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SAMMANFATTNING 
Natur och kultur skapar grunden för turism och turistisk utveckling. Runt om i landet finns idag ett stort 
antal olika natur- och kulturområden som bidrar till utveckling samtidigt som natur- och kulturvärden 
skyddas. Ekoparker är Sveaskogs benämning på ett sammanhängande skogslandskap med höga 
naturvärden och är ett förhållandevis nytt tillskott till natur- och kulturskyddet i Sverige. Några av 
ekoparkerna är intressanta för turism och turistisk utveckling, däribland Ekopark Böda. Ekopark Böda 
som invigdes 2006 ligger på norra Öland. Ekoparken ligger i en turismintensiv region med ett stort antal 
aktörer inom turism och turismrelaterade tjänster.  

I studien undersöks Ekopark Bödas turistiska resurser, hur samverkan ser ut mellan olika aktörer samt den 
turistiska utvecklingen. Studien är upplagd som en fallstudie med en deduktiv ansats. Som grund för 
studien används en teoretisk bakgrund varifrån intervjuunderlag byggs. Intervjuer görs med Sveaskog, 
Länsstyrelsen Kalmar samt några omgivande aktörer med koppling till ekoparken.  

Undersökningen har kunnat visa att Ekopark Böda har ett rikt utbud av natur och kultur och tillsammans 
med ekoparkens omgivande aktörer erbjuds turisten även ett stort urval av sådant som service och 
boende. Samverkan kan på olika sätt förbättras och det har genom intervjuundersökningen framkommit 
att ett flertal aktörer har förslag på samverkan för en turistisk utveckling av ekoparken. Den turistiska 
utvecklingen befinner sig i en startfas men genom det rika natur- och kulturutbudet samt en förbättrad 
samverkan finns goda förutsättningar för en fortsatt utveckling.  

Nyckelord: Natur, kultur, turism, turismutveckling, ekopark, samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
Nature and culture create the base in tourism and tourism development. Around the country there are a 
large number of nature and culture areas contributing to development and at the same time natural and 
cultural values are protected.  Ecopark is the name of a coherent forest landscape with high natural 
values founded by Sveaskog. The ecopark is a relatively new addition to the nature and culture 
protection in Sweden. Some of the ecoparks are suitable for tourism and tourism development and 
among them Böda Ecopark. Böda Ecopark which opened in 2006 is located on the northern of Öland. 
The ecopark is situated in a tourism intense region with a large number of actors in tourism and tourism 
related services.  

The study examines the tourist resources, the cooperation between different actors and the tourism 
development in Böda Ecopark. The study is disposed as a case study with a deductive approach. As a 
basis for the study a theoretical background is used from which the interview questions are built. 
Interviews are made with Sveaskog, the county administrative board in Kalmar and some of the 
ecopark´s encompassing actors.  

The research has shown that Böda Ecopark has rich natural and cultural resources and through the 
ecopark´s encompassing actors the tourist is also offered a wide range of different services as 
accommodation. Cooperation can be improved in various ways and the interviews have shown that 
several of the encompassing actors have suggestions for cooperation around tourism development. The 
tourism development is in an initial phase but by the rich natural and cultural values and an improved 
cooperation there are good conditions for further development.  

Key words: Nature, culture, tourism, tourism development, ecopark, cooperation 
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1. INLEDNING 

1.1 Natur och kultur som bas för turistisk utveckling  
Natur och kultur är på flera olika sätt viktiga resurser i samhället. Natur och kultur utgör en bas för 
turismnäringen och skapar möjlighet för ett brett och varierat utbud. I Regeringens skrivelse 
(2001/02:173) står att värdefulla naturområden kan ge förutsättningar för sysselsättning, till 
exempel genom ökad turism, lokal produktion baserad på naturresurser, ett hållbart skogsbruk eller 
fiske.  En attraktiv miljö lockar också till sig boende och företagande. Vidare står att det runtom i 
landet finns en mängd exempel på nationalparker, naturreservat och naturvårdsprojekt som bidrar 
till utveckling samtidigt som natur- och kulturmiljövärden tryggas.  

Om kulturen skrivs i Regeringens proposition (2004/05:56) att denna har stor betydelse för regional 
utveckling. En regions eller en orts kulturmiljövärden och kulturutbud kan öka attraktiviteten och 
därmed vara en viktig bas för turismen. Det står också att olika slags kulturarrangemang, kultur- och 
musikfestivaler, museer, kulturarv och kulturmiljöer används som resurser för att skapa attraktiva 
turistmål. Det är viktigt att kulturturistiska satsningar kännetecknas av hög kvalitet och kunskap och 
ett aktivt deltagande på regional och lokal nivå.    

1.2 Ekoparken – att förena natur- och kulturskydd med friluftsliv och 
turism 

Ekoparken är ett förhållandevis nytt tillskott till natur- och 
kulturskyddet i Sverige. Den första ekoparken var Ekopark 
Omberg som invigdes 2003. Ekopark är Sveaskogs skydd för 
större landskap (ekopark.se, 2008a).  

Sveaskog som är statligt ägt har som övergripande mål för 
verksamheten att förvalta skogar på ett föredömligt sätt för att 
trygga en långsiktigt ekologisk och produktionsmässigt hållbar 
utveckling. Skogen är viktig som råvara och skapar sysselsättning 
och rekreationsmöjligheter (sveaskog.se, 2008). 

På ekopark.se (2008a) går att läsa att en ekopark är ett större 
sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden. 
Anledningen till att Sveaskog valt att arbeta med just ekoparker 
som form för naturskydd är att vissa arter, till exempel rovfåglar, 

kräver stora områden för att överleva. Vidare står att tanken med ekoparkerna är att de ska 
förbättra förutsättningarna för skogslandskapets hotade växt- och djurarter. I ekoparkerna ska de 
kunna leva vidare och så småningom förhoppningsvis sprida sig till lämpliga miljöer i omgivande 
produktionsskogar. Det är livsviktigt för de flesta arter att ha tillgång till stora områden där detta 
kan ske.  

På olika sätt förenas natur- och kulturskydd med friluftsliv och rekreation. På ekopark.se (2008a) 
står att skogsbruk bedrivs i de flesta ekoparker men områdets natur- och kulturvärden prioriteras 
alltid. Det är de ekologiska värdena som styr över de ekonomiska och för att bevara den biologiska 
mångfalden krävs olika metoder från orördhet till aktiv skötsel. Skogens betydelse för friluftslivet är 
också i fokus. Genom olika typer av information och genom att skapa rastplatser och vandringsleder 
underlättas ett besök i ekoparken.  

På ekopark.se (2008b) står att när områden för en ny ekopark valts tas både naturvärden och 
kulturhistoriska värden fram och förbättring av dessa värden finns som mål. Sveaskog utvecklar i 

Ekopark Omberg. Källa: Sveaskog 
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Karta 1. Norra Öland. Källa: ekopark.se, 2008 

 N 

dagsläget 36 ekoparker över hela landet från Norrbotten till Skåne. Avtalen som skrivs kring dessa 
parker ska säkra ett långsiktigt skydd för ekoparkernas natur- och kulturvärden. Även om grunden 
för ekoparkerna är natur- och kulturskydd så är det idag flera av dem som utgör populära 
områden för friluftsliv och turism. Inom alla ekoparker bedrivs jakt i någon form. I de flesta 
arrenderas mark av ett eller flera jaktlag och i vissa områden finns också entreprenörer som ordnar 
arrangerade jakter (ekopark.se, 2008c). I flera ekoparker finns också goda fiskemöjligheter som 
man får tillgång till via fiskekort eller fiskearrangemang (ekopark.se, 2008d). På ekopark.se 
(2008e) går att läsa att man inom ekoparkerna strävar efter att göra det enklare att besöka dem 
genom att restaurera och sköta leder, rastplatser och ordna parkeringar. Informationstavlor och 
skyltar sätts upp för att underlätta att hitta i ekoparken. Till befintliga ekoparker finns också en 
informationsbroschyr där besökaren kan läsa om sevärdheter och aktiviteter. I flera ekoparker finns 
även naturreservat och för dessa gäller särskilda regler för friluftslivet.  

1.3 Ekopark Böda 
Ekopark Böda som ligger på Ölands norra spets (cirka 6 mil norr om 
Borgholm, författarens anm.) invigdes i september 2006. Totalt omfattar 
ekoparken 5800 hektar skogsmark varav 5400 hektar är produktiv sådan. I 
ekoparken finns ett värdefullt och varierat skogslandskap som präglats av 
sanddrift och en lång kulturhistoria. Här finns en varierad natur med 
ängstallskogar och jätteekar. Ekopark Böda har också ett rikt kulturarv med 
ett stort antal välbevarande 
fornlämningar. Här finns nästan helt 
intakta byar med husgrunder och 
gravfält som berättar om det liv forna 
ölänningar levde (ekopark.se, 2008f).  

På ekopark.se (2008f) står att Böda är ett av Sveriges mest 
välbesökta fritidsområde och här finns många vackra 
sandstränder. Det finns möjlighet att ta sig runt i hela området 
via en cykelled som passerar flera av de många 
sevärdheterna. Sveaskog har valt att göra området Böda till 
en ekopark för att bevara och återskapa den unika mångfald 
som finns. Genom naturvårdsskötsel kommer olika typer av 
skog samt våtmarker bevaras och skapas och fornlämningar 
samt kulturminnen lyftas fram. 
 
1.4 Turismnäringen Öland 

Öland är Sveriges minsta landskap och erbjuder ett rikt utbud 
av sevärdheter och aktiviteter. Här finns cirka 500 kilometer 
kustlinje, över 50 badplatser, över 70 naturreservat och ett 
världsarv (olandsturist.se, 2008a). På olandsturist.se (2008b) 
står att turismen är en av Ölands viktigaste näringar och ett 
starkt varumärke har byggts upp genom åren. Invånarantalet 
för hela Öland är cirka 25 000 och under turistsäsongen 
uppskattas besöksantalet till 2,5–3,0 miljoner. Öland har ett 
mycket brett utbud av aktiviteter och antalet turistföretagare 
är stort. På olandsturist.se (2008c) går att finna kategorier av 
aktiviteter som golf, cykel, konst och kultur, matupplevelser, 
natur och rekreation. Likaså boendealternativen är många 

  Ekopark Böda.  
Källa: Sveaskog 

 Kvarnrad Öland. Källa: reseguiden.se 
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från bed and breakfast till camping och stugor (olandsturist.se, 2008d). De som verkar 
övergripande för turismnäringen är Ölands Turist AB som är Ölands officiella turistorganisation och 
har ett övergripande ansvar för en rad områden. Bland dessa kan nämnas att verka för lokal, 
regional och nationell samverkan, medverka till att utveckla det öländska näringslivet, tillhandahålla 
turistinformation och svara för den övergripande marknadsföringen av Öland (olandsturist.se, 
2008e). 

1.5 Problemområde 

Natur och kultur är viktiga grundpelare för turismen och skapar förutsättningar för en turism med ett 
varierat utbud. Natur och kultur är vida begrepp och kan innefatta allt från vandring till museibesök. 
Möjligheterna att uppleva natur och kultur i Sverige idag är mycket goda och det är därför inte 
svårt att hitta aktiviteter som passar ens egna intressen. Ekopark Böda är ett bra exempel på ett 
geografiskt avgränsat område där det går att finna både natur och kultur. Ekoparker är ett 
väsentligt inslag i turismnäringen genom fokus på ett varsamt natur- och kulturutnyttjande.  

Ekopark Böda finns i en av Sveriges största turistregioner, Öland och är på olika sätt beroende av 
denna. Tillgång till dess service och infrastruktur är två exempel på detta. För Ölands turistnäring är 
Ekopark Böda ett tillskott och skapar möjligheter för turisttillströmning och turistisk utveckling. Det 
finns alltså en form av ömsesidig nytta med möjligheter till olika typer av samverkan. Ekopark Böda 
är än så länge relativt ny och de turistiska utvecklingsmöjligheterna beror av en mängd faktorer. Det 
är därför intressant att studera vilka förutsättningar som finns för en turistisk utveckling av Ekopark 
Böda på Öland. 

En studie kring ovanstående kan bidra med en ökad kunskap kring ekoparker, med fokus på 
Ekopark Bödas, roll i en turistisk region. En studie kan också skapa en översikt över några av de 
olika turistiska komponenter som samspelar med en utgångspunkt i natur och kultur.  

1.6 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka Ekopark Böda som turistisk resurs och vilka förutsättningar som finns 
för en turistisk utveckling. Syftet är indelat i tre övergripande delar. Undersökningen sker med 
utgångspunkt i ekoparkens utbud i form av natur och kultur. Ekoparkens turistiska service, 
infrastruktur, transport, boende och aktiviteter beskrivs också övergripande. I del två undersöks 
samverkan kring Ekopark Böda som ett led i en turistisk utveckling. Den tredje delen i undersökningen 
syftar till att undersöka var Ekopark Böda befinner sig i den turistiska utvecklingen och hur Ekopark 
Böda uppfattas som turistisk resurs på Öland.  

Frågeställningar är utifrån ovanstående: 

Ekopark Böda som turistisk resurs 
På vilka sätt utgör Ekopark Böda en turistisk resurs? 
- övergripande natur och kultur 
- övergripande service, infrastruktur, transporter, boende och aktiviteter 

Ekopark Böda och samverkan  
- Hur beskriver Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar samverkan med externa parter?  
- Hur beskriver ekoparkens omgivande aktörer samverkan med Sveaskog, Länsstyrelsen Kalmar samt 
externa parter? 
- Hur kan ekoparkens omgivande aktörer bidra till en turistisk utveckling av Ekopark Böda? 
- Vilka önskemål finns hos ekoparkens omgivande aktörer kring samverkan med Sveaskog och/eller 
andra aktörer?  
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Ekopark Böda och den turistiska utvecklingen 
- Var befinner sig Ekopark Böda i den turistiska utvecklingen? 
- Hur ser omgivande aktörer på ekoparken som turistisk resurs, fördelar och nackdelar? 
 
