

Destinationen strävar efter att attrahera mer internationella turister, men det finns vissa 

delar som behövs utvecklas. Som tidigare nämnt är det allmänna kommunikationerna 

bra, det är de mjuka värdena Jerlinder (IP 5) syftar på i utvecklingsväg: 

 

“Vi har arbetat med att höja kunskapen i ledarskap, värdskap men också kunskapen om 

hur man jobbar med internationella affärer, exempelvis vad behöver man mer än att 

kunna prata engelska?” 

 

Jerlinder (IP 5) menar att destinationen även måste arbeta med att marknadsföra det 

svenska i det hela, att det ska bli en upplevelse av svensk mat och svensk kultur. Det 

Jerlinder (IP 5) syftar på är att den svenska turisten kommer till Åre för att uppleva 

alpin skidåkning, vill den internationelle turisten ha alpin skidåkning kan denne lika väl 

åka till Alperna. Det handlar alltså om att bli bättre på att plocka fram det unika med 

Sverige och att marknadsföra det mot den internationella marknaden (Jerlinder IP 5). 

 

I den ständiga utvecklingen som sker är det viktigt att inte bli för hemmablind och inte 

heller skapa en destination där den unika känslan suddas ut (Jerlinder IP 5). Det är 

viktigt att alla aktörer är med på den utveckling som sker och samtidigt får det inte bara 

utvecklas attraktioner aktörerna själva vill ha, utan det måste vara attraktivt på 

marknaden. I framtiden finns idéer om att via satsningen på barmarkssäsongen, locka 

träningsturister. Att locka träningsturister ska dels göras genom att bygga en stor hall 

med möjligheter till klättring och den typen av aktiviteter. Satsning menar Jerlinder (IP 

5) skulle vara bra för Åre då inte inomhushallen är beroende av vilket väder det är, utan 

den kan användas i alla väder och blir på så vis inte säsongsbunden. 

 

3.6 Delanalys av de andra destinationerna 

Inom näringslivet i stort finns det på flera ställen tendenser till maktkoncentration 

genom antingen allianser eller företag som köper upp andra företag, alltså ägandeskap 

av företag. Aktörerna söker hela tiden efter lönsamhet och att vara konkurrenskraftiga 

på marknaden. Fördelarna med att vara större är att det finns tillgång till fler 

distributionskanaler, marknadsföringen blir mer koncentrerad och försäljningen blir 

centraliserad. Utvecklingen sker även på destinationsnivå där de olika produkterna har 
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en större ägarintegration, antingen i form av allianser eller att ett företag äger stora delar 

av destinationens olika företag. Begreppet kallas centralisering (Kamfjord, 2002).  

 

Både Åre och Kosta är, enligt Kamfjords (2002) syn på maktkoncentration, 

centraliserade destinationer. Ägandeskapet i Kosta koncentreras till stor del till Torsten 

Jansson och utvecklingen styrs därför efter hur intresserad Torsten Jansson är att 

investera (Fransson, IP 4). I Åre är SkiStar en stor aktör som både kontrollerar 

liftsystemet, men även boenden på destinationen. Tidigare har SkiStar själva ansvarat 

för marknadsföringen av Åre men sen destinationsbolaget bildades sköts 

marknadsföringen därigenom (Jerlinder, IP 5). Åre är alltså centraliserat i form av att 

SkiStar driver stora delar av destinationen. En annan del som tyder på att Åre är 

centraliserat är att företagen är allierade genom företagarföreningen Destination Åre 

AB, som sköter marknadsföringen och koordineringen av destinationen. 

Marknadsföringen blir mer koncentrerad genom denna ägarintegration (Kamfjord, 

2002).    

 

För att utveckla turismdestinationer handlar det avgörande att ta hänsyn till en mängd 

aspekter. Vidare förklaras destinationer som flerdimensionella där det krävs att 

turismaktörerna integreras med varandra, särskilt när destinationerna ses som komplexa. 

Samordningen vid destinationen är en del, vidare handlar det om att se blicka utåt från 

de samarbeten som finns i nuläget, vilket kan generera nya infallsvinklar till arbetet för 

att utveckla en destination (Haugland et al., 2010).    

 

Destinationsbolagens arbete handlar om att försöka främja destinationen och attrahera 

fler turister. Det görs genom att verka för bättre utbuds- och efterfrågeaspekter, alltså 

presentera ett bättre utbud vilket ska leda till högre efterfrågan och det är då viktigt att 

maximera användningen av destinationsresurserna. Ekonomiska partnerskap har börjat 

ersätta tidigare destinationsbolag som finansierats genom regionala utvecklingskontor. 

Då tar ekonomiska partnerskap över uppgifterna för destinationen, men finansieras inte 

genom de regionala utvecklingskontoren. På grund av att turismen fått en bredare 

agenda för ekonomisk utveckling finns det fler företag och myndigheter som ser 

potentialen i turismen och vill därför vara med i allianser och samarbeta kring de 

uppgifter regionala destinationsbolag tidigare hade (Pike & Page, 2014). 
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Destination Åre organiserar och samverkar för en utveckling av destinationen. Rent 

konkret sker denna utveckling mot den internationella marknaden och det görs genom 

att utveckla delar inom destinationen, så som värdskap och kunskap om internationella 

affärer (Jerlinder, IP 5). Den internationelle turisten är enligt Jerlinder (IP 5) Åres 

tillväxtpotential, samtidigt behöver de bli bättre på att kommunicera den svenska 

produkten av Åre (Jerlinder, IP 5). Enligt Pike & Page (2014) är det viktigt att 

maximera användningen av destinationsresurserna. Att lyfta fram det svenska i Åre kan 

då ses som en outnyttjad resurs.  

 

Ekonomiska partnerskap har börjat ersätta regionala utvecklingskontor (Pike & Page 

2014). Destination Åre AB är en företagarförening utan finansiering från regionala 

utvecklingskontor (Jerlinder, IP5). Även Kostas destinationsutvecklare är anställd av 

företagen på destinationen (Fransson, IP 4). Det tyder på att destinationerna är med i 

utvecklingen mot modernare destinationer. Jerlinder (IP 5) ser det som en fördel att vara 

företagsägt, då behöver bolaget inte bry sig om kommunala angelägenheter och 

liknande utan de kan bara koncentrera sig på sin destination. 

 

Pike (2008) diskuterar kring DMO och vad förkortningen egentligen står för. Står det 

för destination marketing organisation eller destination management organisation? 

Pike (2008) hävdar att det från början stod för destination marketing organisation, men 

att det numer borde stå för destination management organisation. DMOs och deras 

uppgifter har utvecklats över tid och förändrats, det handlar inte bara om att 

marknadsföra destinationen. DMOs måste balansera mellan att ha en lönsam turism, en 

bra marknadsposition, en attraktiv miljö, boende för turisterna och framför allt positiva 

upplevelser för turisten (Pike, 2008). 

 

Destination Åres största arbete handlar om att få aktörerna inom destinationen att 

samverka med varandra. Det hålls ofta möten där Destination Åre delegerar ut till 

företagen om vilka som ska sköta vad. Samtidigt marknadsför Destination Åre själva 

destinationen, men att samverka är den största biten (Jerlinder, IP 5). I Kosta handlar 

destinationsutvecklarens jobb om att ena Kosta, i nuläget marknadsförs delar av Kosta 

gemensamt. Destinationsutvecklaren ska alltså få alla aktörerna att samarbeta för att 

utveckla destinationen (Fransson, IP 4). Båda destinationerna arbetar med mer än 

marknadsföring, i Åres fall handlar den största delen om samverkan och samarbete. 
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Kosta har i arbetat som en destination marketing organisation mer är på väg in i en 

destination management organisation. Destination Åre AB är ett starkt exempel på 

begreppet destination management organisation. 

 

Turismbranschen har historiskt sett karakteriserats av några huvudkomponenter. De 

beskrivs som huvuddelarna för turism och är attraktioner, transport, boende, tillhörande 

faciliteter (restauranger etc) samt infrastruktur. Turisternas motivation för att resa till en 

plats varierar, det är inte enbart attraktioner som lockar utan det kan även vara ett visst 

boende som är attraktionen i sig. Kompontenterna skapar en grundförutsättning för 

turism vid en plats (Pearce, 1989). I fallen med Kosta och Åre går det att se exempel på 

att destinationerna arbetar med de här komponenterna. Jerlinder (IP 5) menar att 

kommunikationerna är Åres styrka, med bland annat två flygplatser i närheten samt 

andra transporter i form av flygbussar och tåg. Det kan ses som viktiga grundpelare för 

att få turister att besöka destinationen och enligt Conrady och Buck (2010) är just tåg 

och flyg de transportmedel som fler turister väljer. Vidare finns ett brett utbud av 

boenden, attraktioner och tillhörande faciliteter. Värt att notera är även att sedan 

kabinbanan byggdes har Åre utvecklat vintersäsongen, vilket har gjort det möjligt för 

andra turismkomponenter att bedriva verksamhet på destinationen. De andra 

komponenterna har under tiden blivit avgörande för destinationen att utmana andra 

liknande destinationer, såsom en variation av boenden och aktiviteter som passar olika 

typer av turister (Jerlinder, IP 5). Det Jerlinder (IP 5) beskriver handlar om att alla 

aktörer på destinationen är lika mycket värda, för att få ihop hela destinationen 

(Jerlinder, IP 5). 

 

Ur en historisk synvinkel har glasbruket varit, och är än idag, den turismkomponent som 

lockar turister till Kosta. Sedan satsningen med Kosta Boda Art Hotel, Kosta Outlet och 

de tillhörande aktiviteterna har Kosta breddat utbudet och har därmed öppnat upp för att 

locka nya typer av turister. Dessutom finns planer för att bygga ut det nuvarande 

hotellet samt att öppna upp ett lågprisalternativ i närheten av hotellet. Aktiviteterna 

finns här historiskt och är kopplade till glasblåsning med guidade rundturer och 

liknande. Idag har upplevelsen av Kosta förändrats i takt med att utbudet av aktiviteter 

har förändrats och de är inte enbart kopplade till glasbruket. Kosta arbetar bland annat 

med paketering av upplevelsen av Kosta, för att erbjuda turisterna alla 

turismkomponenter som finns på destinationen (Fransson, IP 4). 
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Noterbart är även att samtliga komponenter (boende, aktiviteter, tillhörande faciliteter 

och transport) (Pearce 1989) nämns, vilket är ett tecken på delarna ses som viktiga. 

Paketeringen av upplevelsen av Kosta är viktig för att underlätta turisternas vistelse. 

Fransson (IP 4) är medveten om att kommunikationerna till och från Kosta är en aspekt 

att arbeta med ytterligare för att fortsätta locka turister till Kosta. Det handlar dels om 

Kostas geografiska läge, där transporterna är en aspekt som turisterna alltid behöver ta 

hänsyn till, i synnerhet när närmaste tågstation eller flygplats finns några mil ifrån 

destinationen (Fransson, IP 4).       

 

Förutsättningarna för att utveckla turistdestinationer har förändrats och de senaste åren 

har det skett en förändring i synen på hur destinationer ska utvecklas och locka turister. 

Den traditionella synen på destinationsutveckling är att den är knuten till en viss 

geografisk region och aktörerna inom denna region. Traditionellt marknadsförs även 

destinationer utåt sett som en enhet, med bara en typ av bild av destinationen, som sol- 

och baddestination, nöjesdestination etc. (Beritelli, Bieger & Laesser, 2013).  