1.7 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen består dels i det primära området 
Ekopark Böda. Ekopark Böda räknas här som en del i norra Ölands 
turistiska utbud och därav är det sekundära området i den geografiska 
avgränsningen norra Öland med omgivande aktörer. Några av aktörerna 
finns inte fysiskt i denna region men har en koppling dit genom exempelvis 
översyn, planering och aktiviteter.  

Tidsmässigt fokuserar uppsatsen på ekoparkens nuvarande läge och den 
närmast kommande framtiden.   

Valet av denna avgränsning är baserad på tillgängliga resurser och 
studiens art. De studieobjekt som valts ut finns i huvudsak i anslutning till 
ekoparken då dessa i förhållande till andra mer geografiskt avlägsna 
aktörer förutsätts ha bättre kännedom om ekoparken. De aktörer som inte 
finns fysiskt kring Ekopark Böda har valts för att dessa har kännedom om 
och en koppling till ekoparken trots sitt geografiska läge.   

Den tidsmässiga avgränsningen är gjord för att kunna bedöma det 
nuvarande läget med avseende på turistiska förutsättningar och utveckling 
och göra en undersökning av hur aktörer inom olika områden ser på 
ekoparkens fortsatta turistiska utveckling.  

Uppsatsen behandlar i inledningen natur- och kulturvård i Ekopark Böda. 
Dock är inte fokus natur- och kulturvård utan istället ekoparkens turistiska 
förutsättningar och utveckling. Avgränsningen består också i ett 
utbudsperspektiv och någon undersökning av turister eller besökare görs 
ej.  

1.8 Definitioner och begrepp 
Turism: ”Turism är de sammanfattande fenomen och relationer som uppstår genom interaktion mellan 
turister, turismindustrin, regering i värdsamhället, värdsamhällen, regering i ursprungslandet, universitet, 
gymnasier och frivilligorganisationer, i den process där turister och andra besökare attraheras, 
transporteras, tas emot och leds” (Weaver m.fl., 2002). 

Ekopark: ”I Sverige avses vanligen skydd för större sammanhängande skogslandskap med höga 
naturvärden i markområden som ägs av Sveaskog AB. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
hotade växt- och djurarters fortlevnad” (ne.se, 2008b). 

Externa parter: När samverkan undersöks och diskuteras hänvisas till externa parter. Dessa omfattar 
samtliga möjliga aktörer som samverkan kan ske med. Exempel på dessa aktörer är myndigheter, 
lokalbefolkning och turistaktörer.  

Omgivande aktörer: Innefattar samtliga intervjuade aktörer exklusive Sveaskog och Länsstyrelsen 
Kalmar.  

 

Karta 2. Öland. Källa: 
milesonmedia.se/olandsmagazinet, 2008  N 



Sida | 5  

 

1.9 Material och metod 
Här görs en introduktion till de faktorer som vanligtvis utgör grund för ett metodval. Här behandlas i 
tur och ordning synen på vetenskap och de arbetsprocesser som följer med detta, kvantitativ 
respektive kvalitativ metod samt en kombination av dessa i den fallstudiebaserade forskningen. I 
detta avsnitt behandlas också översiktligt möjliga källor till information via primär- respektive 
sekundärdata och vilka urvalsmetoder samt undersökningsmetoder som är möjliga. Detta utgör 
sedan utgångspunkt för resonemang kring metodvalet i denna uppsats.  

1.9.1 Vetenskapssyn 
Synen på vetenskap kan övergripande utgå ifrån två ståndpunkter, den positivistiska och den 
hermeneutiska. Beroende på vilken vetenskapssyn man väljer att ansluta sig till följer ett visst 
ramverk och tillvägagångssätt för den undersökning som görs. Dock är det så att det inte alltid finns 
klara skiljelinjer mellan de båda ståndpunkterna. Detta gör att metod och tillvägagångssätt i vissa 
fall är hämtade ur båda ståndpunkterna. Utgångspunkten här är Bryman (1997) samt Danermark 
m.fl.  (1997) och avsnittet inleds med ge en överblick över vad de två ståndpunkterna innebär.  

 
Det mest grundläggande med positivismen är att den utgör en filosofi där det hävdas att 
naturvetenskaplig metod passar all form av vetenskap och att denna innehåller en uttömmande 
beskrivning av vad den metoden går ut på (Bryman, 1997). Danermark m.fl. (1997) skriver att man 
inom den lagsökande vetenskapssynen inte drar någon skarp gräns mellan natur- och 
samhällsvetenskap. Positivismen har flera olika utgångspunkter.  

Bryman (1997) skriver att naturvetenskapens metoder och tillvägagångssätt passar för 
samhällsvetenskapen. Samhällsvetenskapens studieobjekt – människor, har egenskaper som 
naturvetenskapens studieobjekt inte besitter. Det kan handla om att människor tänker, känner 
etcetera men trots denna skillnad gentemot naturvetenskapens studieobjekt anses inte att hinder 
föreligger för att använda sig av en naturvetenskaplig metod.  

Man kan både hos Bryman (1997) och Danermark m.fl.  (1997) hitta resonemang kring synen på 
observationen som det giltiga sättet att nå kunskap. Här konstateras att det endast är de företeelser 
som är observerbara som kan räknas som kunskap. Meningsfulla och vetenskapliga påståenden 
måste empiriskt kunna verifieras.  

Bryman (1997) tar också upp hur vetenskaplig fakta nås. För att nå vetenskaplig fakta krävs en 
ackumulering av vetenskaplig fakta. Vad Bryman (1997) avser är att den fakta som fås fram i en 
teoretisk struktur används för att sträva mot att upprätta lagar och regelbundenheter i det material 
man studerar. Detta hör också samman med att vetenskapen är deduktiv vilket innebär att hypoteser 
testas utifrån en eller flera teorier. Om hypotesen förkastas krävs en revidering av teorin. 

Vidare står att forskaren under studiens gång ska bortse ifrån egna värderingar för att nå 
objektivitet i de studier han eller hon utför. Det görs också en åtskillnad mellan normativa och 
vetenskapliga frågeställningar. Detta innebär att det anses att frågor kring vad man bör och inte 
bör och liknande inte kan verifieras eller falsifieras och därför har inte normativa frågeställningar 
någon plats inom vetenskapen.  

Den positivistiska arbetsprocessen och en deduktiv ansats 

Att utföra vetenskapliga studier enligt positivismen medför ett särskilt arbetssätt. Detta beskrivs ofta 
genom modeller och figurer. Både Danermark (1997) och Bryman (1997) har tagit fram sådana 
modeller. Här visas modellen framtagen av Bryman (1997) för att illustrera den positivistiska 
arbetsprocessen.  

Den positivistiska ståndpunkten 
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I Bryman (1997) står att arbetsprocessen har en deduktiv ansats vilket innebär att undersökningen 
grundar sig på en eller flera teorier. Utifrån dessa teorier sätts ett antal hypoteser upp som på olika 
sätt testas i undersökningen. För att göra dessa mätbara operationaliseras de, det vill säga förses 
med enheter av olika slag för att generera ett kvantitativt resultat. Data samlas in och bearbetas för 
att sedan tolkas. När resultatet fås fram antingen förkastas eller antas hypoteserna. Utifrån resultat 
görs slutledningar som återkopplas till teorin.  

Den hermeneutiska ståndpunkten 

Hermeneutiken är traditionellt utgångspunkt för kvalitativa studier. Hermeneutiken har nära samröre 
med fenomenologin och beskrivningarna av dem är i flera fall snarlika. Vad som utmärker 
hermeneutiken är fokus på ett eller flera enskilda fall. Utgångspunkten här är Danermark m.fl.  
(1997) samt Gustavsson (2004) för en beskrivning av den hermeneutiska ståndpunkten samt den 
hermeneutiska arbetsprocessen.  

Enligt hermeneutiken är samhällsvetenskapens och naturvetenskapens studieobjekt skilda från 
varandra. Därför måste också arbetsmetoderna se annorlunda ut. Hermeneutiken är grund för 
fallstudier där en eller fler personer, institutioner eller samhällen studeras. Centrala begrepp är 
tolkning och förståelse. Tolkningen är avhängig av vad man som forskare har med sig i bagaget som 
teorier, referensramar och begrepp (Danermark m.fl., 1997). I Gustavsson (2004) skrivs att man 
utifrån hermeneutiken kan spekulera mer fritt och vara djärv i sina tolkningar för att skapa en poäng 
i det man skriver.  

Som en följd av detta finns inte samma krav på att hitta representativa urval eller stora urval. 
Gustavsson (2004) skriver att forskaren kan arbeta med många olika datakällor som intervjuer, 
observationer och föremål. Detta tillsammans bildar en helhet som utgörs av olika fenomen. Helheten 
skapas genom tolkning och förståelse av de enskilda fenomenen.  

Att arbeta utifrån hermeneutiska principer innebär att det inte på samma sätt som utifrån 
positivismen går att generalisera och skapa lagar och regler kring det man studerar. Danermark 
(1997) skriver att forskaren kritiskt ska granska sig själv och pröva om de generaliseringar man 
kommit fram till är giltiga. Genom att göra en kritisk bedömning ska forskaren komma bort från det 
subjektiva och kunna ge en neutral beskrivning av det han eller hon kommit fram till.  

Att jämföra enskilda fall med varandra är också svårt. Ofta är en studie unik i fråga om de 
studieobjekt och de miljöer de studeras i. Då målet inte anses vara att generalisera har studierna 
framförallt andra syften. Gustavsson (2004) skriver att målet är att nå en djupare förståelse för ett 
mänskligt och/eller socialt fenomen. Forskaren kan dock inte hävda att denna förståelse gäller i 
andra sammanhang utan endast föreslå att det är på detta sätt.  

Figur 1. Den positivistiska 
arbetsprocessen, egen bearbetning 
efter Bryman (1997) 
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Den hermeneutiska arbetsprocessen och en abduktiv ansats 

Arbetssättet utifrån hermeneutiken är inte på samma sätt som inom positivismen styrt och uppbyggt 
efter särskilda steg. Undersökningsprocessen är betydligt mer fri och forskaren kan i större 
utsträckning själv välja hur undersökningen ska läggas upp. Då den positivistiska arbetsprocessen 
har en deduktiv ansats arbetar forskaren istället utifrån en abduktiv ansats inom hermeneutiken. 
Dock hör även den induktiva ansatsen hemma inom hermeneutiken. Den induktiva ansatsen innebär 
att målet med forskningen är att generera en eller flera teorier. Danermark m.fl.  (1997) skriver att 
begreppen abduktion och hermeneutisk cirkel båda beskriver hur tänkande och tolkningar utvecklas i 
en process där relationen mellan delar och helhet eller det enskilda och det allmänna är central. 
Detta är grunden för arbetssättet med utgångspunkt i hermeneutiken.  

Gustavsson (2004) och Danermark m.fl.  (1997) har båda även med den så kallade hermeneutiska 
cirkeln som ett sätt att illustrera det arbetssätt som utgår ifrån hermeneutiken. Gustavsson (2004) 
hävdar att det dock är den hermeneutiska spiralen som på bästa sätt kan skapa en förståelse för 
vad arbetssättet går ut på. Därför är denna utgångspunkt för en beskrivning av arbetssättet. 

Grundtanken är att varje person har en viss förförståelse för ett visst ämne beroende på tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Förförståelsen skapar grund för en viss tolkning av ett fenomen eller en 
text. För att nå en förståelse under den tolkningsprocess som sker pendlar undersökaren mellan del 
och helhet. Gustavsson (2004) skriver att helheten får belysa delarna, och delarna helheten. 
Danermark m.fl.  (1997) för ett liknande resonemang och man kan här läsa att man som forskare 
eller undersökare hela tiden rör sig i ett växelspel mellan delarna och helheten. Ett faktum måste 
hela tiden sättas in i ett större sammanhang för att dess mening ska framträda.  

Med den nya förståelse som följer skapas nya sätt att tolka aktuellt fenomen eller studieobjekt. 
Empirin och det material som ska tolkas får en viss innebörd beroende på forskarens erfarenhet, 
teoretiska perspektiv och kunskaper. Detta i sin tur förändras under processens gång och skapar ny 
förförståelse. Det är med andra ord en konstant pågående process där målet är ökad förståelse, 
tolkningsförmåga och kunskap.  

 

 

Gustavsson (2004) lägger fram en intressant fråga i anslutning till ovanstående resonemang. Han 
frågar sig om detta arbetssätt verkligen leder till en bättre förståelse för det som studeras. Han 
menar vidare att det nödvändigtvis inte är så. Det finns en risk att forskaren tolkar ett fenomen på 
det sätt som styrker fördomar eller som ger ett resultat i linje med ens egna uppfattningar. För att 

Figur 2, Den hermeneutiska 
spiralen. (Gustavsson, 2004) 
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kontrollera tolkningar och öka dess giltighet pekar Gustavsson (2004) på ett antal möjligheter. Han 
menar att forskaren måste kunna hantera texter.  

Det finns här flera innebörder men framförallt är källkritik och reflexion viktiga inslag för att tolka 
en text, exempelvis en intervju, på rätt sätt. Vidare talar Gustavsson (2004) om vikten av 
argumentation som ett sätt att validera det som undersökningen vist på. Dataredovisningen bör vara 
riklig för att ge läsaren en möjlighet att jämföra forskarens tolkningar med datamaterialet. 
Noggrannhet och konsekvens är också en del i att öka giltigheten liksom tillämpning av 
tolkningskriterier. I grunden innebär ett användande av tolkningskriterier att de olika delarna ska 
stödja helheten och att helheten ger stöd för de enskilda delarna. Forskaren är här alltså tillbaka i 
den hermeneutiska spiralens grundprincip vilket utgör den mest väsentliga riktlinjen för studierna.  