 

Kosta och Åre lever vidare med glasbruks- respektive skidkulturen och det är de här 

bilderna av destinationerna som främst förmedlas ut (Fransson, IP 4 & Jerlinder, IP 5). I 

fallet med Kosta handlar det bland annat om att ta tillvara på historien, där de väver in 

glaskonceptet i hotellet (Fransson, IP 4). Samtidigt går det att urskilja tendenser till den 

nyare typen av destinationsutveckling. Arbetet är inte enbart riktat mot en viss 

geografisk region och där destinationen förmedlar ut olika typer av bilder av 

destinationen för att nå fler potentiella turister (Beritelli, Bieger & Laesser, 2013). Det 

är för att förstå att en destination sällan är en enskild del i det stora hela (Murphy & 

Murphy, 2004).  

 

I Kosta har Kosta Outlet och de andra butikerna gjort att den traditionella bilden av 

Kosta har breddats och den här utvecklingen gör att det skapas flera olika typer av 

uppfattningar om Kosta som destination (Fransson, IP 4). Åres destinationsutveckling 

innefattar också delar av den nya typen av destinationsutveckling. Där förklarar 

Jerlinder (IP 5) bland annat, om en satsning för att locka turister även under sommaren, 

då de riktar in sig mot äventyrsturister som innefattar cykling, klättring och generella 

utomhusaktiviteter. Det är något som kan länkas samman med den förväntade 
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efterfrågan på natur- och kulturturism från både fritids- och affärsresenärer 

(Tillväxtverket, 2013). 
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4 Öland 

Nedan följer studiens intervjuer med aktörer inom och utanför Ölands Turismnätverk. 

Strukturerna i intervjuerna är som tidigare nämnt, semistrukturerade och 

intervjupersonerna har fått fritt spelrum för att svara på intervjufrågorna. Frågorna 

har delats upp i tre större kategorier. Först har personerna fått berätta om deras 

verksamhet, hur deras roll är vid destinationen. Därefter behandlas frågor om 

destinationen i stort, hur samarbeten fungerar vid destinationen och vad som görs 

konkret för att skapa en destinationsutveckling. Slutligen har intervjupersonerna fått 

möjligheten att blicka framåt i tiden och vad som väntar härnäst i arbetet för att 

utveckla dels den egna verksamheten, men även hela destinationen. 

 

4.1 Öland som destination 

Under 1800-talet var Öland, med Borgholm i spetsen, ett resmål för överklass och 

stadsbor som sökte lugn. Under 1950- och 1960-talet ökade Ölands turism, då som ett 

lugnt resmål för mestadels barnfamiljer. En anledning till att turismen ökade är på grund 

av campingens intåg i Sverige (Ekman, 2012). Idag finns det 22 campingar på Öland 

(Sörensson, IP 7). Turismen är alltså en viktig del inom det öländska näringslivet, 

många företag har bildats inom näringen som en konsekvens av det stora antalet 

besökare. Företagen är allt ifrån boendeanläggningar till vingårdar och kamelridning 

(olandsturist.se, 2014). På Öland finns idag ett nätverk, Ölands Turismnätverk, där 139 

aktörer är samlade.  

 

Besökare kommer till Öland under sommarhalvåret, mellan oktober och april är Öland i 

princip stängt. Barkevall (IP 3), Sörensson (IP 7) och Schibli (IP 6) förklarar att arbetet 

inför nästa säsong är i full gång under vinterhalvåret. Företagens omsättning sker 

därmed till största delen i juni, juli och augusti.   

 

4.2 Att ta sig till Öland  

Det är viktigt att ha en välutvecklad infrastruktur för att ta besökaren till ön och runt ön 

när de väl är där (Angelin, IP 2). I början av 2013 bytte Kalmar Airport namn till 

Kalmar Öland Airport för att stärka regionen (sverigesradio.se, 2013). I nuläget finns 

det ingen direktlinje mellan flygplatsen och Öland. Turisten får ta sig med lokaltrafiken 

via Kalmar Centralstation och sedan byta buss för att komma till Öland (Angelin, IP 2). 
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Sörensson (IP 7) förklarar att det endast sommartid är bra förbindelser med lokaltrafiken 

från Saxnäs Camping, vintertid går det inga bussar dit. Angelin (IP 2) menar att stora 

delar av turismen på Öland förutsätter att det finns tillgång till bil. 

 

Silverlinjen är en busslinje mellan Böda och Stockholm som transporterar cirka 30 000 

turister till och från Öland varje år (Angelin, IP 2). Angelin (IP 2) poängterar att det är 

svårt att marknadsföra sig i Stockholm, dels är det en fråga om finanser, det är helt 

enkelt dyrt att marknadsföra sig där. Det finns även mycket brus i Stockholm vilket gör 

det svårt att sticka ut. Företaget fokuserar på att behålla den nuvarande balansen, där det 

ungefär är lika många passagerare som åker från Öland upp till Stockholm som det är åt 

det motsatta hållet (Angelin, IP 2). 

 

4.3 Förutsättningar för turism under året 

Likt det som har nämnts tidigare varierar utbudet under året. När det gäller boende har 

Öland, som tidigare nämnt, 22 campingar där öppettiderna generellt är mellan mitten av 

juni till och med mitten av augusti (camping-oland.com, 2014). Genom en kartläggning 

av aktörerna på Öland via Ölands Turismnätverks medlemslista går det att se de olika 

aktörernas varierande utbud och öppettider. Det finns här ett kluster av aktörer, där 

verksamheten sker under hela året.  Framförallt är det hotellanläggningar av varierande 

storlek och utbud, där det är Hotell Skansen, Ekerum Resort, Halltorps Gästgiveri och 

Strand Hotell Borgholm som erbjuder turister boende, aktiviteter och mat under hela 

året (olandsturist.se, 2014). Därtill går det även att addera de butiker och restauranger i 

tätorterna Borgholm, Färjestaden samt Mörbylånga som har öppet. De andra aktörerna i 

nätverket erbjuder turister boende, aktiviteter och mat under en kortare period av året 

alternativt är centrerade till att ha verksamheten igång under sommaren. Förutom 

campingarna är det huvudsakligen mindre pensionat, vandrarhem och aktivitetscentra 

(cykeluthyrning, bigårdar, lådbilsland) som har valt att inte ha öppet året om 

(olandsturist.se, 2014).     

 

Barkevall (IP 3) menar att det är bara i juli som Öland har helt öppet, alltså att alla 

affärer och aktiviteter är öppna. Det är en del som inte öppnar förrän i juli, men 

framförallt är det många som stänger för tidigt. Vidare förklarar Barkevall (IP 3) att det 

är svårt att få fram helheten i destinationen utanför juli, på grund av de dåliga 

öppettiderna hos en del företag. Det kan vara en del i förklaringen kring varför 
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företagen har sin huvudsakliga omsättning under juni, juli och augusti. Ahlgren (IP 1) 

anser att Öland är dåligt på att ha öppet under hela året. En del aktörer vid destinationen 

stänger väldigt snabbt och under augusti tvärdör nästan utbudet av aktiviteter och 

matställen. Det här är vad Ahlgren (IP 1) syftar till i citatet: ”Åker du norr om 

Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget”. Kring påsk brukar Öland öppna 

upp och då är utbudet likna det som erbjuds under sommarmånaderna Ahlgren (IP 1). 

Ahlgren (IP 1) förklarar att Öland alltså öppnar bra, men likt Barkevall (IP 3) menar 

Ahlgren (IP 1) att aktiviteter, matställen och så vidare stänger alldeles för tidigt. När 

regionförbundet gjorde undersökningar om hur stor andel internationella turisterna som 

tog sig till Öland visade sig det vara endast 10 %. Av de internationella turister som 

kommer till regionen tar sig bara 10 % över till Öland. Ahlgren (IP 1) förklarar att det är 

felaktigt, då problemet ligger i att undersökningen är gjord på hösten. När 

regionförbundet frågar företagen har flera företag redan stängt igen och går inte att få 

tag på. Då räknas det som att företagen har haft 0 stycken internationella turister. På 

grund av det här finns det ingen siffra på hur stor andel av regionens turister som 

faktiskt besöker Öland. Det är också ett tecken på att många företag stänger igen tidigt 

på året (Ahlgren, IP 1). 

 

Både Barkevall (IP 3) och Ahlgren (IP 1) menar att Öland som destination måste skapa 

mer regelbundna öppettider för turisterna. Barkevall (IP 3) menar att alla företag ska 

öppna senast ett visst datum, exempelvis första maj, och stänga tidigast ett visst datum, 

exempelvis sista augusti. Ahlgren (IP 1) förklarar att det är ett problem att företagen 

stänger tidigare på dagen än vad de egentligen borde göra. Vissa företag har en tendens 

att stänga exempelvis två timmar tidigare en del dagar på grund av att de inte har haft 

speciellt många besökare. När det då kommer en besökare som åkt X antal mil för att 

göra ett besök är butiken stängd. Det påverkar bilden av Öland som destination negativt 

och Ahlgren (IP 1) eftersöker professionalism: 

 

“Det måste finnas en viss mån av ökad professionalism från både de som har 

anläggningar, boende, restauranger och besöksnäring och att vi då som har hand om 

systemet möjliggör för besökarna. Det är ju så enkelt idag att med en smartphone se 

vad som finns i närheten nu och vad är öppet?” 
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Ahlgren (IP 1) menar att det, genom en applikation i mobilen, ska kunna gå att se vad 

som är öppet och vart det går att hitta. Det är viktigt att besökarna vet vad som är öppet 

så att de inte blir lurade att åka långa sträckor för att besöka en viss butik och sen är det 

inte öppet. Då finns risken att gästen blir missnöjd och det är svårare att skaffa nya 

gäster istället för att behålla de gäster som redan finns. Med en applikation i det 

formatet skulle det i framtiden också kunna gå att få fler företag att hålla öppet, för då 

vet de om att det syns att de har öppet. Det är viktigt att börja i denna ände för att skapa 

bättre förutsättningar (Ahlgren, IP 1). 

 

4.4 Ölands aktörer 

Idag finns det på Öland ingen ensam stor aktör som är drivande och går i täten för 

utveckling av destinationen. Istället består Öland av många olika småföretagare 

(Ahlgren, IP 1). Schibli (IP 6) förklarar att som ensam heltidsanställd på Solliden är det 

svårt att driva både sitt eget företag och försöka driva Ölands utveckling samtidigt. Hon 

beskriver att det idag finns outnyttjad potential på Öland, där det finns aktörer som är 

viktiga för den regionala näringen och nämner Ottenby fågelstation som en 

sådan.  Barkevall (IP 3) anser att det saknas en aktör på Öland som är tillräckligt stor för 

att kunna vara drivande, som exempelvis SkiStar i fjällvärlden. Ahlgren (IP 1) nämner 

också SkiStar som en stor drivande aktör för fjällvärlden, eftersom det är en aktör som 

visar vägen och så får övriga företag följa efter. Under 1980-talet var Borgholm och 

Strand Hotell den lysande stjärnan som drev Öland framåt, men så är det inte längre. 

Förhoppningen finns att det ska komma en aktör som kommer gå i täten för 

utvecklingen, men det är inget som kan förutspås (Ahlgren, IP 1). En aktör som skulle 

kunna vara en framtida ledande aktör på Öland är Ekerum Resort, vilket är oerhört 

påkostat och det finns stora planer för anläggningen. Hotellet som kommer att byggas 

där kan vara en utveckling som gör Ekerum Resort tillräckligt stora för att vara drivande 

(Ahlgren, IP 1). Vidare menar Angelin (IP 2) att det finns en tendens till att arbeta bara 

utifrån den egna verksamheten. Hon menar dock att det görs framsteg här och att 

Turismnätverket är en viktig pusselbit för utvecklingen (Angelin, IP 2). 

 

4.4.1 Samarbete - Ölands Turismnätverk 

Idag finns det en samordning mellan turismaktörerna på Öland. De är samlade i 

organisationen Ölands Turismnätverk, vilket är en ideell förening med en styrelse på nio 

personer som representerar olika områden. Det kan exempelvis vara barn och familj, 
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mat och konferens (Barkevall, IP 3). Under året ordnas möten där aktörerna får 

diskutera och utbyta erfarenheter och ge förslag på förbättringar. Organisationens 

huvuduppgift är att skapa en gemensam strategiplan och en marknadsbudget för 

destinationen. Turismnätverket arbetar med att samla aktörernas intressen, i samarbete 

med kommunerna, för att arbeta mot att bli en attraktiv turismdestination. 

Organisationen består idag av 139 aktörer, som gemensamt ska marknadsföra Öland. 

Under 2014 samlades 400 000 kr in till marknadsföringen. År 2015 är målet att 

organisationen ska innefatta 400 företag, där 750 000 kr ska insamlas för att stärka 

marknadsföringen av Öland. Huvudfokus är här att rikta sig mot närregionen först, 

innan blickarna riktas utåt där det krävs ett större kapital för att nå ut. Sammantaget ses 

nätverket som den sammanhängande kraften för att utveckla Öland (olandsturist.se, 

2014). 

 

Stefan Ahlgren (IP 1) från Ölands Turismnätverk, arbetar med samordningen kring 

nätverket och arbetet handlar bland annat om hur de insamlade pengarna till nätverket 

ska fördelas ut. Här handlar det framför allt om att marknadsföra Öland. Vidare handlar 

arbetet även om att hitta inspiration från andra destinationer, exempelvis kommer delar 

av Turismnätverket åka till TUR-mässan
3
 i Göteborg för att bredda kunskapen kring 

destinationsutveckling. Ahlgren (IP 1) arbetar även med Ölands Skördefest, 

evenemanget i september där fyra dagars flöde av turister till ön omsätter cirka 200 

miljoner kronor. 

 

4.4.2 Aktörernas syn på Ölands Turismnätverk 

Sörensson (IP 7) har sedan 1992 samlat på sig erfarenheter inom olika konstellationer 

av Turismnätverk på Öland och har varit engagerad i Ölands Turismmarknadsråd, som 

sedermera blev Ölands Turismnätverk. Sörensson (IP 7) anser att det finns många 

duktiga entreprenörer och människor inom turismnäringen på Öland med en hel del 

idéer och visioner, men att det idag inte finns någon eller några som vidareutvecklar och 

verkställer idéerna (Sörensson, IP 7). Med det här som bakgrund har vissa aktörer sökt 

andra samarbeten närmare den egna verksamheten. Ett exempel är Sollidens Slott som 

idag har ett nära samarbete med Borgholms slott, med kombinerade entrépaket som 

erbjuds till besökarna (Schibli, IP 6).  

 

                                                 
3
 TUR-mässan= Skandinaviens ledande mässa för turismföretag. Äger rum under fyra dagar i vecka 12 på 

Svenska Mässan i Göteborg. 
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Angelin (IP 2) menar att Turismnätverkets arbete inte har märkts av i större bemärkelse 

ännu. Det har varit grundläggande saker som arbetats med och det största är att 

sammanföra de olika aktörerna, vilket än så länge har lyckats bra. Det finns ingen riktig 

finansiering i botten, i och med att det är företagen som ska gå in med pengar. För att 

växa ordentligt behövs det arbetas sakta men säkert, men samtidigt vill företagen se 

resultat (Angelin, IP 2). Barkevall (IP 3) anser att det är viktigt med en större 

professionell organisation som arbetar med destinationsutveckling på heltid. Ahlgren 

(IP 1) förklarar att tålamodet för organisationen inte är så stort. Bristen på tålamod 

kommer från, dels turismorganisationen Ölands Turist AB som misslyckades, men även 

efterträdaren, Håkan Waxegård som inte fick det att stämma. Misslyckas 

turismorganisationen en gång till kan det dröja länge innan det kan skapas ett förtroende 

för en turismorganisation där det handlar om att investera pengar (Ahlgren, IP 1). 

 

Vidare håller Ahlgren (IP 1) men Barkevall (IP 3), att det måste finnas en riktig 

turismorganisation som är proffessionell. Ahlgren (IP 1) förklarar att det offentliga 

måste betrakta en turismorganisation som en investering även om det kommer att kosta. 

Politikerna måste inse att det i slutändan inte är kostnader utan investeringar, eftersom 

det finns ett så pass bra underlag som ger pengar tillbaka till kommunerna. Kan Öland 

öka omsättningen av turismen så tjänar även kommunerna på det. En bra organisation är 

ett måste, samtidigt som fler företag måste inse att de är en del av turismnäringen. Hela 

Öland är beroende av turismen och bör därför betrakta sig som en del av den näringen. 

Därmed borde de också vara med och finansiera marknadsföringen av Öland. Det kan 

ses på fler destinationer som arbetar på det viset - att marknadsföringen av destinationen 

överlåts till näringen (Ahlgren, IP 1). 

 

4.4.3 Kommunerna 

Vid sidan av Ölands Turismnätverk finns ytterligare en aspekt att räkna in för de 

framtida möjligheterna för en destinationsutveckling, nämligen kommunerna. Ett stort 

bekymmer idag är hur kommunerna samarbetar med turismnäringen. Sörensson (IP 7) 

förklarar att kommunerna anser att turismen ska fungera likt ett självspelande piano. 

Kommunerna anser att näringen måste ta sitt ansvar medan Sörensson (IP 7) anser att 

det då blir svårt att få till en ordentlig styrning. Det är något som Barkevall (IP 3) 

styrker, där hon anser att det är kommunerna som äger turismfrågan. Barkevall (IP 3) 

anser att de också bör vara drivande när det gäller öppettider, skyltning, marknadsföring 
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med mera eftersom alla är beroende av turismnäringen. Det finns idag ingen enad enhet 

som driver destinationen framåt. Barkevall (IP 3) jämför med Åre, där SkiStar finns 

som är ett extremt stort företag som driver hela destinationen framåt.  

 

Det måste finnas en matchning från det offentliga eller det allmänna. Om kommunerna 

tycker att turismen är en viktig bransch, bör de också satsa på det med en proffessionell 

organisation. Det finns en risk att Turismnätverket splittras om kommunerna inte lyckas 

få till en ordentlig organisation (Sörensson, IP 7 & Ahlgren, IP 1): 

 

“Man måste våga satsa de pengar som krävs och inte vara rädd för att misslyckas. Om 

man ville från kommunernas sida se hur mycket som kommer tillbaka kan man lätt göra 

undersökningar för att ta reda på det. Det är ju en väldigt stor del på Öland som lever 

av turismen och som inte skulle finnas om turismen inte kom hit.” (Sörensson, IP 7) 

 

Här efterlyser Sörensson (IP 7) en mer tacksam syn på turismnäringen på Öland från 

öns två kommuner. En klarhet behövs i vad turismen verkligen ger till Öland i form av 

intäkter, där spelar medierna en stor roll. Om medierna väljer att vinkla sina historier så 

att de först visar hur mycket kommunerna har satsat och sedan hur mycket de får 

tillbaka, skapas en större förståelse för att turismnäringen är viktig för Öland 

(Sörensson, IP 7). Det är något Ahlgren (IP 1) också betonar. Av de intäkter som 

exempelvis Ölands Skördefest genererar är det ungefär 5-10 miljoner kronor som går till 

kommunerna i form av försäljning och kringliggande aktiviteter. Intäkterna är något 

kommunerna bör ta hänsyn till och här finns det ett glapp mellan intäkterna till Öland 

som destination och vad kommunerna bidrar med (60 000 för respektive kommun) 

(Ahlgren, IP 1). Politikerna behandlar Ölands turismnäring som att det bara vore 

kostnader och förstår inte hur viktig turismen är för Öland. Det går inte tänka sig en 

framtid där turismen är dålig på Öland. Turismen omsätter 1,2 miljarder på Öland per 

år, men sett till hur många som är anställda inom turismen är det viktigt att det går bra 

för företagen. Går det sämre för företagen blir det svårare att hålla folk anställda, vilket 

till slut påverkar den kommunala biten (Ahlgren, IP 1).   

 

4.5 Att utveckla Öland som destination 

Barkevall (IP 3) anser att det finns en stor potential i Öland som turismdestination, men 

att den måste tas om hand på rätt sätt. Just nu ser Barkevall (IP 3) Öland som en 
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insomnad oslipad diamant, ön har somnat in och där med tappat den storpublik och de 

artister som lockades dit under 1980-talet. Borgholm, som var den stora dragkraften, har 

enligt Barkevall (IP 3) släppt in för mycket krimskrams-butiker och bubbeltian vilket i 

sin tur har urholkat varumärket Öland. Sörensson (IP 7) menar att Öland i nuläget är för 

beroende av vädret och vädret är något som inte går att påverka. Att Öland ses som en 

sol- och bad destination måste förändras. Vid sidan av den inkomstbringande 

sommarsäsongen finns exempelvis ingen unik attraktion på Öland som kan locka 

turister utanför sommarsäsongen (Ahlgren IP 1). Sörensson (IP 7) anser att idrottsturism 

är något som Öland borde ta fasta på då de inte reser till Öland för sol och bad, utan för 

att idrotta. Vanliga turister är på det viset mer känsliga för väder och idrottsturisten är 

oberoende av vädret (Sörensson, IP 7). Golfturisten är ett exempel på en bra turist, så 

till vida att de spelar golf i april även om det snöar ute. Det finns mycket andra 

aktiviteter som är väderkänsliga så börjar det regna kommer det inga turister dit 

(Ahlgren, IP 1). Vidare förklarar Sörensson (IP 7) att det annars är svårt att locka 

turister till Öland under våren och hösten, det är i huvudsak sommarmånaderna som 

lockar turister. Sörensson (IP 7) berättar att det i viss mån skett en utveckling, och 

förklarar att när hon började jobba på Saxnäs Camping 1991 hade de öppet från första 

maj till sista augusti. Idag har Saxnäs Camping öppet från 17 april till 1:a oktober. En 

stor anledning till varför Campingen numera kan ha öppet till 1:a oktober är 

Skördefesten, och evenemanget har därmed förlängt säsongen för Saxnäs Camping 

(Sörensson, IP 7). Det handlar om att rikta in sig mot målgrupper som passar för den 

specifika årstiden förklarar Sörensson (IP 7). Under våren arbetas det exempelvis med 

att locka idrottsturister, men även PRO-föreningar där de kan ha campingen som 

utgångspunkt för att sedan åka på utflykter runt om på Öland. Under sommarsäsongen 

marknadsförs Saxnäs Camping som en camping för barnfamiljer (Sörensson, IP 7). 

 

Böda Sand marknadsförs också som en camping för barnfamiljer under 

sommarsäsongen med fokus mot den aktiva barnfamiljen. Även Böda Sand försöker, 

likt Saxnäs Camping, att hitta målgrupper som vill resa till Öland utanför den mest 

intensiva perioden under juli. Veckan efter midsommar, där det traditionellt sett har 

varit få turister på Öland, har Böda Sand infört en hälsovecka för att attrahera en ny 

målgrupp. I slutet av augusti har Böda Sand infört en budgetvecka där det är mycket 

billigare att bo på campingen, för att på så vis attrahera en ny målgrupp och förlänga 

säsongen (Barkevall, IP 3). Schibli (IP 6) förklarar att det är viktigt att utveckla sin egen 
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infrastruktur innan fler turister kan lockas, kassasystemen och så vidare måste fungera 

för att skapa en ultimat upplevelse för turisten. Turisten ska inte behöva stå i kö på 

grund av ett dåligt system eller liknande och måste alltså utvecklas först. Det är 

meningslöst att locka fler besökare om företaget inte kan ta hand om dem (Schibli, IP 

6). Barkevall (IP 3) förklarar att infrastrukturen på Böda Sand är god och att det har 

varit en grundförutsättning för utvecklingen av campingen. 