1.9.2 Kvantitativ kontra kvalitativ forskning 

Med en viss vetenskapssyn som utgångspunkt följer traditionellt en viss typ av forskning. Det finns 
flera exempel på litteratur där en beskrivning av skillnaderna mellan den kvantitativa och 
kvalitativa forskningen finns (Bryman, 1997 och Gustavsson, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. ”Några skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning” (Bryman, 1997). 

Det är endast en övergripande bild av skillnaderna men ger ändå en inblick i vad dessa kan bestå 
i. I Bryman (1997) och Gustavsson (2004) går att läsa att den kvantitativa forskningen traditionellt 
är kopplad till den positivistiska utgångspunkten medan den kvalitativa forskningen har sin 
utgångspunkt i hermeneutiken. Det är viktigt att vara medveten om är att de olika utgångspunkterna 
i sig har olika tolkningar beroende på vem som tolkar och i vilket sammanhang de används. Här 
resoneras kring de två ståndpunkterna i förhållande till synen på vetenskap och kunskap.  

                                              
1 Naturvetenskaperna är nomotetiska, såtillvida som de syftar mot det generella, mot de allmänna lagar 
som råder i naturen (ne.se, 2008a). 
2 Den vetenskap där forskaren eller undersökaren framförallt intresserar sig för att beskriva det 
individuella fallet, det som inträffar endast en gång (ne.se, 2008a). 

Dimensioner Kvantitativ Kvalitativ 

 

1. Den kvalitativa 
forskningens roll 

Förberedande Ett sätt att utforska aktörernas 
tolkningar 

2. Relationen mellan forskare 
och subjekt 

Distanserad Nära 

3. Forskarens förhållningssätt Utanför (outsider) Innanför (insider) 

4. Relationen mellan teori / 

 begrepp och forskning 

Bekräftelse Växer fram efterhand 

5. Forskningsstrategi Strukturerad Ostrukturerad 

6. Resultatens natur Nomotetiska1 Ideografiska2 

7. Bilden av den sociala 
verkligheten 

Statisk och något yttre i 
förhållande till aktören 

Processinriktad och något som 
konstrueras socialt av aktören 

8. Informationens art Hård ”reliabel” Rik går på djupet 



Sida | 9  

 

Fallstudiebaserad forskning 

Samtidigt som det likt ovan finns en rad skillnader mellan de två typerna av forskning behöver inte 
användande av den ena metoden utesluta den andra. Evert Gummesson skriver i Gustavsson (2004) 
om den fallstudiebaserade forskningen.  

Enligt Gummesson innebär fallstudier följande: ” Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera 
fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 
område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.” Fallen utgör data eller 
empiri i forskningen och kan vara av olika slag. Den fallstudiebaserade forskningen kan vara både 
kvantitativ och kvalitativ men är övervägande kvalitativ. Varför den främst är kvalitativ har sin 
grund i att de kvalitativa metoderna möjliggör studier som den kvantitativa metoden inte gör. 
Gummesson hävdar också att den fallstudiebaserade forskningen både kan vara teorigenererande 
och teoritestande. Forskningen kan ha både deduktiva och induktiva inslag. Projektet kan starta 
deduktivt och då utgå från begrepp, modeller och teorier som ställs mot empirin. Den kan också 
starta induktivt och utgå från empirin och inte från en existerande teori.  

Likt beskrivningen av den positivistiska respektive hermeneutiska arbetsprocessen har Gummesson 
gjort en beskrivning av de olika momenten i fallstudiebaserad forskning. Dessa ser ut som följer: 

1. Planering och uppläggning. I denna fas ingår att definiera ett problem som utgår ifrån 
något i samhället, i en organisation, marknaden eller i litteraturens teorier som forskaren vill 
förstå bättre. Ur problematiseringen kommer forskningsfrågorna. Målet är att dessa 
besvaras men ofta stannar det vid att dessa belyses eller delvis besvaras. Syftet med 
forskningen kan återkopplas till både den positivistiska och hermeneutiska utgångspunkten. 
Ett syfte med forskningen kan vara ökad förståelse för problemet. Ett annat syfte kan vara 
att söka kausalitet, det vill säga orsakssamband som oftast hör hemma i en utgångspunkt i 
positivismen.  

2. Empiri och datainsamling. Här bör frågan ställas kring hur många och vilka fall som ska 
undersökas. Det krävs minst fem eller tio fall för att komma fram till meningsfyllda resultat 
som också kan generaliseras till andra situationer. Det så kallade teoretiska urvalet innebär 
att forskaren börjar med det fall han eller hon anser vara det mest givande. Därefter tas 
fall efter fall tills mättnad nås, det vill säga att den information forskaren strävat efter nås. 
Om mättnad inte uppnås kan forskaren ändå fortsätta med fallet men måste då på olika 
sätt visa på en medvetenhet kring de svagheter som då kan finnas i materialet.  

3. Analys, tolkning, teorikoppling och slutsatser. Gummesson har här ett flertal steg forskaren 
kan följa för att på ett så givande sätt som möjligt genomföra de olika delarna. Den 
kvalitativa analysen och tolkningen är svårare att göra än den kvantitativa beroende på att 
ramarna för detta arbete är mindre fasta. Centralt i den kvalitativa analysen och tolkningen 
är jämförelse. Data jämförs med data och fall med andra fall. Denna komparation ska ge 
möjlighet till att styrka resultat och slutsatser. En jämförelse med teori och begrepp sker 
också i denna fas. 

4. Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning. Det som är av stor betydelse för all forskning och 
för kvalitetssäkringen av den är validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Validitet är som 
ett begrepp som avser hur väl forskaren mätt det som avses att mäta. Har forskaren studerat 
det fenomen han eller hon avsåg att göra då undersökningen startade. Generaliseringen kan 
i korthet sammanfattas i en strävan att presentera sådana resultat som även kan gälla andra 
personer och andra situationer. Genom att metoden i huvudsak är kvalitativ kan svårigheter 
med generalisering uppstå. Reliabiliteten anger hur tillförlitlig en studie är. Ju högre 
tillförlitlighet en studie har desto större är möjligheten att få samma resultat om 
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undersökningen görs om av en annan person och vid ett annat tillfälle. Samtidigt som 
reliabiliteten ofta anses vara ett viktigt mått på hur väl studien genomförs hävdar 
Gummesson att det inte är möjligt att nå ett och samma resultat vid studiet av komplexa 
fenomen. Gummesson menar att reliabiliteten vid fallstudier fyller syften som att avgöra om 
forskningen är hederlig eller inte, om resonemang är logiska och att vara ett substitut för 
validitet i de fall där validiteten är svårbedömd.  

5. Att kommunicera forskning och forskningsresultat. Gummeson pekar här på vikten av att 
visa på de slutsatser man kommit fram till genom undersökningen. Om det finns 
uppdragsgivare som exempelvis företag önskar dessa ofta att forskaren kommer med 
förslag och rekommendationer. Syfte och resultat ska överensstämma. När det gäller själva 
rapporteringen är det viktigt att anpassa materialet till läsare eller åhörare. Gummeson 
menar också att det är viktigt att använda en personlig stil för att göra sin forskning mer 
levande och intressant.  

1.9.3 Primär- och sekundärdata 

Grunden för all forskning är någon form av insamling av data. Denna delas oftast in i primär- och 
sekundärdata. Beroende på vilken vetenskapssyn forskaren har och vilken metod han eller hon utgår 
ifrån står också olika insamlingsmetoder till förfogande. Här presenteras några av de mest använda 
metoderna. Utgångspunkten är Finn m.fl.  (2000) samt Flowerdew m.fl.  (1997).  

Primärdata, det vill säga data som samlas in speciellt för den egna undersökningen, kan samlas in 
på flera olika sätt. Hur ett visst urval ska göras och hur stort urvalet ska vara är två grundläggande 
frågor. Forskaren bör också fundera över vilket urval som är lämpligt och vilken målpopulationen är. 
Svaret på dessa frågor beror på urvalstekniker, populationen, syftet med forskningen och de 
resurser han eller hon har tillgång till. Det finns övergripande två typer av urval: 

Finn m.fl. (2000) skriver om sannolikhetsurvalet där varje objekt inom urvalsramen har exakt samma 
chans att väljas ut. Sannolikhetsurvalet ger möjlighet att kvantifiera resultat och att mäta hur exakt 
detta egentligen är. Detta görs ofta via statistiska test. 

Den andra typen av urval är icke sannolikhetsurval där objekt inom urvalsramen inte har samma 
chans att hamna i urvalet. Icke sannolikhetsurval är vanligt när intervjuer genomförs, exempelvis i 
anslutning till ett evenemang.  

Finn m.fl. (2000) och Flowerdew m.fl. (1997) nämner flertalet olika typer av sannolikhetsurval. Det 
obundna slumpmässiga urvalet ger alla objekt inom urvalsramen exakt samma chans att komma med 
i urvalet. För detta kan forskaren göra ett stickprov i den population han eller hon avser att 
undersöka. Det systematiska urvalet innebär att objekt eller individer i urvalsramen numreras.  En 
siffra att börja med väljs ut slumpmässigt och sedan väljs exempelvis var femte individ i tur och 
ordning. Det stratifierade urvalet innebär att objekt eller individer inom urvalsramen delas upp i 
grupper, exempelvis efter ålder. Ur varje grupp görs sedan ett obundet slumpmässigt urval.  

Det finns även inom icke sannolikhetsurval flera olika typer av urval att välja mellan. Finn m.fl.  
(2000) pekar på att denna typ av urval kräver en urvalsram som så exakt som möjligt svarar mot 
målpopulationen.  

Lämplighetsurvalet innebär att forskaren väljer de som är tillgängliga för studien. Ett exempel kan 
vara besökarstudier då det endast är de som är på plats vid just det tillfället som kan bli utvalda 
för att delta i en studie. Homogena urval där forskaren söker extremer av olika slag, exempelvis 
enbart nej-sägare i en viss politisk fråga. Heterogena urval med kvoturval. Här söker forskaren en 
representativ kvot eller andel av befolkningen. Efter den fördelning som finns i målpopulationen gör 
han eller hon också sitt urval. I förväg väljs ett visst antal ut som forskaren vill ska ingå i urvalsramen 
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och sedan samlas dessa in till kvoten fyllts. Detta görs efter lämplighetsurval. Snöbollsurval som 
byggs upp genom att fråga redan undersökta individer om andra möjliga individer att undersöka. 
Det kan exempelvis handla om att vända sig till experter inom ett visst område och genom dessa få 
uppgifter om vem eller vilka som borde delta i undersökningen.  

Den information som forskaren inte inhämtar via primärdata kan istället sökas via sekundära källor. 
Flowerdew m.fl. (1997) nämner kvantitativ sekundär data via olika former av statistik. De kvalitativa 
källorna kan bestå i tidningar, fotografier, ljudinspelningar och dagböcker. CD-ROM, Internet och 
olika typer av litteratur är också sekundärdata.  

1.9.4 Undersökningsmetoder 

När urvalet är gjort finns ett antal metoder för att samla in informationen. Även här görs en 
åtskillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Jag utgår här från Finn m.fl.  (2000), 
Flowerdew m.fl. (1997) samt Bryman (1997). Liksom för urvalsmetoder finns flera olika alternativ för 
att samla in informationen. Jag behandlar några av de vanligaste översiktligt.  

Kvantitativa undersökningsmetoder:  

Finn m.fl. (2000) nämner strukturerade enkäter och strukturerade intervjuer med fasta 
svarsalternativ. Ofta används olika skalor, exempelvis Likertskalan, där respondenten får gradera 
sina svarsalternativ. Ett exempel kan vara attiydmätningar där respondenten får ange i vilken 
utsträckning han eller hon är enig med det påstående som ges i frågan. Respondenten har ingen 
eller liten möjlighet att föra fram åsikter som faller utanför de fasta svarsalternativen. 

Ytterligare en metod är strukturerade observationer av olika beteenden. Här registrerar forskaren 
observationer utifrån ett på förhand uppgjort schema och kvantifierar den information som kommer 
fram (Bryman, 1997).  

Ovanstående undersökningsmetoder bygger på en naturvetenskaplig modell där naturvetenskapens 
logik och tillvägagångssätt utgör grunden för den empiriska forskningen (Bryman, 1997). I 
förlängningen är det alltså en direkt återkoppling till den positivistiska ståndpunkten.  

Kvalitativa undersökningsmetoder:  

Flowerdew m.fl. (1997) tar upp semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer där respondenten 
har ett utrymme att fritt ge sina åsikter och föra fram de tankar som finns. Intervjuformuläret utgör 
ett stöd för intervjuaren men det är viktigt att kunna justera detta allteftersom intervjun fortskrider. 
Målet är att få fram just den enskilda respondentens svar för att sedan söka en helhet bland de 
intervjuer som görs.  

Deltagande observation eller fältundersökning är också en kvalitativ undersökningsmetod. Här rör 
sig forskaren bland de personer som är föremål för undersökningen. Olika händelser dokumenteras 
via foto, video och dagboksanteckningar. Som ett komplement till en deltagande observation kan 
intervjuer på plats göras. Målet är att fånga en så korrekt bild som möjligt av en grupp individer, 
samhällen eller händelser.  

Levnadsberättelser är också en kvalitativ metod där forskaren rekonstruerar några huvuddrag i en 
eller flera individers livshistoria. Källorna till detta kan exempelvis vara dagböcker och 
självbiografier.  