 

Ahlgren (IP 1) förklarar även att det borde skapas en mall för skyltar och en gemensam 

logga för att stärka varumärket och ena företagen. I nuläget sätter företagen upp egna 

skyltar, men i framtiden ska det finnas en nedladdningsbar fil där informationen ska 

skrivas. Blir det ingen ordning med det här är det ett hot mot Öland som destination, då 

det är en del i att stärka varumärket (Ahlgren, IP 1). 

 

4.5.1 Utveckla marknadsföringen 

Marknadsföringen är något som bör utvecklas (Ahlgren, IP 1). Många anser till exempel 

att Borgholm är litet, men det kan ju faktiskt vändas till en styrka också. Det är nära till 

allt, Storgatan är exempelvis endast fem kvarter stor. Det skulle vara perfekt att i jultider 

skylta upp med lite julbelysning, vilket är småpengar enligt Ahlgren (IP 1). Ahlgren (IP 

1) jämför med Kalmar och de resurser som läggs på Larmtorget, och att det skulle räcka 

för hela Borgholm. I Borgholm finns det badhus, ridhus, tennishall, Solliden, 

Borgholms slott, slottskogen, allt inom gångavstånd. Turister kan komma till Borgholm, 

parkera bilen och så kan de gå omkring vilket Ahlgren (IP 1) ser som en otrolig styrka. 

Det finns heller inga butikskedjor i Borgholm vilket är på gott och ont, och den som står 

i butiken äger också butiken vilket oftast påverkar besöket i positiv riktning. Här kan det 

också dras paralleller till Kalmar, där finns det få butiker som är unika, alltså tvärtemot 

Borgholm (Ahlgren, IP 1). 

Marknadsföringen är en grundläggande faktor som bör utvecklas för att Öland ska 

kunna konkurrera på riktigt. Det behövs en tydlig och bra marknadsföring där aktörerna 

samarbetar med varandra. Angelin (IP 2) anser att Öland behöver samarbeta för att 

utveckla attraktiva paket av upplevelser, boende och mat, där Silverlinjen också 

inkluderas, då även resan ingår i paketet. Turismnätverket kan även framöver 

marknadsföra sig genom bussbolag. Bussresenären vill ofta köpa med sig saker från 

platsen, den ska äta på ett ställe, bo på ett ställe och så vidare. De som kommer till 

Öland med husbil eller husvagn och bor på camping har ofta egenhandlad mat med sig 
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som de lagar själva. Det leder till att bussresenären inbringar mer pengar än en turist 

som kommer hit med husvagn eller husbil (Angelin, IP 2). 

 

Vidare anser Ahlgren (IP 1) att evenemangen utgör en viktig del i att locka turister till 

Öland. Skördefesten under september ses som ett lyckat inslag till att skapa attraktion 

till Öland utanför det ordinarie turismflödet under juni-juli. Den stora utmaningen för att 

hålla igång verksamheten är att förbereda inför Skördefesten, där en stor del handlar om 

att hålla kontakten med alla, vilket kan vara svårt då det handlar om att hålla ihop 400 

deltagande aktörer. Efter tre år med hårt arbete börjar verksamheten fungera bättre. Idag 

finns det även ett liknande evenemang under våren, som kallas Öland spirar, där det 

finns ett fokus mot den grönskande naturen som tar fart igen efter vintern (Ahlgren, IP 

1).                                                                                                                             

 

4.5.2 Nya potentiella samarbeten 

Det alla aktörer i studien är överens om är att framtida nya samarbeten skulle gynna 

Öland som turistdestination och främst Destination Kalmar. Ahlgren (IP 1) menar 

vidare att ett samarbete med Kalmar är helt nödvändigt i framtiden, trots att Kalmar har 

en annan typ av agenda där de kan arrangera evenemang lokalt och fylla staden tack 

vare alla “kranskommuner” såsom Torsås, Lindsdal osv. Samarbetet mellan Kalmar och 

Öland idag, hålls bland annat upp via ett gemensamt bokningssystem när det gäller 

boenden. Vidare tror Schibli (IP 6) på att paketering av den totala turismprodukten 

skulle kunna gynna turismnäringen samt turisterna. Det kan göras genom att 

exempelvis, i samverkan ordna och marknadsföra paketlösningar för turisterna, genom 

olika aktörer och organisationer (turistbyråer, boenden etc.) (Schibli, IP 6). Ett utvecklat 

samarbete är därför inte helt ologiskt (Ahlgren, IP 1): 

 

“Åker man till Öland blir man nyfiken på Kalmar och glasriketkulturen i Småland. 

Turisminformation är en annan sak som borde bli bättre och där borde det gå att 

utveckla ytterligare, eftersom vi inte är konkurrenter” (Ahlgren, IP 1). 

 

Den stora potentialen finns på Öland, det handlar bara om att förvalta och organisera 

allt. Barkevall (IP 3) menar att Kalmar ser värdet i att samarbeta med Öland, men att 

Öland inte riktigt vet hur det ska gå till, vilket är synd. Vidare handlar det också om att 
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binda ihop destinationerna ytterligare, likaväl som flygplatsen i Kalmar heter Kalmar 

Öland Airport borde det finnas ett gemensamt destinationsbolag (Barkevall, IP 3). 

 

4.6 Delanalys Öland 

Utveckling som helhet förknippas ofta med olika värderingar och kännetecken som allt 

som oftast är positiva. Utvecklingsprocessen för olika destinationer tar olika lång tid 

beroende på hur situationen och förutsättningarna ser ut för destinationen (Gibson 

2006). En förutsättning för Öland som destination är att politikerna ser turismen som 

investeringar och inte kostnader. Trots att det finns så pass bra underlag som ger tillbaka 

pengar till kommunerna, kan Öland öka omsättningen av turismen så att det betalar 

tillbaka till kommunerna (Ahlgren, IP 1). En annan förutsättning är att Öland har en 

tydlig säsongsindelning med tyngdpunkt på sommarhalvåret. Det är därför svårt att få 

fram destinationens helhet utanför juli, då alla attraktioner och så vidare inte är öppet 

under årets andra månader (Barkevall, IP 3).  

 

4.6.1. Nya förhållningssättet till destinationsutveckling 

En effektiv hantering av en destination börjar ofta med det som gör att en destination 

blir till en viktig plats, nämligen besökaren. Det är besökaren som har en stor roll i hur 

en destination utformas eftersom många destinationer är beroende av turistflödet. 

Destinationerna ändrar sina strategier allt eftersom marknaden också ändrar sig hela 

tiden. Därför är det viktigt att hela tiden vara i kontakt med sina besökare och känna av 

vad de tycker och känner (Beritelli, Bieger & Laesser, 2013). Enligt Barkevall (IP 3) har 

Öland som destination en stor potential som turismdestination. Det finns en marknad på 

Öland som måste tas hand om ordentligt och då går det inte att blanda och ge när det 

kommer till viktiga bitar som marknadsföringen exempelvis. Sörensson (IP 7) förklarar 

att Öland är mer än sol och bad men att det framställs att det inte går att göra något på 

ön om det är dåligt väder, och då försvinner en stor del av turisterna från ön. Det är 

något som bör förbättras, då det inte går att påverka vädret, och då är marknadsföringen 

en sådan pusselbit som skulle kunna förändra den synen. Ahlgren (IP 1) håller med att 

marknadsföringen är bristfällig och menar att den behöver bli tydligare för att få 

aktörerna att samarbeta. Det behövs mer samarbete för att locka turister och bli 

attraktiva genom att erbjuda olika typer av paket, och på så sätt som Beritelli, Bieger & 

Laesser (2013) förklarar, behövs för att nå ut och anpassa sin strategi efter hur 

efterfrågan ser ut.   
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Vidare är det omöjligt att, för det första vara en fungerande destination, samt nå en 

positiv utveckling om aktörer enbart arbetar med den egna verksamheten (Aarstad, 

2013). Det är något Ahlgren (IP 1) anser vara en svårighet, då exempelvis evenemanget 

Ölands Skördefest, som är ett inslag för att skapa turismflöde utanför juni-augusti-

perioden, har lett till att vissa aktörer inte väljer att vara med och betala bidraget för att 

marknadsföra evenemanget till besökarna. Det blir att de “flyter på vågen” och inte 

förstår värdet i att ekonomiskt stödja evenemanget (Ahlgren, IP 1). Förutom de tidigare 

nämnda aspekterna såsom samarbete, kontakt med besökarna samt marknadsföring är 

det även väsentligt att arbeta med mål samt uppföljning av arbetet (Godfrey & Clarke 

2000). När det gäller de här aspekterna har exempelvis Ölands Turismnätverk ett 

uppsatt mål och det är kopplat till att locka fler medlemmar till nätverket, vilket skulle 

generera mer pengar till att utveckla Ölands som destination (Ahlgren, IP 1). 

 

När det gäller destinationsutveckling har det tidigare funnits ett fokus mot att all sorts 

destinationsutveckling är kopplad till ekonomisk tillväxt, där exempelvis antalet 

hotellnätter enbart är det väsentliga. Den ekonomiska aspekten vid 

destinationsutveckling kompletteras idag med nya komponenter. Det kan vara huruvida 

en destination utvecklar sitt sätt att samarbeta, hur varje aktör spelar lika mycket roll i 

det stora hela, det väsentliga i att se till att samtliga komponenter finns till för turisterna 

samt socio-ekonomisk tillväxt. Exempel på det här är hur turismen fungerar som motor 

för samhället (skapar jobbmöjligheter, goda arbetsförhållanden) (Sharpley & Telfer, 

2002). Likt det Barkevall (IP 3) nämner handlar det om att få ihop Öland som en 

destination och att utnyttja potentialen som finns där. Med tanke på 

säsongsfokuseringen blir det svårt att bibehålla större skaror av personal mellan 

september-maj och där skapas det ett glapp. Det blir svårt att få samtliga som arbetar 

med turismnäringen på Öland att exempelvis arbeta mot samma mål samt att få djup 

kunskap om näringen (Barkevall, IP 3), likt det Godfrey och Clarke (2002) 

nämner.         

 

4.6.2 Ölands carrying capacity - kommunikationer och attraktionskraften 

Carrying capacity är ett viktigt begrepp när det gäller planering av turism (Garrigós 

Simón, Narangajavana & Palacios Marqués, 2004). Det handlar om vilken kapacitet en 

destination har. Det maximala antalet personer som kan använda en plats utan att det 
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sker en negativ förändring i den fysiska miljön och att det blir en försämring av 

kvaliteten på turistens upplevelse (Garrigós Simón, Narangajavana & Palacios Marqués, 

2004). Varje destination har en viss form av unikhet som präglas av hur mycket 

destinationen kan exploateras innan det unika förstörs av olika faktorer, som den fysiska 

miljön eller kvaliteten blir sämre av det som turisterna använder (Jurado, 2013).  