Dessa metoder har en nära sammankoppling med fenomenologin och således också hermeneutiken. 
Varje förståelse av den sociala verkligheten måste grunda sig på människors upplevelse av denna 
verklighet. Metoderna ska ge möjlighet att tolka och skapa förståelse för olika fenomen så som de 
uppfattas av studieobjektet (Bryman, 1997). 
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1.10 Val av metod 
Med en utgångspunkt i den övergripande vetenskapssynen är denna uppsats inte begränsad till 
enbart positivism eller hermeneutik. Det finns i positivismen vissa delar att ställa sig tveksam till. Det 
är framförallt det faktum att samhällsvetenskapens studieobjekt anses vara de samma som 
naturvetenskapens. Min uppfattning är istället att de båda områdena är skilda från varandra och 
därför kräver olika metoder för att undersöka. Eftersom information även nås bortom den direkta 
observationen har positivismen en svaghet även här. Att enbart ansluta sig till positivismen kan 
därför medföra svårigheter för att genomföra föreliggande studie.  

Hermeneutiken och den arbetsprocess som denna vetenskapssyn innebär ligger närmare den 
undersökning som här ska genomföras. Tolkning och förståelse är direkt sådant som kommer att ge 
en grund för analys av ämne och de studieobjekt som kommer att ingå i studien. Dock finns även 
inom hermeneutiken sådant som gör att jag inte enbart väljer att ansluta mig till denna 
vetenskapssyn. Den abduktiva och/eller induktiva ansats som här går att utgå ifrån är inte den 
ansats jag valt för uppsatsen. Detta framförallt för att mitt mål med studien inte är att generera 
teorier eller modeller utan att istället göra en undersökning mot bakgrund av tidigare forskning.  

Genom ovanstående konstaterande är det heller inte givet vilken av den kvantitativa eller 
kvalitativa metoden som ska väljas. Det är här en fråga om lämplighet för studien och dess syfte och 
de resurser som står till buds som avgör var valet hamnar. Det är därför en kvalitativ metod som 
varit grund för studien. Den kvalitativa metoden ger möjlighet att gå på djupet och ha större 
möjlighet att anpassa intervjuer och undersökningsmaterial efter studieobjekt.  

Med detta resonemang närmar jag mig allt fler beröringspunkter i den fallstudiebaserade 
forskningen som tidigare beskrevs. Jag väljer att inte göra en klar gränsdragning mellan positivism 
och hermeneutik utan ser att studien är betjänt av ett friare angreppssätt.  

Grunden för studien är en deduktiv ansats med en viss modifikation. Ansatsen är deduktiv i 
bemärkelsen att studien grundar sig på en teoretisk bakgrund. Att välja denna metod gör det 
möjligt att skapa ett ramverk för den studie som ska genomföras. Genom att ta del av tidigare 
forskning och teorier skapas en förståelse för de olika komponenter som är väsentliga att undersöka. 
Det ges även tillfälle att studera vad som tidigare undersökts och på det sättet välja ett ämne och 
en inriktning som tillför vetenskapen något nytt.  

Med att ansatsen valts med viss modifikation avses att den inte följer den positivistiska 
arbetsprocessen fullt ut. Studien har inte några hypoteser och begrepp är inte operationaliserade, 
det vill säga knutna till (matematiska) enheter. Detta har sin förklaring i att samtidigt som en 
deduktiv ansats valts så är metoden kvalitativ och arbetssättet har en koppling till hermeneutiken. 
Detta innebär att den teoretiska grunden tillsammans med empiri kommer att vara föremål för 
tolkning och förståelse för att på så sätt skapa kunskap kring undersökta fall och valt ämne.  

Den främsta anledningen till att en kvalitativ metod valts är möjligheten att nyansera och hitta det 
unika hos de fall som studeras. Min uppfattning är att de olika fallen med stor sannolikhet kommer 
att vara skilda från varandra i flera olika avseenden och att en kvantitativ metod inte skulle kunna 
få fram detta i samma utsträckning. Då det genom syftet avses att undersöka en process och en 
utveckling konstateras samtidigt att det finns något föränderligt som är intressant att studera. Det är 
inte statiska och konstanta objekt som studeras utan istället fall som på olika sätt bidrar till en helhet. 
Därav ger den kvalitativa metoden större utrymme än den kvantitativa att studera dessa processer.  
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1.10.1 Tillvägagångssätt  

Med denna ram för undersökningen förestod nu processen med att forma ett upplägg och att samla 
in information till uppsatsens olika delar. För inledning, metod och teoriavsnitt användes 
sekundärdata. Denna består i litteratur och information tagen från webbsidor. Processen följer 
övergripande de steg i en fallstudie som tidigare refererades. En problemställning, ett syfte samt en 
avgränsning identifierades varpå information söktes för avsnittet inledning. Enligt Gummesson i 
Gustavsson (2004) kan ett syfte med forskningen vara ökad förståelse för problemet eller att söka 
kausalitet. Syftet som här valdes var att ge ökad förståelse och kunskap. Anledningen till att syftet 
byggdes på delarna ”Ekopark Böda som turistisk resurs”, ”Ekopark Böda och samverkan” samt 
”Ekopark Böda och den turistiska utvecklingen” var att centrala delar i en turistisk verksamhet är 
resurser, samverkan och förutsättningar för vidareutveckling.  

I samband med utformning av inledning valdes mellan olika sätt att referera. Här användes 
författarens efternamn + (årtal) enligt det så kallade Harvardsystemet. För att undvika att hela 
tiden använda sig av upplägget faktastycke med efterföljande referens varierades detta upplägg 
genom att före aktuellt avsnitt introducera de författare som avsnittet byggs på. Det är genom 
detta givet att förestående avsnitt fram till nästa rubrik utgår ifrån angivna referenser. Genom att 
göra på detta sätt blir upplägget mindre statiskt.  

Då natur och kultur utgör en utgångspunkt i studien inhämtades sedan bakgrundsmaterial till detta i 
form av en övergripande beskrivning av natur och kultur som bas för turistisk utveckling. Därefter 
beskrevs ekoparker generellt för att sedan fokusera på Ekopark Böda. Då den turistiska 
utvecklingen inte är ett isolerat fenomen för just Ekopark Böda valdes att ge en beskrivning av 
turismnäringen på Öland. Detta då en turistisk utveckling av ekoparken innebär kontakt med 
turismnäringen på Öland i olika avseenden.  

Därefter skrevs avsnittet ”Material och metod”. Motivet till att göra en omfattande beskrivning av 
material och metod var att ge läsaren en god förståelse för vad som avgör det egna metodvalet 
och tillvägagångssättet. Då metod och material även kommenteras i slutdiskussionen där 
vetenskapssyn etcetera tas upp gjordes bedömningen att en noggrann genomgång av dessa delar 
var av vikt. En noggrann genomgång av material och metod ger också läsaren att bedöma validitet 
och reliabilitet på ett tydligare sätt. Att känna till tillvägagångssättet och vilka val författaren ställts 
inför gör det möjligt att tydligare följa hur resultatet växt fram. Detta är speciellt positivt när 
kvalitativa metoder används och resultatet inte går att mäta via statistiska test eller liknande.  

Då ansatsen är deduktiv påbörjades sedan en genomgång av litteratur och elektroniska källor för 
att skapa en teoretisk referensram. Innehållet i teorin delades övergripande upp i tre delar; 
”Turistdestinationen och turistiska resurser”, ”Samverkan” och ”Den turistiska utvecklingen”.  

Med en utgångspunkt i ovanstående var nästa steg att inhämta data och forma empiri. Som tidigare 
visats på finns flera olika källor till data. Primärdata är den information hämtas direkt från källan 
och i icke tidigare bearbetad form. Då avsikten inte var att operationalisera och i förlängningen 
göra tester av hypoteser via statistiska metoder valdes intervjuobjekt utifrån ett icke 
sannolikhetsurval. Att undersökningen är en fallstudie där målet inte främst är att generalisera var 
också en anledning till att göra det urval som gjordes. Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar valdes ut 
som huvudaktörer då det är dessa som förvaltar och utvecklar ekoparken. Länsstyrelsen Kalmar 
svarar för de naturreservat som inryms i ekoparken. En undersökning av själva ekoparken är också 
utgångspunkten för studien.  

Genom en noggrann genomgång av de aktörer som befinner sig undersökningsområdets närhet 
och/eller med en koppling till undersökningsområdet valdes 12 stycken ut baserat på den teoretiska 
grunden kring möjliga aktörer på en destination. Målet var att söka representanter ur flera olika 
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grupper för att få en så nyanserad bild som möjligt. Aktörerna i de olika grupperna ska så långt 
det är möjligt representera de aktörer som finns i undersökningsområdets närhet eller med koppling 
till det samma. Rimligtvis kan inte alla komponenter och aktörer undersökas inom ramen för denna 
studie. Dock ska urvalet representera ett flertal av de möjliga aktörer som finns på en destination 
eller kring ett besöksmål. Följande grupper av aktörer valdes ut 

 

Boendeanläggningarna Hornsjön Pensionat och Restaurang, Hälluddens Stugby och Kursgård, 
Kronocamping Böda Sand samt STF Vandrarhem Böda valdes utifrån utbud och omfattning på 
verksamhet. Det finns därför en spridning i sådant som bäddkapacitet och aktiviteter. 
Anläggningarna valdes också då boende och mat är viktiga komponenter i det turistiska utbudet. 
Anledningen till att fler än en boendeanläggning valdes för att boendet anses vara en av de 
viktigaste förutsättningarna för en vistelse i ett turistområde.  

Borgholms kommun valdes då kommunen generellt, oavsett till vilken kommun man vänder sig, har 
mer eller mindre stor påverkan på turismen och näringsliv. Intresseföreningen Ölands Norra valdes 
då föreningens syfte är samverkan med företag på norra Öland. Samverkan är en central del i 
undersökningen. Ölands Turist AB intervjuades då de är en länk ut mot hela turismnäringen på Öland 
och har en rad funktioner som på olika sätt stimulerar en turistisk utveckling. Ölands 
Naturskyddsförening intervjuades då dessa har som syfte att sprida naturupplevelser och kunskap 
om naturen. Natur och naturupplevelser är centrala delar i verksamheten i Ekopark Böda.  

Markägaren valdes för att få åsikter från en privatperson. Det var också för att få synpunkter och 
åsikter från en aktör som inte utgjordes av en turistaktör utan som istället nyttjade mark för jordbruk. 
Böda Cykeluthyrning intervjuades då aktiviteter och upplevelser är av stor vikt för att locka turister. 
Skäftekärr Ekonomisk Förening valdes då denna är en väsentlig aktör då Skäftekärr utgör 
ekoparkens centrum. Föreningen har stor del i uppbyggnad och utveckling av Skäftekärr. 
Hembygdsföreningen Öland intervjuades då föreningen har stor del i bevarande av kulturarvet och 
kulturmiljön. Kulturen liksom naturen är grunden för det turistiska utbudet i ekoparken.  

Utifrån den teoretiska grunden är även transporter en komponent på turistdestinationen. Här gjordes 
ingen intervju då allmänna transporter saknas inom ekoparken. Det finns heller inte några 
transporter specifikt för besök i ekoparken varför bedömningen gjordes att lämplig intervjuperson 
saknades.  

När intervjuobjekten valts fanns olika sätt att nå denna primärdata. Som tidigare nämndes är 
insamlingstekniker också kopplade till antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Då jag valt en 
kvalitativ metod är också undersökningsmetoden kvalitativ. Undersökningsmetoden bestod i 
intervjuer som var semistrukturerade. Detta innebar att det för varje respondent fanns ett 
intervjuunderlag men att det under intervjuns gång fanns möjlighet för respondenten att komma med 
egna synpunkter och kommentarer.  

- Boendeanläggningar varav några med restaurang 
- Kommun 
- Intresseförening 
- Turistorganisation 
- Naturskyddsförening 
- Markägare  
- Aktivitetsföretag 
- Ekonomisk förening 
- Hembygdsförening 
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Intervjuerna bokades in och gjordes via telefon på grund av det geografiska avståndet till 
respondenterna och därmed också med begränsning i resurser. Intervjun liknades vid en dialog där 
min uppgift var att samtidigt styra konversationen så att frågorna i intervjuunderlaget besvarades. 
Svaren antecknades direkt utan bandspelare. Detta för att det inte skulle finnas risk för att 
respondenten utesluter vissa svar på grund av inspelning. Min uppfattning var att det inte fanns 
några hinder för att anteckna samtidigt som intervjun pågick då jag har erfarenhet sedan tidigare 
av att intervjua. Det har i tidigare fall gett en tillfredsställande bild av det som undersökts.  

Intervjufrågarna anpassades efter typ av verksamhet men samtidigt valdes ett antal teman ut som 
återkom för varje intervju för att kunna söka eventuella gemensamheter i intervjumaterialet. Dock 
gjordes en åtskillnad mellan Sveaskog tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar och omgivande 
aktörer. Frågor till Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar krävde i större utsträckning unika frågor och 
frågeformulär. Länsstyrelsen Kalmar räknades som huvudaktör då de svarar för skötsel, förvaltning 
och planering av de naturreservat som finns i Ekopark Böda. Temana som hade sin grund i det 
teoretiska avsnittet riktades till samtliga omgivande aktörer var av följande slag: 

- Typ av verksamhet 
- Samverkan med Sveaskog 
- Samverkan med externa parter 
- Önskemål kring samverkan med Sveaskog och andra aktörer 
- Verksamhetens bidrag till en turistisk utveckling av Ekopark Böda 
- Fördelar och möjligheter med en turistisk utveckling genom Ekopark Böda 
- Nackdelar och hinder för en turistisk utveckling av Ekopark Böda 
- Uppfattning om turism med störst potential på Öland 
- Förfrågningar från gäster kring Ekopark Böda till aktuell verksamhet 

När det gällde frågor som berörde ”Uppfattning om turism med störst potential” samt 
”Förfrågningar kring Ekopark Böda från gäster” ställdes frågorna ej till alla intervjupersoner. Den 
första frågan ställdes inte till dem som inte hade en tillräckligt tydlig koppling till turismen. Den 
andra frågan ställdes inte om aktören ej hade direkt kontakt med och mottagning av turister.  

Specifika frågor som enbart ställdes till Sveaskog samt Länsstyrelsen Kalmar utgjordes av frågor 
kring natur- och kulturvärden. Detta då Sveaskog samt Länsstyrelsen Kalmar ansågs ha mest insikt i 
specifika förutsättningar hos ekoparken. Frågor kring turism och turistisk utveckling ställdes 
framförallt till ansvarig för dessa områden vid Sveaskog. För frågor till Sveaskog och Länsstyrelsen 
Kalmar hänvisas till bilaga. Då respektive intervju genomförts ställdes frågan till intervjupersonen om 
namn och verksamhetsnamn fick publiceras. Ett exemplar av hela uppsatsen kommer senare att 
skickas till medverkande.  

I nästa steg utformades empirin efter uppdelningen i huvudaktörer med Sveaskog och Länsstyrelsen 
respektive omgivande aktörer. Svaren från huvudaktörer sammansattes i avsnitten ”Natur och 
kulturvärden”, ”Det turistiska utbudet”, Samverkan med externa aktörer” samt ”Den turistiska 
utvecklingen”. Detta gav möjlighet att samlat presentera insamlad fakta kring Ekopark Böda utifrån 
huvudaktörerna. En karta över området bifogades också detta avsnitt. Caroline Wejstorp och Per 
Pettersson är båda företrädare för Sveaskog. Wejstorp är ansvarig för friluftsliv och turism och 
Pettersson för naturvård. Daniel Cluer vid Länsstyrelsen är en av reservatsförvaltarna för de tretton 
naturreservat som finns inom Ekopark Böda. För delarna ”Natur- och kulturvärden” och ”Det turistiska 
utbudet” har intervjuer kompletterats med information från Sveaskogs egen hemsida.  

Svaren från de omgivande aktörerna presenterades sedan i bokstavsordning från A till Ö. Detta då 
sammanställning efter typ av verksamhet var svår då det i de flesta fall endast fanns en 
representant för en viss verksamhetstyp. För att få en helhetsbild av det intervjupersonen svarat och 
ett sammanhang sammanställdes hela intervjuerna var och en för sig. Flera av intervjupersonerna 
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representerar en verksamhet där bara en intervju gjorts. I Gustavsson (2004) kommenteras att 
dataredovisningen i en fallstudie bör vara riklig för att läsaren ska kunna jämföra forskarens 
tolkningar med datamaterialet. Det var av dessa anledningar inte ett alternativ att slå samman olika 
intervjupersoners svar. Typ av verksamhet, utbud etcetera placerades i faktaruta. För en mer 
heltäckande bild kompletterades vissa av faktarutorna med information från verksamheternas 
hemsidor. Nyckelord från samtliga intervjusvar sammanställdes sedan i tabell för en tydlig översikt.  

Som Gummesson skriver i Gustavsson (2004) följer därefter analys, tolkning samt teorikoppling. 
Analysen baserades på den teoretiska bakgrunden, empirin samt tabellsammanställning av empiri. 
Strukturen på analysen följde indelningen av de olika frågeställningarna i syftet, det vill säga 
”Ekopark Böda som turistisk resurs”, ”Ekopark Böda och samverkan” samt ”Ekopark Böda och den 
turistiska utvecklingen”. Detta för att få en logisk och konsekvent struktur. Analysen skapades genom 
tolkning av den teoretiska bakgrunden för att söka en förklaring av empiri och för att sätta in 
empirin i ett teoretiskt sammanhang. Analysen gav också möjlighet att finna delar i teori som inte till 
fullo kunde förklara det empiriska materialet.  

Utifrån metodval, teori, empiri och analys skrevs sedan en slutdiskussion. Där gavs möjlighet att 
kommentera resultat och föra fram anmärkningsvärda och speciellt intressanta delar. I 
slutdiskussionen placerades även ett avsnitt kring metodvalets betydelse för resultatet. Det för att 
kunna ge en mer ingående diskussion utöver de traditionella begreppen ”validitet”, ”reliabilitet” 
samt ”generaliserbarhet”. Rekommendationer för fortsatt forskning samt det vetenskapliga värdet 
presenterades också i slutdiskussionen. Slutligen presenterades ett antal slutsatser.  

1.11 Källkritik  
Den primärdata i form av intervjuer som varit en del i uppsatsen anses som tillförlitlig. Vid val av 
intervjuobjekt tillfrågades så långt det var möjligt personer i ledande ställning där ingående 
kunskap om verksamheten förutsattes. En övergripande presentation av intervjuunderlagets innehåll 
gjordes före varje intervju för att samtliga intervjupersoner skulle ha möjlighet att avgöra om han 
eller hon hade möjlighet att besvara frågorna. Intervjuerna sammanställdes direkt efter att intervjun 
var gjord för att inte riskera att information glömdes.  

Sekundärdata utgörs av information från Nationalencyklopedin, Sveaskogs, Ölands Turist AB, 
Ölands Hembygds samt regeringens och riksdagens egna hemsidor. Dessa anses som tillförlitliga och 
det anses inte finnas skäl till att information förvrängts eller förvanskats. Då sekundär information 
använts kring turistaktörers och andra aktörers utbud och verksamhet har denna hämtats direkt från 
respektive hemsida. Sekundärdata i form av litteratur utgörs dels av kurslitteratur och dels av 
litteratur skriven av forskare och författare inom turismvetenskap och kulturgeografi. Genom att 
olika sekundära källor använts för samma studieområde och därmed analyserats parallellt innan 
informationen användes i uppsatsen anses även litteraturen vara tillförlitlig.  

1.12 Disposition 
Avsnitt 1 Inledning: Här presenteras en bakgrund till undersökningsområdena samt en beskrivning 
av undersökningsområdena. Vidare presenteras problemställning, syfte och frågeställningar samt en 
avgränsning för studien. Definitioner och begrepp samt avsnittet metod finns också i detta avsnitt. 
Möjliga metoder och vetenskapssyn presenteras översiktligt liksom valet av metod för studien. 

Avsnitt 2 Teori: Här presenteras den teoretiska referensram som utgör grunden för studien. Teorin 
har delats in i fyra huvudavdelningar; ”Turistdestinationen och turistiska resurser”, ”Natur- och 
kulturbaserad turism och dess definitioner”, ”Samverkan” samt ”Turistisk utveckling”.  

Avsnitt 3 Empiri: Här presenteras det empiriska materialet bestående av intervjuer samt 
sekundärdata kring undersökningsområdet.  
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Avsnitt 4 Analys: Här presenteras en analys kring resultat utifrån den teoretiska referensramen 
samt framtagen empiri.  

Avsnitt 5 Slutdiskussion: Här presenteras en diskussion kring resultatet utifrån analysen. 
Metodvalets betydelse för resultatet diskuteras också. Rekommendationer för fortsatt forskning, det 
vetenskapliga värdet samt slutsatser finns också i detta avsnitt.  
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2. TEORI OCH FORSKNINGSLÄGE 

2.1 Turistdestinationen och turistiska resurser 
Övergripande är turistdestinationen en kombination av resurser och serviceutbud. Destinationen som 
helhet består i flera komponenter som tillsammans skapar den produkt som levereras till turisten. 
Davidsson m.fl. (1997) gör en indelning i resurser och service. Hos Weaver m.fl. (2002) går att finna 
en uppdelning i naturliga och kulturella resurser på destinationen.  

I Weaver m.fl. (2002) står att de naturliga resurserna utgörs av klimat, landskap och naturliga 
miljöer inklusive djurliv. De naturliga resurserna utgör ofta en viktig del i det turistiska utbudet. De 
byggda miljöerna består i områdets fysiska infrastruktur inklusive den infrastruktur som byggts 
speciellt för turisten. Sociokulturella resurser innefattar de turistiska värden som fås från områdets 
kultur, från atmosfär och från kontakt med den lokala befolkningen. Genom att ytterligare dela in 
de naturliga resurserna kan berg, stränder, sjöar, vattenfall, fåglar, insekter och skog vara sådant 
som tillhör de naturliga resurserna. Vidare kommenteras att kulturutbudet är knutet till det som 
människan skapat för olika avseenden och som vid utveckling av en turistdestination har fått ett 
värde för turisten. Sådant som kan nämnas här är museum, monument, statyer och arkitektur. De 
kulturella resurserna kan också bestå i konst, festivaler och matkultur. Till kulturutbudet kan även 
temaparker och anläggningar med fokus på en mix av attraktioner räknas.  

Davidsson m.fl. (1997) nämner att servicen på destinationen är avgörande för att besökaren ska 
kunna nå och förflytta sig på destinationen. Transporter innefattar infrastruktur som exempelvis 
vägar. Boende, mat och turistinformation är också en komponent i servicen på destinationen. 

En rad intressenter och aktörer finns som tillhandahåller service och på olika sätt förvaltar de 
resurser som finns på en destination. Både Weaver m.fl.  (2002) och Davidsson m.fl.  (1997) visar på 
modeller över möjliga aktörer. Frivilligorganisationer och egenföretagare är de som erbjuder 
turisten events och aktiviteter. Den offentliga sektorn har uppgifter som att förse destinationen med 
infrastruktur, marknadsföra och utveckla turistattraktioner, utbilda personal samt planera och 
kontrollera den naturliga 
och den byggda miljön. 
Privata företag erbjuder 
allt från boende till 
transporter, underhållning 
och affärsanknutna 
arrangemang. Dessa 
företag kan vara lokalt 
ägda medan andra är del i 
större nationella och 
internationella nätverk.  
Davidsson m.fl.  (1997) ger 
följande modell: 

 

 

 

 

 
Figur 4. Turistdestinationens 
komponenter. Egen bearbetning 
efter Davidsson m.fl. (1997) 
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2.1.1 Natur och kulturbaserad turism och dess definitioner  
Utbudet av natur- och kulturbaserad turism är idag stort. Det finns en mängd definitioner av vad 
natur- och kulturturism egentligen är. Kulturturism förknippas ofta med besök på museer, att besöka 
utställningar eller att ta del i lokalt hantverk. Naturturism förknippas ibland med ekoturism men de 
båda formerna av turism är skilda åt.  

Grundberg (2002) skriver att kulturturism kan definieras brett som den turism som utgår från lokal 
och regional kultur och kulturarv. Det kan inkludera kulturella traditioner, historiska miljöer, 
kulturminnen, kulturlandskap och museer. Kulturturismen behöver inte enbart utgå från befintlig kultur 
eller historia i form av olika kulturarv. Kulturturismen kan också skapa och bygga egna produkter 
som till exempel forntidsbyar, temaparker och upplevelser i museer.  Rümmelin (1994) skriver att 
kulturturism är ”besökandet av platser, områden eller evenemang med kulturell attraktionskraft. Kulturen 
kan betraktas som både komplement och motsats till naturen”.  

Som nämnts tidigare så är ekoturismen i vissa fall synonym med naturturism. Fennell (1999) 
diskuterar detta och konstaterar att det är svårt att hitta en passande definition på naturturism. Ur 
ett smalt perspektiv så avser naturturism de operatörer som erbjuder naturbaserade resor. Ur ett 
brett perspektiv avser det istället användande av naturliga resurser för turism inklusive stränder och 
landsbygd. I Fennell (1999) går att hitta en av alla definitioner av naturturism. ”Naturturism 
innefattar alla former av turism - massturism, äventyrsturism, hänsynsfull turism, ekoturism – där 
naturresurser används antingen i utvecklad eller opåverkad form – inklusive arter, habitat, landskap, 
vyer och salt- och sötvatten. Naturturism innebär att resa i syfte att ta del av opåverkade naturliga 
områden eller djurliv”.  

2.2 Samverkan 

2.2.1 Samverkan och partnerskap inom turism 

Bramwell m.fl. (2000), Timothy i Bramwell m.fl. (2000), Hall (2000) samt Byrd (2007) behandlar 
samverkan och partnerskap inom turism.  

Bramwell m.fl. (2000) beskriver att samverkan innebär relationer mellan olika aktörer kring en 
specifik fråga eller ett ”problemområde”. Samverkan sker när en grupp oberoende aktörer inom ett 
problemområde tar del i en interaktiv process och använder gemensamma regler, normer och 
strukturer för att ta beslut kring problemområdet. Varje aktör innehar resurser såsom kunskap, 
expertis och kapital men det är mindre troligt att de innehar samtliga resurser som krävs för att nå 
sina mål och planer med en turistisk utveckling inom ett visst område. Aktörer kan välja att 
samarbeta om de anser att möjligheterna att realisera mål och skapa nya möjligheter inom ett 
problemområde är större genom att samarbeta än genom att arbeta på egen hand.  

Bramwell m.fl.  (2000) pekar på att samarbete kan leda till ett utbyte av information, mål och 
resurser. Det finns flera möjliga fördelar när skilda aktörer söker samarbeten. Exempel på fördelar 
är:  

Involvering av flera aktörer kan öka acceptansen inför policys och beslut så att dessa lättare blir 
genomförbara. De parter som är direkt påverkade av frågan de samarbetar kring kan bidra med 
kunskap, attityder och andra egenskaper till beslutsprocesser. Kreativa synergier och möjlighet till 
fler innovationer och effektivitet kan vara en utkomst av att arbeta tillsammans. Partnerskap kan 
främja lärande kring arbetet, kunskaper och potential hos andra partner och även utveckla 
gruppsamverkan och förhandlingskunskaper som gör partnerskapen framgångsrika. Samverkan kan 
leda till en ökad medvetenhet kring de ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor som påverkar 
en hållbar utveckling av resurser. Genom samverkan kan en större medvetenhet om icke ekonomiska 
frågor och intressen uppstå vilket kan stärka det turistiska utbudet. Icke turistiska aktiviteter kan 
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uppmuntras vilket leder till en breddning av den ekonomiska, arbetsmässiga och sociala bas som 
finns i ett område eller i en region.   