 

Öland som destination är inte unik på det sättet att det finns något på ön som inte går att 

hitta någon annanstans. Det som Öland istället har, är att de har lyckats att etablera sig 

som en sommardestination som många barnfamiljer väljer att spendera merparten av sin 

semester på (Ahlgren, IP 1). Enligt Ahlgren (IP 1) hade Öland sin topp i början av 

1980- till mitten av 1990-talet när det strömmade både kändisar och turister till 

framförallt Borgholm där det hände väldigt mycket evenemang, som konserter 

exempelvis. Borgholm sattes på kartan och var ett väldigt populärt resmål, men idag har 

inte Borgholm eller Öland den status längre och kändisarna och artisterna lockas till 

andra destinationer. Det som lockade kändisar och artister till framförallt Borgholm i 

mitten på 1990-talet har idag svalnat rejält och Öland har tappat sin dragningskraft. Det 

måste till en rejäl upprustning och satsning för att få Öland och Borgholm att blomstra 

på samma vis igen. Samtidigt som det finns en del problem med att försöka få folk att 

hitta tillbaka till framförallt Borgholm men även Öland, finns det idag en del områden 

som inte har tappat attraktionskraft. Schibli (IP 6) förklarade exempelvis att det 

öländska landskapet med den vackra naturen borde kunna utnyttjas som en mycket 

större tillgång än vad den är idag. På södra Öland finns Ottenby fågelstation som lockar 

väldigt många ornitologer årligen och där det finns ett etablerat intresse för att kunna 

driva en verksamhet.    

      

4.6.3 Problemet kring säsongsfokusering för destinationer 

Via undersökningen av turismaktörerna inom Ölands Turismnätverk, går det att tyda 

tendenser till att det finns en säsongsfokusering. Boendeanläggningar såsom Ekerum 

Resort, Halltorps Gästgiveri och Hotell Skansen kan ses, sett till utbudet, som 

destinationer i sig under hela året och har komponenterna boende, äta, aktiviteter 

(Pearce, 1989) samt erbjuder paketering av de här komponenterna (olandsturist.se, 

2014). Övriga aktörer med en koppling till aktiviteter och evenemang på Öland är 

koncentrerade till sommaren, exempelvis cykeluthyrning, butiker och sevärdheter såsom 

museum och utställningar. Under lågsäsong är aktörerna med fokus mot aktivititeter och 
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mat koncentrerade till de större orterna, såsom Färjestaden, Borgholm och till viss del 

Mörbylånga (olandsturist.se, 2014).  

 

Det Ahlgren (IP 1) bland annat nämner är att Ölands Skördefest samt Öland Spirar har 

öppnat upp för en förlängning av turistsäsongen på Öland, men att det vidare behövs 

satsas ytterligare för att inte göra destinationen lika beroende av ett intensivt turismflöde 

under sommaren (Ahlgren, IP 1). En hög koncentration av turismflöde under 

sommarmånaderna innebär att destinationen är beroende av att maximera intäkterna 

under sommaren för att det ska vara hållbart ur ett större perspektiv, exempelvis 

avskrivningar på nya byggnader och faciliteter. Ytterligare negativa aspekter är att det 

är svårt att bibehålla kunskapen kring hur aktörerna ska bemöta turisterna då de ofta 

använder en stor skara säsongsanställd personal, som möjligtvis inte får den djupgående 

kunskapen om att hantera turister (Corluka, Geic & Matosevic Radic, 2013). Kunskapen 

om bemötande är en viktig del som bör vara en ständig process (Godfrey & Clarke, 

2000).   

 

Det som Öland också behöver jobba på är de allmänna kommunikationerna på ön men 

även till och från ön (Angelin, IP 2). Enligt Jurado (2013) kan en destinations carrying 

capacity ökas genom att förbättra eller förnya marknadsföringen, produkterna eller 

infrastrukturen. Angelin (IP 2) förklarade att infrastrukturen på Öland och framförallt 

östra sidan är under all kritik för närvarande. Här behövs det en rejäl upprustning för att 

vägarna ska kunna tåla en ökad turism på ön. För att en destination ska kunna växa och 

utvecklas behövs det ett välutvecklat transportsystem som underlättar för turisterna att 

ta sig från en plats till en annan (Angelin, IP 2).   

 

Transportturism är en del av upplevelsen för turismen och är mer än ett sätt att ta sig 

från en plats till en annan. Det är viktigt att påpeka att nästan all form av transport bidrar 

till den allmänna turismupplevelsen (Page, 2004). Som det ser ut idag är förbindelserna 

mellan Kalmar/Öland Airport obefintliga, då det inte finns någon busslinje som är direkt 

kopplad till Öland. Ska turisterna ta sig till Öland från flygplatsen måste de byta 

busslinje på centralstationen först. Det gör att det första intrycket en ny turist får är att 

det är väldigt svårtillgängligt att ta sig till ön på ett smidigt och bra sätt (Angelin, IP 2). 

Sörensson (IP 7) förklarar att busstrafiken är i stort sett obefintlig till Saxnäs Camping 

och andra delar av ön under vinterhalvåret.   
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Gunn (1988) påpekar att det finns en väsentlig skillnad på turism och andra säljande 

produkter och det är att turismen distribuerar marknaden till produkterna och inte 

tvärtom. Turister väljer att besöka en destination på grund av att det finns en viss 

attraktion eller aktivitet på den platsen som bjuder in dem till att röra sig inom ett visst 

område (Leiper, 1990). Sörensson (IP 7) menar att det skett en viss form av utveckling 

av hur Öland ser på turismen idag gentemot när hon kom dit på 90-talet. Det har skett 

en liten förlängning av öppettider på vissa campingar som Saxnäs och mycket beror på 

Skördefesten vilket möjliggör för fler att ha öppet. Men faktum kvarstår att det 

fortfarande finns problem i hur man ska profilera Öland rätt så att fler målgrupper kan 

tänka sig besöka ön. Precis som Gunn (1988) förklarar att turismen distribuerar 

marknaden till produkterna, så måste Öland som destination börja tänka också. Det är 

vad en destination har att erbjuda som lockar människor och om Öland kunde utveckla 

arbetet med hur man ska marknadsföra sig utåt, skulle det kunna gynna öns 

näringsidkare ur ett långt perspektiv. 

 

4.6.4 Aktörer 

Helhet och sammanhang är viktigt för att en destination ska fungera. Turismföretagen är 

beroende av varandra, men det måste finnas en klar medvetenhet bland företagen om det 

här. För att näringen ska fungera krävs både synliga allianser och nätverk och osynliga 

allianser och nätverk (Kamfjord, 2002). För att utvecklas som destination och skapa den 

bästa helhetslösningen för turisterna krävs ökat samarbete mellan branscher och företag. 

Turismindustrin blir allt mer centraliserad genom utvecklingen av starka allianser och 

nätverk, vilket utökar behovet av kompetens inom de här samarbetena (Kamfjord, 

2002). Decentralisation är motsatsen till centralisation. Det handlar om att flera olika 

delar av organisationer med olika slags positioner tar avgörande beslut (Eriksson-

Zetterquist, Müllern & Styhre, 2011). 

 

Öland saknar enligt Ahlgren (IP 1) och Barkevall (IP 3) en aktör som går i täten för 

utvecklingen av Öland. Öland består istället av många små aktörer som arbetar med sitt 

eget företag och har inget övergripande samarbete med destinationen i stort. Det finns 

tecken på osynliga allianser och nätverk, exempelvis campingföreningen Sörensson (IP 

7) förklarade om, där campingarna på Öland samarbetar. Samtidigt är det här inte det 

branschöverskridande samarbetet Kamfjord (2002) menar ska utveckla 
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turismdestinationer, utan det här samarbetet täcker bara campingar. Öland består av 

många småföretagare och Schibli (IP 6) förklarar att som ensam anställd är det svårt att 

driva både sitt eget företag och samarbete med andra för att utveckla Öland som 

destination. Istället blir det samarbeten med närliggande attraktioner som är lätta att 

hantera (Schibli, IP 6). Det finns alltså flera små samarbeten på Öland, men inget 

nätverk som är så pass utbrett och utvecklat att det bidrar till den centralisering 

Kamfjord (2002) skriver om. Småföretagarna och många små organisationer och 

nätverk bidrar till decentralisation, då de olika aktörerna tar besluten kring sina egna 

företag utan något övergripande nätverk, eller stark aktör som sätter ut riktlinjer för hela 

destinationen. Enligt Eriksson-Zetterquist, Müllern & Styhre (2011) kan Öland i den 

mening ses som en decentraliserad destination.   

 

4.6.5 Ölands Turismnätverk 

Aktörer ser ofta destinationen ur ett ego-centrerat perspektiv innan de ser hela 

destinationen ur ett grupp-centrerat perspektiv (Beritelli, Bieger & Laesser, 2013). 

Grunden för det här ligger i affärslogiken, aktörerna vill att sina egna företag ska gå bra 

helt enkelt och tänker därför inte på andras företag. Det händer relativt ofta att aktörer 

på en destination kan se vilka allmänna utmaningar destinationen i sig har, samtidigt 

kan aktörerna ha olika uppfattningar om vilka konkurrenter destinationen har och vilka 

konkurrensfördelar destinationen har. Även det här grundar sig i affärslogiken, alltså att 

aktörer ser på destinationen utifrån sitt eget företag (Beritelli, Bieger & Laesser, 2013). 

Det leder till att utveckling av destinationen är en stor utmaning för DMOs och 

liknande, då det gäller att koordinera olika viljor och olika affärslogiker. Organisationer 

som verkar under de beslutsfattande organen, men utifrån andra affärslogiker, kan ha 

svårt att acceptera och förstå vissa beslut rörande destinationen i helhet (Beritelli, 

Bieger & Laesser, 2013). 

 

Det måste finnas en ömsesidig förståelse mellan aktörerna inom destinationen, samt en 

vilja att arbeta och verka tillsammans (Elbe, Hallén & Axelsson, 2008). Det krävs att en 

DMO har ett gott rykte om de ska kunna utveckla denna slags förståelse mellan aktörer, 

för att vidare mobilisera destinationen och aktörerna. En DMO måste alltså vara en 

legitim organisation. För att utveckla destinationen krävs samarbete, och för att ha ett 

samarbete krävs samordning. Det gör att legitimitet är en av de viktigaste resurserna hos 
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en DMO, utan det här kan de inte vinna aktörernas förtroende. (Elbe, Hallén & 

Axelsson, 2008) 

 

På grund av osäkerhet i omvärlden och risken att påverkas av den yttre miljön så som 

konkurrens, har organisationer viktiga strategiska beslut att ta gällande destinationens 

mål. Det här kan handla om destinationens vision, eller vilka produkter och upplevelser 

destinationen ska erbjuda. Även utformningen av organisationsstrukturen och styrelsen 

är viktig för att definiera och samordna verksamheten (Fyall, Garrod & Wang, 2012). 

 

Att bilda strategiska samarbeten leder till ett stabilt nätverk av intressenter med 

förtroende för organisationen, då skapas ett engagemang inom organisationen (Fyall, 

Garrod & Wang, 2012). En samverkan med strategiska samarbeten syftar till att få 

intressenterna att uppnå destinationens långsiktigt uppsatta mål. Strategiska samarbeten 

måste ses som långsiktiga arbetsrelationer mellan aktörerna. Det innebär också att det 

måste finnas kapital och ledningsresurser som koordinerar och tar tillvara på de här 

strategiska samarbetena för att på så vis skapa en konkurrensfördel (Fyall, Garrod & 

Wang, 2012). 

 

Att se destinationen ur Beritelli, Bieger & Laessers (2013) ego-centrerade perspektiv 

snarare än ett grupp-centrerat perspektiv är något som Schibli (IP 6) bekräftar. Det gör 

hon genom att förklara att det som liten företagare är svårt att få tid att räcka till för att 

arbeta för hela destinationen. Även nätverket som Sörensson (IP 7) berättar om gällande 

campingar, kan däremot kopplas till Beritelli, Bieger & Laessers (2013) grupp-

centrerade perspektiv. Är campingarna fullbelagda, eller inte passar konsumenten på 

något vis, skickar aktörerna vidare dem till andra campingar inom nätverket (Sörensson, 

IP 7).   

 

Enligt Elbe, Hallén & Axelsson (2008) måste det finnas en vilja att samarbeta och en 

förståelse mellan aktörerna, och det ska grunda sig i en DMO med ett gott rykte. 

Ahlgren (IP 1) menar att tålamodet för organisationen inte är stort, dels på grund av 

turismorganisationen Ölands Turist AB som misslyckades, men även efterträdaren, 

Håkan Waxegård, som inte fick det att fungera. Misslyckas turismorganisationen en 

gång till kan det dröja länge innan det skapas ett förtroende igen (Ahlgren, IP 1). 
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Elbe, Hallén & Axelsson (2008) menar att legitimitet är viktigt för förtroendet hos 

organisationen, Ahlgren (IP 1) förklarar att fler borde vara med och bidra till 

marknadsföringen av Öland på grund av turismens betydelse för ön. Vidare förklarar 

Ahlgren (IP 1) att det i nuläget inte finns någon förståelse inom det offentliga om vikten 

av en välmående turism på Öland. Det är något även Sörensson (IP 7) förklarar, de 

offentliga aktörerna på Öland förstår inte hur viktig turismen är och att den måste 

underhållas på rätt sätt. Sörensson (IP 7) förklarar också att aktörerna inom turismen 

kan bli bättre på att visa siffror som styrker turismens betydelse för destinationen. 

 

Enligt Fyall, Garrod & Wang (2012) leder strategiska samarbeten till ett stabilt nätverk 

av intressenter med förtroende för organisationen, det skapas då också ett engagemang 

inom organisationen. Både Barkevall (IP 3) och Ahlgren (IP 1) pratar om problemet 

med att det inte finns någon professionell organisation som arbetar med Öland som 

destination. Organisationsstrukturen som Fyall, Garrod & Wang (2012) förklarar finns 

inte på Öland. Det som finns i nuläget på Öland är Turismnätverket som jobbar med att 

samla in pengar till marknadsföring, för att sedan marknadsföra Öland gemensamt 

(Ahlgren, IP 1).   

 

Fyall, Garrod & Wang (2012) förklarar att det måste finnas kapital och ledningsresurser 

som koordinerar och tar tillvara på de strategiska samarbeten som skapats för att på så 

vis skapa en konkurrensfördel. Både Ahlgren (IP 1), Sörensson (IP 7) och Barkevall (IP 

3) menar att det inte finns någon ledningsresurs i form av en professionell organisation 

som kan koordinera destinationen. Sörensson (IP 7) förklarar att det finns mycket idéer 

bland aktörerna på Öland, men att det inte finns någon organisation som kan ta in dem, 

utveckla och genomföra dem. Både Ahlgren (IP 1) och Barkevall (IP 3) förklarar att 

kommunerna inte är villiga att investera i turismen. Ahlgren (IP 1) menar att 

kommunerna ser turismen på Öland som en kostnad, när det borde vara en tillgång. 

Framförallt måste kommunerna investera i en proffessionell organisation och det kan 

kosta en del i början, men måste ses som en långsiktig investering (Ahlgren, IP 1). 
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5 Öland och de andra destinationerna  

Nedan följer en sammanslagning av delanalysen från Åre och Kosta med delanalysen 

från Öland. Vidare kommer det mynna ut i tre olika scenarion för Ölands framtid som 

destination. De tre olika scenarierna är uppdelade i “det bästa”, “det värsta” och “det 

mer realistiska” scenariot. 

 

5.1 Juni, juli, augusti. Vad händer därefter? 

Aktörerna berättar om en säsongsfokusering av utbudet på Öland. Under 

sommarmånaderna är samtliga turismkomponenter tillgängliga för de som tar sig dit. 

Det går inte minst att tyda via den centrala turismsidan olandsturist.se, som samlar 

komponenterna åt turisterna så de enkelt kan söka efter tillgängliga boenden, aktiviteter 

och resturanger. På grund av att en del aktörer väljer att stänga verksamheten efter 

sommaren, blir det enligt Barkevall (IP 3) svårt att få ihop helheten som en destination. 

När sommarsäsongen är slut, minskar utbudet för turisterna och istället går det att tyda 

hur enskilda aktörer, såsom hotell och större boendeanläggningar fungerar som 

turistdestinationer i sig, då de erbjuder evenemang, aktiviteter och boende året om. 

Dessutom erbjuder de paketlösningar och teman för turisterna, och framför allt är det 

turister från närområdet som de riktar in sig mot via de här lösningarna (Ahlgren, IP 1). 

Men för att hela destinationen ska kunna utvecklas är det nödvändigt att ytterligare 

arbeta med paketering, som Pearce (1989) markerar som en huvudkomponent inom 

turism, och Ahlgren (IP 1) nämner exempelvis att de tar lärdom hur 

turismorganisationen Göteborg & Co arbetar. Öland skulle här kunna arbeta mer med 

paketering och rent konkret kunna ta fram ett turistkort, laddat med förmåner för den 

som åker till ön. För att lösa den komplicerade delen med transport, upplevelser och 

restauranger skulle den som innehar kortet få åka fritt till och från Öland och omkring 

på ön med Kalmar Länstrafik, få specialerbjudanden på mat och entré till attraktioner. 

Vid sidan av den tre månader långa turismsäsongen, finns två evenemang - Öland Spirar 

och Ölands Skördefest, som enligt Ahlgren (IP 1) växer för varje år, rent inkomst- och 

intressemässigt. De här evenemangen ses som viktiga komponenter för att skapa ett 

turistflöde till Öland utanför sommarmånaderna.  

 

När det gäller hur turisterna ska ta sig till Öland finns det några aspekter som är 

noterbara. Via intervjuerna är det få av aktörerna som nämner transportdelen i det stora 

hela. Angelin (IP 2) påstår att Öland idag är alltför fokuserat mot bilturister och att 
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turismen på Öland utgår ifrån att bilen används som transportmedel. Även om 

kollektivtrafiken finns där anser Angelin (IP 2) att infrastrukturen bör uppmärksammas 

mer. Exempelvis bör det vara naturligt att ha en busslinje från Kalmar Öland Airport till 

Öland, för att underlätta för olika typer av turister att komma till ön, annars kan man 

tyda namnbytet på flygplatsen som endast en marknadsföringsfasad.     

 

Noterbart här är exempelvis hur Kosta och Åre arbetar med de här delarna. Fransson (IP 

4) menar att Kosta, tack vare det breda utbudet av aktiviteter under året lockar besökare 

till destinationen. Det finns något för alla, året om och alla komponenterna (Kosta Boda 

Art Hotel, Kosta Outlet, Kosta Boda glasbruk med tillhörande affärer) kompletterar 

varandra. Det finns här paketeringar för exempelvis de affärsgäster som kommer dit, att 

ett konferensbesök på hotellet är sammanlänkat med besök vid Kosta Outlet. Den 

komponent där det finns en utvecklingspotential är infrastrukturen, som Fransson (IP 4) 

nämner. Det avgörande är huruvida utvecklingen blir i Kosta, då investeraren Torsten 

Jansson i samarbete med Lessebo kommun bestämmer om mer resurser behövs eller 

inte. Resonemanget finns där ändå och infrastrukturen är något de är medvetna om som 

bör bli bättre om Kosta som destination ska locka fler turister. Fransson (IP 4) menar att 

en utveckling av den turismkomponenten är nödvändig för att fortsätta locka turister till 

Kosta. Det är något Öland bör fokusera mer på i arbetet kring destinationsutvecklingen.  

 

5.2 Att vara redo som en helhet  
I fallet med Åre handlar det om en god utvecklad helhetsdestination där samtliga 

turismkomponenter finns på plats. Aktivitetsmässigt menar Jerlinder (IP 5) att mer 

resurser satsas för att ytterligare utveckla barmark/sommarsäsongen. I övrigt ställs 

samtliga komponenter till förfogande, även om skidanläggningen är öppen under 

vintersäsongen och att det är där det absoluta flödet av turister också finns. Det går att 

konstatera att hela Åre som turistdestination är rustad för den satsning som görs för att 

utveckla barmark/sommarssäsongen (bo, äta, aktiviteter och transport). Transporterna 

ses på Öland som en del som behöver utvecklas enligt både Angelin (IP 2) och 

Sörensson (IP 7) och i Åre är den komponenten oerhört viktig (Jerlinder, IP 5). Förutom 

direktbusslinjer från flygplatserna i närheten (Trondheim och Åre/Östersund) finns SJ 

med i företagarföreningen Åre Destination AB (are350.com, 2015) vilket tyder på att 

den komponenten inte är bortglömd. Exempelvis kan ett tätare samarbete mellan Ölands 

Turismnätverk och Kalmar Öland Airport ge mer värde åt Öland som destination, för att 
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knyta samman komponenterna. Det går även att konstatera att ett tätare samarbete 

mellan Ölands Turismnätverk och exempelvis Kalmar Länstrafik, likt det Åre har med 

SJ, kan skapa bättre förutsättningar för att ytterligare locka turister till ön. Författarna 

anser här att Öland som turismdestination, genom Ölands Turismnätverk, bör lägga 

fokus på att få in fler aktörer inom transportkategorin i nätverket för att ytterligare få 

ihop destinationen som en enhet, likt det Åre Destination gör. Viktigt att betona är - vad 

kommer först, det ena eller det andra? Exempelvis menar Barkevall (IP 3) att det finns 

en problematik när en stor skara aktörer stänger verksamheten efter sommarmånaderna. 

Det bör påpekas att det måste finnas en efterfrågan att vilja resa på och till ön under 

vintern och i nuläget finns det inte det, då komponenten aktiviteter inte är lika 

tillgänglig under vintern. Det leder till att om infrastrukturen och kommunikationerna 

ska utvecklas måste utbudet av aktiviteter under vintern också bli det.   

 

5.3 Utveckling av destinationen  
Åre och Kosta har utifrån analysen setts som moderna destinationer ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Både Åres destinationsbolag och Kostas 

destinationsutvecklare är anställda av företagen. Det gör att destinationerna inte behöver 

ta hänsyn till kommunala angelägenheter. På Öland finns i nuläget inte något fullt 

fungerande destinationsbolag. Det som finns på Öland är Ölands Turismnätverk som 

jobbar med att marknadsföra Öland som destination. På Öland finns det också ett 

missnöje mot kommunerna, Sörensson (IP 7) förklarar att kommunerna inte förstår hur 

mycket turismen betyder för Öland, Barkevall (IP 3) menar att kommunerna inte bryr 

sig om turismen och Ahlgren (IP 1) vill att kommunerna ska se turismen som en 

investering, och inte en kostnad. När Pike (2008) resonerar kring DMOs och vad det 

egentligen står för stämmer Åre och Kosta överens med att det är en destination 

management organisation. Destinationsbolagen gör mer än bara marknadsför Åre och 

Kosta. Det handlar, i stort, om att koordinera destinationen och få den att fungera som 

en enhet. Öland däremot fungerar som det Pike (2008) hävdar är grundformen av DMO, 

alltså destination marketing organisation. Ölands Turismnätverk ägnar sig åt 

marknadsföring av Öland som destination. Här kan författarna se att Åre och Kosta har 

kommit längre i sin utveckling som destinationer. Destinationerna är mer utvecklade när 

det gäller att organisera sig som en enhet och samverka på destinationen. 
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En anledning till att Åre och Kosta har kommit längre gällande organisation av 

destinationerna kan vara aktörerna som verkar där och aktörernas storlek. Både Åre och 

Kosta en varsin stor drivande aktör. Torsten Jansson med New Wave Group i Kosta och 

SkiStar i Åre. Åre och Kosta är då enligt Kamfjord (2002) centraliserade destinationer. 