Byrd (2007) nämner att ett samarbete kan generera nya idéer och skapa kostnadseffektiva 
processer. Ett samarbete leder till ett delat ansvar för en verksamhet och kvaliteten och legitimiteten 
hos beslut blir högre när fler är delaktiga. Hall (2000) pekar på att möjligheten för nya lösningar 
på problem ökar och genom samverkan förstärks också relationer mellan olika aktörer. Genom 
samverkan ökar också viljan att genomföra förändringar som gagnar ett område. Här nämns en 
kostnadsfördelning och att samarbetet kan utgöra en plattform för framtida gemensamma 
handlingar.  

Timothy skriver i Bramwell m.fl.  (2000) om vilka parter som kan ingå i samverkan inom turismen. Ett 
flertal parter är nödvändiga för ett framgångsrikt samarbete. Samverkan mellan privat och 
offentlig sektor av vikt då den offentliga sektorn är beroende av privata investerare för service och 
för att kunna finansiera byggande av turistanläggningar och faciliteter. Å andra sidan är den 
privata sektorn och företagsprojekt inom turism beroende av godkännande från departement inom 
regering, stöd och infrastrukturell utveckling. Samordnade insatser mellan departement inom 
regering minskar missuppfattningar kring mål och visioner. För att en turistisk utveckling ska bli 
framgångsrik i en region krävs koordinerade insatser mellan två eller flera administrativa nivåer. 
Det innefattar nation, stat, distrikt, kommun, län och speciellt då dessa är ansvariga för olika delar 
av det turistiska systemet. Partnerskap mellan stater är framförallt viktigt när natur- och 
kulturresurser delas mellan två olika stater och sträcker sig över gränser.  

 

 

 

 

 
 
Figur 5. Typer av samverkan inom turism. Egen bearbetning efter Timothy i Bramwell m.fl. (2000). 

2.2.2 Exempel i praktiken – samverkan inom natur- och kulturbaserad turism  

Natur- och kulturturism ger möjligheter till samverkan, utveckling och tillväxt ur olika hänseenden. 
Fredman m.fl.  (2005) kan visa på ett svenskt exempel genom den turistiska utvecklingen i Fulufjällets 
nationalpark, Dalarna. Praesto skriver i Frimodig (red.) (2003) om ”Kulturturistiskt korståg i Västra 
Götland” och det kulturturistiska projektet ”I Arns fotspår”.  

Fredman m.fl. (2005) skriver att nationalparken i Fulufjället inte kan betraktas som en geografiskt 
isolerad företeelse. En nationalpark kan i sig utgöra en attraktion och vara en del i ett större 
turistiskt system av transporter, boende, mat, aktiviteter och andra attraktioner. Även om 
nationalparken i sig utgör målet för en resa är det utanför parkens gränser som mycket av den 
ekonomiska aktiviteten uppstår. I samband med projektet ”I Arns fotspår” talas det också om 
regional utveckling och tillväxt av olika slag. Praesto i Frimodig (red.) (2003) skriver att 
besöksstatistiken har ökat med flera hundra procent på några av de orter där projektet bedrivs. Det 
har också lett till utveckling för omgivande boendeanläggningar, restauranger och kaféer där nya 
arbetstillfällen skapas.  

Centralt i utvecklingen är samarbete i olika former och grad. Fredman m.fl. (2005) nämner den 
ekonomiska förening som finns i området Fulufjället. Denna har 40 medlemsföretag inom boende, 
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hemslöjd, aktiviteter och upplevelser. Målet med föreningen är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom hållbar utveckling av besöksnäringen inom Fulufjället och omgivande 
områden. Området är också en certifierad så kallad PAN (Protected Area Network) Park som är en 
viktig faktor i turismutvecklingen. Nätverket är ett samarbete mellan Världsnaturfonden och ett 
holländskt reseföretag som ska syfta till att utveckla hållbar turism i ett nätverk av skyddade 
områden. Som en början på projektet ”I Arns fotspår” fanns en broschyr, en hemsida och ett par 
kontakter med bussbolag (Praesto i Frimodig (red.), 2003). Samtidigt var projektet en start på ett 
värdefullt samarbete och ett nätverk. Från början fanns ett fåtal personer med från Västergötlands 
museum, kyrkan och den lokala turistbyrån i Skara med dessa kompletterades snart med 
kulturchefer, kyrkoherdar och näringsidkare. Numera arrangeras 100-tals resor till området och 
finansiering sker bland annat via tio kommuner, Västsvenska turistrådet och flera privata företag.  

2.3 Turistisk utveckling 

2.3.1 Destinationens livscykel, Butlerkurvan 

Utbudet på turistdestinationen som service och resurser samt olika former av samverkan påverkas 
direkt av marknaden och efterfrågan, det vill säga vilka och hur många besökare som söker sig till 
turistdestinationen. Beroende på omfattningen hos efterfrågan och även hur väl utbud och 
samverkan fungerar på aktuell destination genomgås olika utvecklingsfaser. Detta är beskrivet av 
ett flertal författare och forskare. Bland dessa kan nämnas Weaver m.fl. (2002), McCool m.fl.  
(2001), Lickorish m.fl. (1991) samt Nelson m.fl. (1993). 

Destinationens livscykel eller Butlerkurvan är en teoretisk modell över destinationens utveckling 
genom olika steg från uppstart till förnyelse respektive nedgång.  Varje steg karaktäriseras av olika 
typer av destinationsutveckling.  

 

 

 

 

Figur 6. Butlerkurvan. Egen bearbetning efter Weaver 
m.fl.  (2002) 

 

Uppstart och utforskning 

Weaver m.fl. (2002) skriver att turismen på en destination befinner sig i en fas av tidig utveckling.  
Turismindustrin existerar inte och det finns inga turistspecialiserade faciliteter eller service. Lokala 
myndigheter och ett litet antal privata investerare inser efter hand att turism kan medverka till en 
snabb ekonomisk tillväxt. Härigenom uppkommer påtryckningar från intressenter att skapa en 
atmosfär som befrämjar turismrelaterade investeringar. Den lokala regeringen eller styrande 
finansierar infrastrukturella projekt och försöker skapa goda förutsättningar för att locka till sig 
privata investerare. Antalet besökare i denna fas är väldigt få och turismen i benämningen 
”turismindustri” saknas.  

Regler för landanvändning och byggtillstånd är vaga och miljöregler saknas. Det lokala intresset för 
den sociokulturella påverkan av turismen är också minimalt. Dock är lokalbefolkningen positivt 
inställd till turistisk utveckling och uppvisar litet motstånd till branschen då de associerar den med 
jobb, välstånd och modernisering (McCool m.fl., 2001). 
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Sådant som gör att destinationen går från uppstart till utforskning kan exempelvis vara en lokal 
entreprenör som bygger och marknadsför en anläggning för att locka besökare. Det kan också 
handla om rekommendationer från de som besökt destinationen till bekanta, släkt och andra och att 
besökartillströmning via detta ökar. Under fasen utforskning börjar besökarantalet sakta öka och 
lokala entreprenörer börjar erbjuda en begränsad mängd av specialiserad service eller faciliteter 
för turisterna (Weaver m.fl., 2002 samt Lickorish m.fl., 1991). 

Utveckling 

I detta skede uppstår massturismen och en snabb ökning i antalet turister. Utländska aktörer och 
aktörer utanför destinationen ser denna som en möjlighet till att skapa sig vinster. Lokala 
myndigheter är positivt inställda till den snabba tillväxten hos branschen. En låt-gå-mentalitet 
uppstår då företagare ser stora vinster genom den turistiska utvecklingen och olika turistaktörer har 
en tendens att bortse ifrån miljö- eller sociala problem. En snabb landskapsförändring sker med 
omfattande byggnationer av hotell och anläggningar  

I detta skede finns risken att lokala myndigheters, företags och utvecklares prioriteringar krockar 
med de som regionalt och nationellt planerar för regionen. Lokalbefolkningens inställning till turismen 
är nu varierad. Samtidigt som det konstateras att vissa miljömässiga och sociala problem uppkommit 
är befolkningen villig att leva med dessa då man ser fördelarna med den massturism som finns på 
orten. Beroende på hur långt utvecklingen gått finns risken att lokalbefolkningen upplever turismen 
som störande (Nelson m.fl., 1993; Weaver m.fl., 2002; McCool m.fl., 2001; Lickorish m.fl., 1991). 

Konsolidering 

Under steget konsolidering minskar tillväxttakten och antal besökare. Dock fortsätter antalet 
aktiviteter på destinationen totalt sett att öka. Speciellt utmärkande för konsolideringen är att nivån 
på den turistiska utvecklingen överstiger bärkraften hos natur, ekonomi och samhälle. Stora och 
överfyllda turismområden lockar stora grupper av turister och turistoperatörer. Turisterna är allt mer 
missnöjda med kvaliteten på den turistiska produkten och söker eventuellt andra alternativ. 
Säsongsberoende påverkar starkt ortens ekonomi vilket leder till att fler och fler aktörer söker sig 
bort från destinationen (Weaver m.fl., 2002 samt McCool m.fl., 2001). 

I Weaver m.fl. (2002) står att en del av lokalbefolkningen blir direkt negativa till turismen och 
lämnar orten medan en del trots turismens negativa påverkan väljer att anpassa sig och stanna kvar. 
Lokalsamhället börjar uppvisa en allt mer fientlig inställning till turister och deras aktiviteter på 
grund av överbefolkning, ökad kriminalitet och urholkning av traditioner. Tendensen blir att anklaga 
turismnäringen för alla ortens problem och möten med turister blir därför också negativa. 

Stagnation 

Under stagnationen nås det maximala antalet besökare. Att öka antalet besökare är ett problem 
och leder till ytterligare produktförsämring och konkurser bland aktörer.  Genom sjunkande 
inkomster blir möjligheterna till utveckling och förändring sämre och destinationen uppfattas 
efterhand som omodern och oattraktiv. Turistaktörer litar helt till återkommande besökare då det 
inte är möjligt att attrahera nya (Weaver m.fl., 2002; McCool m.fl., 2001; Lickorish m.fl., 1991). 

Lokala myndigheter försöker att höja kvaliteten på destinationen och miljömässiga regleringar blir 
nödvändiga. Strävan blir nu att söka sig mot mer kvalitetsinriktad istället för kvantitetsinriktad turism. 
Myndigheter försöker att förnya och diversifiera den turistiska produkten för att göra den mer 
attraktiv. Om detta misslyckas är risken stor för en direkt nedgång i den turistiska utvecklingen 
(Weaver m.fl., 2002; McCool m.fl., 2001). 
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Förnyelse  

I Weaver m.fl. (2002) samt i McCool m.fl. (2001) går att läsa att när stagnationsfasen passerats 
står destinationen antingen inför förnyelse eller nedgång. För en förnyelse krävs introduktion av helt 
nya produkter. Viktigt är att fånga destinationens unikhet och konkurrensmässiga fördelar.  För att 
detta ska kunna ske måste samverkan mellan privat och offentlig sektor finnas. Den offentliga 
sektorn marknadsför destinationen och förser den med service och skötsel av attraktioner medan den 
privata sektorn förser destinationen med boende, mat, turistoperatörer och transporter. I detta 
skede är det viktigt att vara lyhörd inför marknad och efterfrågan för att träffa rätt i utvecklingen.  

Nedgång 

Nedgången skapas av att återkommande gäster inte längre är nöjda med utbudet på destinationen. 
Den påverkas också av att det inte längre görs några satsningar på förändringar eller utveckling 
och att lokalbefolkningen uppvisar direkt fientlighet gentemot turister. Det som tidigare var hotell 
och boendeanläggningar görs om till exempelvis lägenheter och turismnäringens dominans ersätts av 
andra näringar (Weaver m.fl., 2002; McCool m.fl., 2001). 

Weaver (2002) för också fram kritik mot Butlerkurvan som här kan vara värd att nämna. Generellt 
kritiseras modellen för att vara deterministisk det vill säga att ge intryck av att varje destination 
utan undantag går igenom de olika stegen i den ordning som visas. En annan del i kritiken berör 
också definitionen av en destination. Kritiker menar att modellen passar bättre för vissa 
destinationer än andra. Exempelvis anses det vara svårt att applicera Butlerkurvan på ett helt land 
som destination. Man kan för ett helt land inte dra slutsatsen att hela lokalbefolkningen har en och 
samma inställning till turister eller att alla turistdestinationer inom landet har samma struktur och form 
beroende på var man befinner sig i de olika utvecklingsstegen. Vidare kritiseras modellen för att 
extern påverkan från andra näringar än turismen ignoreras. Man menar här att det är få 
destinationer och orter som enbart har turismen som inkomstkälla.  

2.3.2 Övergripande för- och nackdelar med turism och turistisk utveckling 

Genom turismindustrins komplexitet finns en mängd möjliga för- och nackdelar med turism och en 
turistisk utveckling. Det finns till detta en mängd faktorer som påverkar vad som uppfattas som för- 
och nackdelar på en turistdestination. Davidsson m.fl.  (1997), Weaver m.fl.  (2002) och Eagles m.fl.  
(2002) är några av dem som övergripande och utan fokus på specifik destination ger exempel på 
den positiva och negativa påverkan av turismen.  

Ekonomi  

I Davidsson m.fl. (1997), Weaver m.fl. (2002) samt i Eagles m.fl. (2002) står att den ekonomiska 
vinsten som kommer ur turismen är direkta inkomster då varor och tjänster köps på destinationen. 
Turismen skapar också sysselsättning och då både i den direkta turismsektorn men också i de sektorer 
som har samröre med turismnäringen, exempelvis jordbruk och handel. Turismen ger också upphov till 
regional utveckling i regioner som tidigare varit mindre utvecklade. Tillväxttakten ökar och expansion 
blir möjlig.  

Vidare går att läsa att genom att fler och fler aktörer investerar i orten, bland annat via köp av 
markområden, finns risk för inflation vilket är en av de ekonomiska nackdelarna. Priset på mark 
stiger med ökad attraktivitet och risken finns att priserna stiger så kraftigt att lokalbefolkningen inte 
längre har råd att köpa bostäder och mark. Säsongsberoende är en annan möjlig negativ påverkan. 
Om typen av turism, exempelvis sol och bad, är knuten till en specifik tid på året skapas ojämna 
inkomster och svårigheter till försörjning under lågsäsong. Osäkra anställningar är en del i 
säsongsberoendet. Om få fasta jobb erbjuds blir det hög omsättning på personal med 
kvalitetsförsämring som följd. Det finns också risk för låga lönenivåer och dåliga anställningsvillkor. 
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Läckage innebär att pengar flödar ut från destinationen genom att varor och tjänster köps ifrån 
utlandet eller från aktörer utanför destinationen.  

Samhälle och kultur 

Traditioner och kultur får ett stigande värde genom turisters och turistbranschens intresse för att ta del 
i det lokala samhället som en del i den turistiska upplevelsen. Servicen på orten förbättras genom en 
turistisk expansion vilket också kommer lokalbefolkningen till godo. Turismen kan också bidra till 
ökad förståelse för andra kulturer genom att olika folkgrupper möts. Ytterligare en fördel av turism 
kan vara att spridning av välfärden, framförallt i utvecklingsländer. Detta då dessa får möjlighet till 
en ny inkomstkälla genom turismen (Davidsson m.fl., 1997, Weaver m.fl., 2002 samt Eagles m.fl., 
2002). 

Det går också att läsa att ortens samhälle och kultur kan påverkas negativt på flera olika sätt av en 
turistisk utveckling. Kommodifiering innebär att kultursymboler, kulturella ikoner och händelser köps 
och säljs utan hänsyn till dem som ”äger” dem. Kultur blir med andra ord en handelsvara. Utnyttjande 
av lokalbefolkning genom underbetalning för de varor och tjänste som de säljer till turister. 
Omvandling av den lokala kulturen mot en mer homogen och likriktad kultur genom influenser utifrån, 
exempelvis genom etablering av internationella restaurang- och affärskedjor. Konkurrens mellan 
turister och lokalbefolkning om ortens resurser, exempelvis tillgång till rekreationsområden. 

Miljö 

Om miljö skrivs att en av fördelarna med en turistisk utveckling vad gäller miljö är bevarande av 
miljö. Detta för att turister söker vackra, oförstörda miljöer som en del i den turistiska upplevelsen. 
Även förbättring av miljö genom att rensa sjöar och vattendrag och hålla byggnader rena för att 
skapa en attraktiv miljö. Detta kommer både turister och lokalbefolkning till godo. Bevarande av 
arter och djurliv kan också bli aktuellt i områden där exempelvis ekoturism bedrivs.  

Davidsson m.fl. (1997), Weaver m.fl. (2002) samt Eagles m.fl. (2002) nämner också att flera typer 
av negativ påverkan på miljön via turismen är möjliga. Utsläpp via transporter av turister till, från och 
på destinationen. Förstörelse av miljö exempelvis genom bygge av hotell och anläggningar, röjning 
av naturlig vegetation och stenbrytning. Stora ansamlingar av skräp, störande ljud från flygplan och 
andra transporter och utsläpp i vatten är andra möjliga nackdelar. Turisten i sig kan också förorsaka 
skada på miljön genom att trampa ner och förstöra gångstigar, störa djurliv och orsaka 
trafikstockning. 
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3. EMPIRI 

 
Karta 3. Ekopark Böda. Källa: ekopark.se., 2008. (Skäftekärr – Byxelkrok cirka 10 km, författarens anm.) 

 

 

 

 N 
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3.1 Natur- och kulturvärden 
Det finns idag en mängd natur- och kulturvärden i 
Ekopark Böda. Pettersson börjar med att berätta 
om de värdefulla miljöer som finns inom ekoparken. 
Han nämner här ängstallskog, tallsandskog och 
lundmiljöer. Han nämner även strandängar, mader, 
ask- och alsumpskogar. När det gäller specifika 
arter som kan vara av speciellt intresse för den 
allmänna besökaren berättar Pettersson om de 
stora orkidébestånden samt om havsörnen. 
Ekoparken utgör också sträcklokal för bland annat 
vadare och änder. Generellt menar Pettersson att 
blommor och växtlighet i ekoparken är mer synligt 
för turisten än vad fåglar och djur är. Däremot är 
både växtligheten och djurlivet i olika former lika 
viktiga för ekoparkens värde som helhet.  

Cluer nämner också tallskogar, exempelvis kalktallskogen och gammal ek 
som de främsta naturvärdena. När det gäller enskilda arter pekar Cluer på 
havstulpanlaven. I Idegransreservatet har främmande trädslag planterats in. 
Betesmarkerna runt om i naturreservaten är viktiga både som natur- och 
kulturmiljöer. Skogsbete förekommer i bland annat Nabbelund och i 
Trollskogens naturreservat. När det gäller djurlivet i naturreservaten 
berättar Cluer om skalbaggar och insekter, bland annat läderbagge som 
lockar en del besökare. Wejstorp talar här om orkidéer, tallskogar och 
fattig natur som de viktigaste naturvärdena.  

Både Wejstorp och Pettersson nämner järnålderslämningarna i Skäftekärr 
som ett av de viktigaste kulturvärdena. Pettersson berättar att Skäftekärr 
järnåldersområde är unikt i ett europeiskt perspektiv. I hela ekoparken kan man finna gamla 
husgrunder, odlingsrösen och gravar från järnålder. Kulturvärden kan även innefatta fiskestugor, 
båtar och gamla väderkvarnar då de ger en viss prägel på landskapet. Cluer nämner också 
Rosendal naturreservat och den fornby som finns där.  

På Sveaskogs egen hemsida nämns också flera andra 
natur- och kulturvärden. I naturreservatet Bödakusten 
västra växer gles, gammal och vindpinad tallskog, och 
här finns även ädellövskogar och artrika betesmarker i 
söder. I naturreservatet finns också en åtta kilometer lång 
strandsträcka med flera vackra rastplatser och goda 
badmöjligheter. Lindreservatet har omfattande lämningar 
av husgrunder och gravfält från järnåldern. Här finns 
lövskog med många sällsynta arter, däribland många 
orkidéer. Thujaskogen planterades under 1800-talet och 
här finns den nordamerikanska thujan.  Byrums raukar är 
Ölands enda riktiga raukområde. Det skyddas som 
naturreservat och sammanlagt finns här cirka 120 raukar. 
Ölands norra udde ligger norr om ekoparken och här 
finns ett vackert kustlandskap och den 32 meter höga 
fyren Långe Erik (ekopark.se, 2008g).  

Orkidé. Källa: ekopark.se 

Trollskogen. Källa: www.h.lst.se 

Byrums raukar. Källa: www.h.lst.se 
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3.2 Det turistiska utbudet 
Wejstorp börjar med att berätta att det inom ekoparken finns både natur- och kulturturism. Hon 
påpekar att ekoparken inte är ett inhägnat område utan istället är en del i norra Öland som 
område. Caféer, restauranger och boende finns i området. (Dock ej under Sveaskogs regi). I 
ekoparken gäller allemansrätten vilket är en anledning till att inte inhägna området.  

Ambitionen vad gäller service i ekoparken är att 
Skäftekärr i ännu större utsträckning ska vara ett 
centrum för turistinformation. Den ska innefatta 
information om både Ekopark Böda men också om 
hela norra Öland. Ett café och en restaurang finns 
redan i Skäftekärr. Ett annat mål är att turister ska 
kunna hyra cykel och köpa med sig picknick från 
informationscentret i Skäftekärr. Wejstorp berättar 
att det idag inte finns transport specifikt till eller 
inom ekoparken. Det boende som erbjuds inom 
Ekopark Böda är stugor som finns på två olika 
ställen inom ekoparken. Tankar finns på att erbjuda 
boende i Skäftekärr.  

Pettersson talar om ekoparken som ”en företeelse i bygden” som kan erbjuda en besökare en 
mängd aktiviteter. Ekoparkens stora tillgång ligger just i dess rika utbud av aktiviteter som lockar 
många intressegrupper. Här finns rekreation, bad, fiske, friluftsliv, cykling och ridning. Flera liknande 
aktiviteter anordnas via lokala aktörer. Samtidigt finns kultur med fornminnen och natur med rik flora 
och fauna vilket skapar en mångfald.  

Cluer berättar att flera åtgärder görs för att underlätta för besökare att vistas i naturreservaten. I 
flera av dem finns vandringsleder och i samtliga finns parkering och skyltning. Man har även 
påbörjat en viss handikappanpassning i Trollskogen. Cluer säger också att det i Trollskogens 
naturreservat finns ett så kallat Naturum med fast anställd personal via Länsstyrelsen Kalmar. 
Trollskogen är Ölands tredje eller fjärde största besöksmål och här finns ett brett utbud av både 
natur- och kulturmiljöer. 

Både Wejstorp och Pettersson talar om den fyra mil långa 
cykelled som sträcker sig runt i parken och som är en av de 
turistiska satsningarna. Pettersson nämner också att ett stort 
antal naturvårdsåtgärder har gjorts för att göra naturen 
vackrare. Inom naturvårdsenheten arbetas med att inhägna 
naturbetesmarker och skapa strövområden. Ett större 
projekt med att återskapa våtmarker är också en del i det 
naturvårdande arbetet. Våtmarkerna utgör ett filter för 
vattnet som rinner i området och genom att fler våtmarker 
skapas kan vattenkvaliteten höjas. Indirekt blir detta en 
anpassning mot turisten då natur och omgivningar på olika 
sätt blir trevligare att vistas i. Sveaskog har också 
restaurerat rastplatser och tillsammans med Länsstyrelsen 
delas många av sevärdheterna.  

Ytterligare aktiviteter i det turistiska utbudet finns att läsa 
om på Sveaskogs egen hemsida. Ett omfattande 
skogsvägnät i Böda gör det möjligt att både vandra och 
cykla i ekoparken (ekopark.se, 2008h). Det så kallade 

Skäftekärr. Källa: cyklapaoland.se 

Bödakusten. Källa: cyklapaoland.se 
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Skogsäventyret vänder sig framförallt till barn men även andra besökare och syftar till att öka 
kunskapen om skog och orientering. Skogsäventyret utgörs av en bana med olika stationer där man 
löser uppgifter. (ekopark.se, 2008i) 

Genom karta nummer tre går det att utläsa att rastplatser och vindskydd uppförts. Det finns också 
flera parkeringsplatser i anslutning till vandrings- och cykelleder. Den största turistanläggningen som 
angränsar till ekoparken är Kronocamping Böda Sand och därtill kommer ett stort antal mindre 
turistanläggningar av olika slag. Ekopark Böda har kust på både västra och östra sidan och via 
karta går att finna flertalet rekommenderade badplatser. Ett antal fornminnen finns också utmärkta, 
bland annat i Rosendal och Skäftekärr. Genom kartan går också att se några av de naturreservat 
som utgör en del av området. Tydligt är också att det i och genom ekoparken finns en väl utbyggd 
infrastruktur som tjänar både ekoparken och de omgivande samhällena.  

3.3 Samverkan med externa aktörer  
Det finns ett antal samarbeten med externa aktörer kring ekoparken. Wejstorp berättar att det 
bland annat finns avtal med den person som driver restaurangen i Skäftekärr. Samtal förs också 
med lokala cykeluthyrare för att göra cykeluthyrning med utgångspunkt i Skäftekärr möjlig. 
Wejstorp menar att arbetet med den turistiska utvecklingen befinner sig i en startfas och att de varit 
upptagna med naturvårdsåtgärder sedan invigningen 2006. Bland annat har området Skäftekärr 
renoverats. Sveaskog har därför inte sökt aktivt efter företag för ett samarbete men de är öppna 
för förslag kring detta.  

Den samverkan som Wejstorp nämner utgörs av samarbete med Länsstyrelsen Kalmar, Skäftekärr 
Ekonomisk Förening, Borgholms kommun samt Ölands Turist AB. Här vore mer samarbete med Ölands 
Turist önskvärt. För att nå ett lyckat samarbete med exempelvis kommun och länsstyrelse är det 
viktigt med ett gemensamt mål. Det bör inte vara för stort fokus på den enskilda verksamheten och 
det bör finnas tydliga roller i samarbetet. Ett tydligt ansvar för de uppgifter olika aktörer har inom 
uppdraget är också viktigt. När det gäller samarbete med enskilda turistföretag bör ett 
affärsmässigt avtal upprättas.  

På naturvårdssidan har Sveaskog också ett antal samarbeten. Pettersson berättar att skötseln av 
området delas med bland annat Länsstyrelsen Kalmar. Sveaskog äger en del av naturreservaten och 
Länsstyrelsen sköter dem. Kostnaden för detta faller i vissa fall på Länsstyrelsen själva och i andra 
fall på Sveaskog. Skötsel av kulturlämningar sker via kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen. Det finns 
även lokala entreprenörer som bedriver skogsvård i området.  

Samverkan med Länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen är extremt bra menar Pettersson. De tar 
gemensamt fram planer för skötselåtgärder för att få fram värdefulla miljöer. Det finns också ett 
samarbete med guider för att få ut information kring ekoparken. En löpande kontakt finns med 
lantbrukare för att iordningsställa områden för bete för nötkreatur i ekoparken och fördela detta 
mellan traktens bönder.  