Öland har ingen stor aktör som driver destinationen framåt, utan där finns istället många 

olika småföretagare. Öland kan då ses som en decentraliserad destination enligt 

Kamfjords synsätt (2002).  

 

En annan anledning till att Öland ligger efter i utvecklingen kan vara det Jerlinder (IP 5) 

förklarar om förståelsen kring att samverka i Åre. Aktörerna är väl medvetna om 

turismens betydelse för Åre, där alla på något vis bidrar till besöksnäringen. Vidare är 

aktörerna även medvetna om att de måste samarbeta för att locka fler turister till 

destinationen. Åres destinationsbolag är företagsägt där företagen i Åre betalar in en 

medlemsavgift för att få vara med och påverka destinationsutvecklingen. Ahlgren (IP 1) 

förklarar att denna typ av samverkan inte finns på Öland, det finns inte samma 

förståelse för vikten av att samarbeta. Samtidigt är det något som det arbetas med. I 

nuläget jobbar Ölands Turismnätverk med att samla in pengar till marknadsföring av 

destinationen. Till skillnad från Åres koncept, med en medlemsavgift från företagen, 

arbetar Ölands Turismnätverk med att företag får skänka pengar till den gemensamma 

marknadsföringen. Den största tiden av arbetet i Ölands Turismnätverket ägnas alltså åt 

att samla in pengar till marknadsföringen.  

 

Kostas destinationsutvecklare är nyanställd och arbetar för tillfället med att samordna 

destinationen (Fransson, IP 4). Vikten av att skapa fler reseanledningar, är grunden i 

Kostas producering av sitt utbud. Därför gäller det att koordinera de olika värdena på 

destinationen för att skapa en attraktiv produkt (Fransson, IP 4). Angelin (IP 2) menar 

att Öland borde bli bättre på att paketera reseupplevelser och använda sig av bussbolag. 

I Kosta är skapandet av olika reseanledningar grunden, på Öland finns det en del 

samarbeten, dock inom samma område. Exempel på det här är Solliden och Borgholms 

slott som samarbetar, och när campingarna samarbetar.  

 

5.4 Blicka utanför nuvarande samarbetskonstellationer 

En del i den nya typen av destinationsutveckling betonar att en destination kan 

marknadsföras flerdimensionellt för att locka olika typer av turister genom att förmedla 
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ut olika bilder av destinationen. Dessutom handlar det om att inte avgränsa 

destinationsutvecklingen till ett visst geografiskt område (Beritelli, Bieger & Laesser, 

2013). Det går att tyda hur Åre arbetar proaktivt och ser destinationen utifrån ett större 

perspektiv där utvecklingen inte enbart är koncentrerad till orten Åre, utan handlar även 

om att få med aktörer från Östersund och Trondheim i företagarföreningen Åre 

Destination AB exempelvis. För tillfället arbetar Ölands Turismnätverk förvånansvärt 

lite med aktörer utanför ön, organisatoriskt eller liknande. En anledning till att det har 

funnits olika konstellationer av turismsamarbete som inte har fungerat på Öland handlar 

om en osäkerhet kring förtroende, likt det Schibli (IP 6) och Angelin (IP 2) påstår. Med 

det i åtanke är det i framtiden avgörande för Öland som destination att blicka utanför 

den egna verksamheten, för att inse relevansen i att vara del av ett större. Ahlgren (IP 1) 

nämner att de kommer ta inspiration av hur Göteborg & Co arbetar, vilket kan ses som 

ett positivt inslag för att ta inspiration i hur andra arbetar. Författarna anser att när väl 

den interna organisationen är klar, bör ett djupare samarbete med Destination Kalmar 

skapas för att utveckla Öland som en helhetsdestination.  

 

5.5 Säsongsindelningen och att utöka säsongen 

Det Ahlgren (IP 1) med flera påpekar genom författarnas intervjuer, är att det finns en 

tydlig avgränsning för när turismen på Öland blommar, vilket är sommaren. Det kan 

vara både positivt och negativt för en destination beroende på hur mycket en viss period 

kan inbringa till näringslivet och företagen under resten av året. Ahlgren (IP 1) 

förklarade att det arbetas med att försöka etablera och få till en tidigare start av 

turismflödet till Öland genom Öland Spirar. Trots att Öland Spirar inte riktigt har fått 

samma genomslagskraft som Skördefesten på Öland ännu, finns det ändå en tro på att 

Öland Spirar ska kunna växa och bli vårens motsvarighet till Ölands Skördefest. Stefan 

Ahlgren (IP 1) poängterar att det fortfarande är en lång bit att vandra innan Öland Spirar 

kan bidra med samma resurser som Skördefesten. Det är dock nödvändigt att satsa på 

evenemanget då det kan få allt fler aktörer att tjäna mer pengar och få till en bättre 

helhetsbild av Öland som destination, då turisterna kommer till ön tidigare och fler 

företagare och aktörer har öppet.  

 

Öland är i stort behov av att förnya sig och etablera sig som mer än en sol och bad 

destination, som Sörensson (IP 7) berättar. Därför är det en stor fördel om evenemang 

som exempelvis Öland Spirar, kan få ett genomslag som gör att turister kommer till 
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Öland redan på våren. Det blir ett större utbud på Öland för turister och besökare och 

som i sin tur gynnar näringslivet. Genom att få företagen att öppna upp tidigare och 

längre än vad de har idag, får turisterna en större möjlighet att välja när de vill besöka 

ön. Det här, utan att vara beroende av en viss tidsgräns, där det oftast är 8 veckor på 

sommaren som det är mycket folk och där boendet ofta är begränsat till campingar och 

hotellen är oftast fullbokade. Om Öland istället har ett tidsspann på 12-18 veckor där det 

finns utrymme för besökare att vistas på ön, skulle Öland som destination bli mer än 

bara en sol - och- bad ö och kunna växa som destination. Det är viktigt för 

säsongsbetonade destinationer att kunna hitta olika sätt att kunna erbjuda sina besökare 

något som gör att de vill återkomma och stanna så länge som möjligt. Ölands fördel 

som säsongsbaserad destination är att ön är en etablerad semesterort för många turister. 

Men bara för att Öland har varit, och i viss mån fortfarande är en populär semesterort 

under sommaren, går det inte att ta för givet att det alltid kommer vara så. 

 

Om infrastrukturen på Öland utvecklas, så att transportsystemen tål en ökning av 

turismen under en viss period, skulle det underlätta både för turisterna men också för 

destinationen i sig, då Ölands carrying capacity skulle öka. Det skulle kunna göra att 

aktörer och även turister kan lägga fokus på andra saker som kan vara viktigare än att 

transportnätverket ska fungera. Det är som Patrick Fransson (IP 4) berättar om Kostas 

situation, och hur beroende de är av att transportsystemet fungerar för att kunna få 

turisterna till destinationen. Han förklarade att det blev svårt för turisterna att ta sig till 

Kosta från tågstationerna när taxiverksamheten lades ner exempelvis. Den situationen 

kan jämföras med hur transportläget till Öland för tillfället ser ut, från Kalmar Öland 

Airport, där det då inte finns någon direkt förbindelse mellan flygplatsen och Öland, 

trots att namnet på flygplatsen är Kalmar Öland Airport. Det kan skapa en missvisande 

bild ut mot turisterna. Det kan även jämföras med det Ewa Jerlinder (IP 5) påpekar när 

hon beskriver att det är de bra kommunikationerna som underlättar för Åre som 

destination att locka många turister. Det är på grund av att det finns två flygplatser i 

närheten av Åre, där det också finns bra kommunikationsmedel från flygplatserna till 

destinationen. 

 

5.6 Nackdelen med Ölands säsonger  

Många destinationer som har en intensiv och kort säsong är beroende av att många 

faktorer ska stämma. För Öland exempelvis, är många företagare beroende av vädret 
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under högsäsongen, då majoriteten av besökarna kommer till ön för att sola och bada. 

Om det då är regn och blåsigt är sannolikheten rätt stor att många dagsbesökare väljer 

att stanna hemma och campingbesökare att inte röra sig någon annanstans än 

campingområdet. Det går inte att påverka vädret och som Sörensson (IP 7) berättar 

uppstår det problem när vädret inte är optimalt när det inte finns någon alternativ 

lösning i form av exempelvis aktiviteter som inte är väderberoende. Sörensson (IP 7) 

berättade att det fanns idéer på Saxnäs Camping att försöka bygga upp någon typ av 

aktivitetscenter riktat mot idrottsturism som inte är väderberoende och det skulle i så 

fall vara ett steg i rätt riktning. När det finns en utpräglad bild av hur en destination 

upplevs som Öland, är det svårt att förändra turisternas uppfattningar om ön. Det krävs 

tålmodigt och målmedvetet arbete för att ändra en bild av en destination och det är 

också det som är en stor nackdel för säsongsbetonade destinationer.  

 

Det faktum att en viss period på året gör att en destination blommar ut kan ses både som 

en styrka men också som en svaghet. Det kan vara en styrka om destinationen lyckas att 

få ihop en turism som gör att företagen överlever under lågsäsongen. Svagheten med att 

vara en destination där all eller den största delen av verksamheten är igång under en viss 

tidsperiod, är att mycket måste fungera för att det ska kunna bli lönsamt och för att inte 

riskera att gå i konkurs under lågsäsongen. Jerlinder (IP 5) menar att det är dyrt att 

öppna för att stänga för att sedan öppna igen, även att kvalitén brister när de anställda 

bara jobbar under säsong. Även det är en negativ aspekt med en stark högsäsong där det 

finns ett svagt turismflöde resten av året. 

 

En turismaktör som KronoCamping Böda Sand har idag en verksamhet som klarar sig 

under lågsäsongen då inkomsterna är så pass stora under högsäsongen, samt att de har 

stor andel säsongsanställd personal. Under lågsäsongen pågår arbetet med att utveckla 

högsäsongen. Det kan göras eftersom de inte behöver känna pressen att leverera en 

produkt och tjäna pengar, då de vet att den perioden kommer nästkommande sommar.  

 

Det som också måste tas med i beräkning med en utökning av säsonger är hur pass 

förberett och välplanerat kommunikations och transportsystemen är, eftersom de är en 

viktig förutsättning för att en destination ska få ett bra flöde med turister. Ett 

välutvecklat transportsystem kan vara till en destinations fördel så länge det finns bra 

förutsättningar för det. Som tidigare nämnt, behöver Öland utveckla vägnätet och 
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transporter till ön, men det måste också ske i samförstånd med hur situationen ser ut på 

ön. Om det inte är möjligt att exploatera destinationen mer genom att bygga ett bättre 

vägnät, är det möjligt att Ölands carrying capacity ligger på bristningsgränsen och att en 

utökning av transporter på ön möjligtvis kan förstöra mer av naturen än tillföra 

destinationen något. En utökning eller förlängning av en säsong kan därmed göra att det 

slits mer och mer på naturen och upplevelsen blir inte lika bra, då det inte finns 

tillräckliga resurser att ta hand om alla turister. Det är som Ahlgren (IP 1) påpekar när 

han berättar att det idag är väldigt många säsongsanställda som jobbar under de mest 

intensiva perioderna under högsäsongen. De är visstidsanställda och kan därmed 

omöjligt kunna ta in all den kunskap som krävs för att hantera alla turister. Det gör att 

det krävs att personal och anställda under högsäsongen är oerhört skärpta och 

kompetenta för att kunna leverera en så bra upplevelse som möjligt för turisterna. 

Därför måste fördelar och nackdelar vägas mot varandra när viktiga beslut görs för att 

säkerställa en gynnsam framtid för Öland som destination.   

 

5.7 Tre scenarier för Öland 

Nedan följer de tre olika framtida scenarier som författarna framställt. De tre 

scenarierna är baserade ur analysen av det empiriska materialet. De tre olika 

scenarierna är uppdelade i “det bästa”, “det värsta” och “det mer realistiska” 

scenariot. 

 

5.7.1 Det bästa tänkbara scenariot 

Det bästa som skulle kunna ske på Öland är att det skapades en förståelse, likt den i Åre, 

där alla aktörer förstår vikten av att samverka och samarbeta med varandra. Förståelse 

för vikten av samarbete anser författarna är en grundförutsättning för ett framgångsrikt 

samarbete. Det är viktigt att förstå vilka värden som skapas för det egna företaget men 

också för destinationen som helhet. Det är meningslöst att samarbeta om företagen inte 

vet varför samarbetet finns, vilket författarna anser är tydligt vid fallet med Öland. 

Ytterligare en viktig del är att företagen inte bara måste förstå att samarbete är viktigt, 

de måste även förstå hur samarbetet ska utföras i praktiken. Det måste finnas tydliga 

förhållningssätt och ramar för samarbetet. Åre Destination AB är ett bra exempel på det 

här, eftersom deras huvudmöten äger rum samma tid, varje månad, året runt. På så vis 

skapas rutiner och kontinuitet i samarbetet, vilket är en bra utgångspunkt för att vidare 
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kunna ha fler möten för att koordinera destinationen och bestämma vilka som ska göra 

vad och hur det ska gå till. 

 

Om Ölands Turismnätverk skulle kunna utveckla en liknande organisation, tror 

författarna att det finns goda möjligheter till ett samarbete med Destination Kalmar och 

på så vis skapa en mer attraktiv och gemensam destination. Författarna vill dock 

poängtera att Öland och deras aktörer först och främst måste kunna samarbeta med 

varandra innan ett eventuellt samarbete med Destination Kalmar är aktuellt.    

 

För att få ett fungerande samarbete på Öland tror författarna att det krävs att Ölands 

Turismnätverk växer och kan ha mer anställda. Det bästa möjliga scenariot vore om fler 

företag anslöt sig till Turismnätverket och att det skapas en fast medlemsavgift för att få 

vara delaktiga i nätverket. Ölands Turismnätverk borde vara ägt av företagen på Öland 

och på så vis inte behöva bry sig om de två kommunerna. Det skulle vara näst intill 

nödvändigt för de öländska företagen, som bedriver turismverksamhet att vara med i 

Turismnätverket. Företaget blir starkare genom nätverket med hjälp av professionell 

marknadsföring och en väl utvecklad grafisk profil. Det blir på så vis likt det sätt som 

Åre som destination är uppbyggt på. Det ger ett mer proffsigt intryck och kan skapa en 

mer gemensam hållning som betraktas positivt utåt sett från potentiella besökare. 

Författarna anser att en fungerande organisation är huvudnyckeln för att arbeta vidare 

med att locka turister till Öland.     

 

Samtidigt som en starkare och mer utvecklad organisation som Turismnätverket kan bli, 

är det ändå inte säkert att det är den stora lösningen på hur Öland ska kunna utvecklas 

som destination. Ett välutvecklat Turismnätverk på Öland löser givetvis inte 

säsongsproblematiken, men kan däremot skapa bättre förutsättningar för att lösa 

problemet. Genom ett fungerande och företagsägt Turismnätverk kan företagen enas 

och därifrån arbeta mot gemensamma mål. Enligt Sörensson (IP 7) finns det många bra 

idéer på Öland men det finns ingen tydlig organisation som arbetar vidare och utvecklar 

dem. Ölands Turismnätverk skulle kunna bli den organisation som tog tillvara på de bra 

idéer som kommer fram från företagen på Öland.  

 

Om Ölands Turismnätverk skulle fungera och bli en destination management 

organisation (DMO), kan det skapas en större destination där Kalmar spelar stor roll. 
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Om ett större samarbete mellan Kalmar och Öland skulle inledas skulle det på lång sikt 

kunna gynna Ölands framtida utveckling som turistdestination.  

 

Vid en starkare samordning av Öland som turistdestination skapas förutsättningar för att 

ytterligare arbeta med turismkomponenterna boende, äta, aktiviteter och transport, och 

det leder även till att förutsättningarna för att locka turister under hela året blir bättre. 

Vidare ser författarna det som självklarhet att få in fler transportaktörer i Ölands 

Turismnätverk för att öppna upp möjligheterna för turister som inte nyttjar bilen som 

transportmedel för att ta sig till och runt på ön. Det kan liknas med SJs involvering i Åre 

Destination för att ta turisterna från de närliggande flygplatserna till Åre. Exempelvis är 

det naturligt att Kalmar Länstrafik samt Kalmar Öland Airport är involverade i arbetet 

kring att utveckla Öland som en turistdestination, vilket borde vara intressant för bägge 

parter, då det öppnar upp en möjlighet för att fler turister kommer till ön via de här 

kommunikationslänkarna (flyg, buss och tågtrafik).  

 

Ytterligare en aspekt för att knyta ihop samtliga komponenter är att arbeta med 

paketering för hela destinationen, likt hur Kosta arbetar (Fransson, IP4) samt med att 

addera transportkomponenten. Författarna tror att om samordningen fördjupas och 

utvecklas, finns det en möjlighet att på sikt erbjuda de ankommande turisterna ett 

Ölandskort, med olika prisnivåer och kan exempelvis gälla för en dag, tre dagar eller en 

vecka. Kortet ska innefatta förmånliga rabatter när turisterna besöker sevärdheter, äter 

på restaurang, övernattar vid boenden samt fria resor med Kalmar Länstrafiks bussar 

runt på ön samt till och från ön.  

 

5.7.2 Det värsta tänkbara scenariot 

Det som skulle vara det sämsta för Öland som destination är att det blir en nedåtgående 

spiral som eskalerar mer och mer med allt färre aktörer som vågar och vill investera 

pengar när det kommer till marknadsföring och olika evenemang. Turismen stagnerar 

och det är inte lika självklart för barnfamiljer att spendera sin semester på ön och väljer 

därmed andra destinationer, vilket gör att allt fler företag får det svårt att överleva när 

sommaren senare går över till höst och vinter. Det kan leda till att det blir allt större 

sprickor och konflikter mellan företag, kommuner och invånare än vad det är idag vilket 

inte gynnar Ölands möjlighet att kunna utvecklas och växa. Skördefesten får ett allt 

tyngre ansvar att försöka locka tillbaka turisterna till ön men det är inte lika självklart att 
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dragningskraften är lika stor och att den drar in lika mycket pengar. När det väl börjar 

gå dåligt kan ryktet spridas snabbt och Ölands varumärke som destination kan skadas.  

 

Om Skördefestens dragningskraft stagneras kan det leda till att allt färre aktörer känner 

att det inte är någon idé att involvera sig och lägga energi på att försöka starta upp en 

verksamhet för en helg, vilket i värsta fall kan leda till att Skördefesten läggs ner. Det 

kan också leda till att det blir en allt större fokusering på högsäsongen och att den ligger 

på ett tidsspann mellan 4-8 veckor där det är mycket turister, för att sedan någon vecka 

in i augusti börjar besöksantalet sjunka drastiskt.  

 

Samtidigt som turismen stagnerar på Öland kan också förtroendet för Turismnätverket 

drastiskt skadas ännu mer. Ahlgren (IP 1) berättade att förtroendet för Turismnätverket 

redan hänger på en skör tråd då det funnits personer som kommer in utifrån och vill 

börja styra och ställa utan att riktigt vara insatta i hur allt fungerar på Öland. Det har lett 

till en misstro bland företagare och en mer skeptisk ton till varför det är värt att satsa 

pengar och energi till en organisation som inte får till några större förändringar. Om ett 

scenario likt det som beskrivs här skulle inträffa, är risken rätt stor att Turismnätverket 

läggs ned. Företagen vill inte längre gå in med pengar och stödja en organisation som 

inte längre kan hantera att få till en enad destination och få bukt med en allt mer dalande 

besökssiffra. Utan Turismnätverket är det stor risk att allt fler företag förlitar sig på 

kommunerna när det kommer till marknadsföringen och företagen isolerar sig mer och 

mer från varandra då ens egna företag sätts i ett allt större fokus. Det blir en allt större 

splittring på ön vilket gör det allt svårare att samarbeta och komma överens när det 

kommer till viktiga frågor som hur Öland ska marknadsföras och utvecklas för att locka 

turister.                     

 

5.7.3 Det mer realistiska scenariot      

I det här scenariot fortsätter Ölands Turismnätverk att vara en destination marketing 

organisation. Insamlandet av pengar fortsätter och mängden pengar som kommer in 

ökar sakta men säkert. Ölands Turismnätverk marknadsför destinationen, men får inte 

till något slagkraftigt samarbete mellan aktörerna förutom den gemensamma 

marknadsföringen. Den möjlighet Ölands Turismnätverk har i nuläget är att arbeta mer 

med paketering, likt Kostas arbete med fler reseanledningar. Kan Öland skapa fler 

reseanledningar finns det en möjlighet att nå fler turister i och med att det helt enkelt 
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finns fler anledningar att resa dit. Ett grundläggande, men viktigt steg när det ska skapas 

fler reseanledningar, är de allmänna kommunikationerna som måste förbättras. Ska 

Ölands Turismnätverk marknadsföra Öland är det viktigt att turister kan ta sig till ön på 

ett smidigt sätt. Det första steget anser författarna är en flygbuss som går mellan Kalmar 

Öland Airport och Öland. Det skulle förkorta restiden från exempelvis Stockholm till 

Öland vilket kan vara en viktig del vid weekendresor bland annat.  

 

I det här scenariot är det även möjligt att Ekerum Resort blir en aktör som växer genom 

det nya hotellbygget. Det kan leda till att Ekerum Resort blir en mer drivande aktör och 

kan få ett större inflytande på destinationen. Det kan i sin tur göra att Öland går mer mot 

en centraliserad destination från den nuvarande decentraliserade destinationen. Att en 

aktör investerar och utvecklas kan påverka de andra aktörerna att också investera och 

utvecklas, vilket skulle vara positivt för destinationen.  

 

Att Skördefesten fortsätter att vara en stark dragningskraft i slutet av september är 

oerhört viktigt för att flertalet öländska turismföretag ska kunna hålla öppet efter 

augusti. Skulle även Öland Spirar utvecklas och bli större kan det utveckla Öland som 

destination även innan sommarens högsäsong. Det skulle göra att turismflödet på Öland 

skulle vara relativt likt det som finns idag, med en högsäsong under sommarhalvåret. 

Turismflödet innan och efter högsäsongen skulle dock kunna öka. Då krävs det att 

Ölands Turismnätverk fortsätter med att marknadsföra Öland som en destination. Kan 

det även adderas en slagkraftig paketering av turismprodukterna genom 

branschöverskridande samarbeten finns det ytterligare chanser att öka turismflödet på 

Öland.  

 

Ett fungerande Ölands Turismnätverk bedöms oerhört viktigt för framtiden som 

turismdestination. Ölands Turismnätverk skulle kunna utvecklas som organisation om 

det fanns minst en person som arbetade heltid med organisationen, istället för den 

nuvarande halvtidstjänsten. Det är realistiskt att det här ska kunna lösas genom dels 

kommunala medel, men även genom Ölands Turismnätverks aktörer. Samordnaren i 

Ölands Turismnätverk bedöms ha en så pass viktig roll för Öland som destination, att 

två kommuner och de 139 företag inom Ölands Turismnätverk bör kunna utöka tjänsten 

till heltid för att koordinera och samordna aktörerna. Det skulle ge destinationen bättre 

förutsättningar att lyckas upprätthålla ett bättre turismflöde utanför högsäsongen.  
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