För Länsstyrelsens del berättar Cluer att det är Sveaskog som är pådrivande för samverkan. 
Länsstyrelsen Kalmar är med i diskussion om utveckling av friluftsliv och de bidrar med synpunkter 
och åsikter. De åtgärder som har ett fokus på naturvård sker i samråd med Sveaskog. Bland annat 
har en utredning kring våtmarker i området varit gemensam. Samverkan sker också både 
ekonomiskt och initiativmässigt kring bete i Vargeslätts naturreservat. Även skötselplaner av vissa 
områden tas fram i samråd med Sveaskog. Vad beträffar samarbete mellan Länsstyrelsen och 
externa aktörer så finns inget formellt sådant. Här handlar det främst om kontakt med markägare 
kring enskilda frågor såsom stängsling. Cluer menar att han för tillfället inte kan se att Länsstyrelsen 
Kalmar har några specifika önskemål kring ett annorlunda eller utökat samarbete med Sveaskog 
eller andra aktörer.  
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3.4 Den turistiska utvecklingen 
Både Wejstorp och Pettersson berättar att Sveaskog inte gör några mätningar av besökarantal men 
de har vissa planer att införa detta på sikt. Det finns inga mål att certifiera ekoparken då det inte 
är Sveaskog själva som utgör turistaktören på plats. De turistaktörer som är intresserade av att 
bedriva någon form av verksamhet har inte krav på sig att vara certifierade då ett krav på detta 
skulle innebära väsentligt färre antal möjliga aktörer. Wejstorp berättar vidare att det idag inte 
finns några mätningar av turismen generellt och de har därför inget underlag för att uttala sig om 
besökarströmmar och dylikt. Allmänt råder massturism i området norra Öland vilken är koncentrerad 
kring de större badorterna, exempelvis Böda Sand. 

För Länsstyrelsens del berättar Cluer att satsningen på en turistisk utveckling framförallt ligger på 
Sveaskog. Det som han anser är viktigt är enhetlighet för samtliga reservat och klara uppgifter kring 
vad besökare får göra och inte göra i reservaten. Den turistiska satsning de tidigare gjort är i form 
av Naturum i Trollskogen där de bland annat sett till att förnya de utställningar som finns där. 
Länsstyrelsen Kalmar har också anställt en person som året runt verkar i Trollskogens naturreservat. I 
Trollskogens naturreservat görs de enda mätningarna av besökarantal och dessa visar på cirka 
60 000 besökare årligen. I övrigt görs inga besöksräkningar.  

Wejstorp menar att en av ekoparkens främsta fördelar och möjligheter med en framtida turistisk 
utveckling är att norra Öland redan är en etablerad turistdestination. Norra Öland är välkänt. En 
stor tillgång är också den fantastiska naturen med stränder både på den östra och västra sidan om 
ekoparken. Wejstorp framhåller också ekoparkens lättillgänglighet. Ekopark Böda kan genom att 
öka människors natur- och kulturintresse bli en del i turismnäringen på Öland. Tillsammans med 
företag kan attraktionsvärde skapas och säsongen förlängas. Ekoparken kan utgöra ett komplement 
till sol och bad och därmed också locka nya målgrupper. Samverkan är också viktig för att Ekopark 
Böda ska bli en del av turismnäringen på Öland. Pettersson hänvisar till Wejstorp kring frågan om 
fördelar och möjligheter med en turistisk utveckling av ekoparken.  

De hinder som Wejstorp ser för en utveckling av ekoparken är dess geografiska läge i förhållande 
till exempelvis Stockholmsregionen. För att ta sig till ekoparken måste turister och besökare först ta 
sig ner till Kalmar för att sedan åka norrut igen och på så sätt komma till ekoparken. Hon säger i 
sammanhanget att hon hoppas på utökade färjeförbindelser mellan Oskarshamn på fastlandet och 
norra Öland. Ett annat hinder kan vara algblomningen. Om norra Öland som helhet tappar 
besökare i form av badturister tappar man även andra turister.  

Pettersson kan inte se några direkta hot eller hinder ur ett natur- och kulturvårdande perspektiv för 
en utveckling av ekoparken. Möjligen skulle ett uppförande av vindkraftverk i anslutning till 
ekoparken försämra turistens intryck av området.  

När det gäller hinder för och nackdelar med en turistisk utveckling ur ett natur- och kulturvårdande 
perspektiv av Ekopark Böda menar Cluer att det är viktigt att naturvården inte får gå till spillo. Det 
är viktigt att bevara naturvärden. Han ser att kommersialisering i för hög grad skulle kunna hota 
naturupplevelserna. Med kommersialisering menar Cluer exempelvis uppförande av campingar. Det 
som idag kan vara negativt är att skyltning i området kommer från tre olika myndigheter; 
Vägverket, Länsstyrelsen och Sveaskog. Det vore bättre med en samverkan kring skyltningen.  

Wejstorp påpekar som en avslutande kommentar att Sveaskog framförallt är markägare och ägare 
av ekoparkskonceptet där naturvården är i specifikt fokus. Parallellt med uppdraget kring 
naturvård så ska Sveaskog stötta naturturismen och skapa förutsättningar för andra aktörer. Detta, 
menar Wejstorp är viktigt att aktörer runtomkring ekoparken känner till för att Sveaskogs roll inte 
ska missuppfattas. Det Pettersson vill peka på som en sammanfattning kring ekoparken är att den 
erbjuder ”en mosaik av miljöer”. Han säger vidare att Öland är solsäkert och har allt en turist kan 
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önska sig. Det är viktigt att knyta ihop det historiska landskapet med dagens landskap och att 
tydliggöra det historiska landskapet som kan ge en inblick i järnåldern.  

3.5 Sammanställning intervjuer omgivande aktörer  

3.5.1 Borgholms kommun, Lars Frick, kommunchef 
 

 

Det finns ingen organiserad samverkan med Sveaskog mer än att både kommunen och Sveaskog är 
engagerade i besökscentrat i Skäftekärr. Sveaskog äger Skäftekärr och kommunen finns med som 
en finansiär av vissa av de aktiviteter som bedrivs av Skäftekärr Ekonomisk Förening. Utöver denna 
samverkan har inte Borgholms kommun del i utvecklingen av ekoparken. Frick säger att det 
självfallet finns stora möjligheter till samarbete både när det gäller besöksnäringen och utvecklingen 
för norra Öland. Hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut kan han inte precisera i dagsläget utan 
menar att det krävs en mer ingående dialog med företrädare för Sveaskog.  

Turismen har en stor betydelse för Borgholms kommun. För att skapa bättre förutsättningar äger 
kommunen tillsammans med Mörbylånga kommun hälften av Ölands Turist AB. Den andra hälften ägs 
av näringslivet. Det är också ett exempel på samverkan med en lokal aktör. Frick nämner också att 
det finns ett antal projekt där kommunen finns med och som avser turismen.  

Kommunen ser mycket positivt på Sveaskogs satsning på en ekopark och Frick säger att Borgholms 
kommun upplever att det enbart finns fördelar med en stark och engagerad part som Sveaskog. 
Borgholms kommun ser inte några hinder för eller nackdelar med en turistisk utveckling av Ekopark 
Böda. 

Frick säger att naturturismen har en stor betydelse när det gäller att stärka och utveckla den 
befintliga turismnäringen. Han säger vidare att Sveaskog skulle kunna vara en stark part i 
besöksnäringsutvecklingen och bidra till att öka intresset för den öländska naturen. Frick menar att 
det för kommunens del är viktigt med ett så brett turistiskt utbud som möjligt då detta ger Öland en 
utvecklingspotential. Om någon typ av turism ska väljas tror Frick på upplevelse- och naturturismen.  

3.5.2 Byxelkrok Cykeluthyrning, Kenneth Niklasson, ägare 

 
Byxelkrok Cykeluthyrning finns i anslutning till Byxelkrok gästhamn på norra Öland. 
Huvudverksamheten är cykeluthyrning och verksamheten riktar sig till både båtfolk och folk som hyr 
stugor i området samt övriga turister. Säsongen pågår från mitten av maj till mitten av september.  

Niklasson berättar att ett visst samarbete med Sveaskog finns. Detta består i att han marknadsför 
Ekopark Böda via kartor som delas ut. Dessa finns för turisten att hämta vid cykeluthyrningen men 
går också att finna i områdets turistinformation och på andra ställen runt om i regionen. Det 
Niklasson gärna skulle se är att Sveaskog sätter upp skyltar om ekoparken i Byxelkroks hamn samt 
att det på karta ritas ut hur besökaren ska ta sig mellan hamnen och ekoparken.  

Invånare: Cirka 11 000 personer 

Verksamhet: Service, utbildning, socialtjänst, miljö, teknisk service, näringsliv, kultur och fritid, turism. 
Borgholms största arbetsgivare tillsammans med landstinget. Borgholms näringsliv inriktat på turism 
med företag som Borgholm Strand, hotell och konferensverksamhet (borgholm.se, 2008) 

Läge: Byxelkroks Hamn, norra Öland 
Utbud: Cykeluthyrning 



Sida | 31  

 

Det finns också ett samarbete med andra turistföretagare. Bland annat rekommenderar Niklasson 
boende för de turister som efterfrågar det. Ett annat exempel på samarbete består i att cyklar körs 
fram till grupper som startar sin ölandsvistelse på exempelvis Ölanda flygplats och det finns även 
möjlighet för turisten att få cyklar upphämtade efter cykelturen. Det har också varit diskussioner om 
ett samarbete kring cykeluthyrning i anslutning till Skäftekärr och ekoparken. Dock är detta 
eventuella samarbete inte fastställt. Över lag hjälps befolkningen åt i regionen då Byxelkrok är en 
liten ort menar Niklasson. Ett exempel på detta är att Niklasson sätter upp skyltar i hamnen år den 
lokala ICA-butiken för att informera om utbud och erbjudanden. Samarbetet fungerar bra med de 
lokala näringarna. Det finns inte något uttalat samarbete med lokalbefolkningen. Däremot är 
Niklasson behjälplig om någon från orten exempelvis har fått punktering på cykel.  

Det personalen vid Byxelkrok Cykeluthyrning kan bidra med för en turistisk utveckling av Ekopark 
Böda är rekommendationer kring ekoparkens utbud. Det finns också bra cykelvägar i området vilket 
kan vara en del i en turistisk utveckling. Det är för tidigt att ange några direkta önskemål för ett 
samarbete med Sveaskog då ekoparken ännu är relativt nyetablerad. Det som vore en fördel är 
bättre skyltning för att turister och andra lättare ska hitta dit.  

Genom att ekoparken nu bildats finns det möjligheter till att nya grupper av turister, exempelvis 
naturturister, lockas till området. Ekoparken kan också öka attraktionskraften i området och locka 
fler skolklasser vilket är sådant som är positivt för Byxelkrok Cykeluthyrning. Det som Niklasson ser 
som ett eventuellt hinder för en utveckling av Ekopark Böda är om finansieringen av denna skulle 
svikta och att det på så sätt inte går att satsa på ekoparken i den utsträckning som var tänkt.  

Niklasson ser 40- och 50-talisterna samt barnfamiljer som Ölands främsta målgrupp. Han säger att 
Öland till viss del tappat ungdomarna som målgrupp. Sommartid är det sol och bad som drar mest 
folk. Att bo på hotell, äta gott, se på hantverk är sådant som lockar 40- och 50-talister.  

Gästerna frågar inte i någon större utsträckning efter information kring ekoparken. De frågar 
istället mer allmänt om sevärdheter och en del av dessa hamnar inom ekoparken.  

3.5.3 Hembygdsföreningen Böda, Alrik Nilsson, ordförande 
 

 
 
Det finns i dagsläget inget samarbete med Sveaskog. Inom föreningen fanns förhoppningen att i 
större utsträckning få vara delaktiga i utvecklingen av ekoparken men Nilsson menar att Sveaskog 
valt en helt annan inriktning. Ett samarbete med lokalbefolkningen finns, bland annat med Böda AIK. 
Idrottsföreningen är till exempel behjälplig vid vandringar och utflykter som anordnas av 
Hembygdsföreningen. Det finns också ett samarbete med Bygdegårdsföreningen på norra Öland. 
Tillsammans hjälps man åt vid fester där exempelvis dans utomhus, lotterier och korvgrillning ordnas. 
Hembygdsföreningen samverkar också med Ölands Turist AB genom att Ölands Turist AB utgör 
länken mot turismnäringen som helhet. Aktiviteter som arrangeras av hembygdsföreningen 
presenteras på Ölands Turist AB hemsida.  

Hembygdsföreningen skulle kunna bidra med kunskap och vara behjälplig i ekoparkens verksamhet 
men denna centraliserades till Skäftekärr. Detta, menar Nilsson gjorde att Sveaskog tappade andra 
områden som också är av intresse för samverkan. Det hade varit bättre med ett engagemang med 
fler lokala aktörer. Hembygdsföreningen borde ha mer att säga till om och fler i lokalbefolkningen 
engageras. Detta skulle leda till ökade utvecklingsmöjligheter. Nilsson tycker också att det vore bra 

Föreningens funktion och syfte: Att gemensamt med Ölands hembygdsförbund vårda och värna 
den öländska miljön och dess kulturarv. Att väcka och stärka intresset för hembygdsrörelsen hos den 
öländska befolkningen (olandshembygd.se, 2008). Anordnare av natur- och kulturvandringar och 
midsommarfirande, museiverksamhet.  
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med fler informationstavlor som talar om var besökaren befinner sig i landskapet. 
Hembygdsföreningen skulle också kunna bidra med guidningar i anslutning till gång- och cykelvägar 
och dela med sig av sin kunskap kring historia som ett led i en utveckling av Ekopark Böda. 

Nilsson ser inga fördelar eller möjligheter med en utveckling av ekoparken i nuläget. Ett bättre 
samarbete skulle gynna Hembygdsföreningen. De nackdelar som Nilsson ser med ekoparken är att 
det nu är mer inhägnat område än tidigare, bland annat via eltrådar. Detta skapar begränsning i 
rörligheten i ekoparken. Om för stora ingrepp i naturen kommer att göras ser Nilsson att det finns 
risk att turisterna avskräcks. Allt har blivit förändrat och mycket av skogen är borta. Parken var 
vacker som den var, numera har den ett helt nytt utseende. Det är därför osäkert hur en turistisk 
utveckling kommer att se ut.  

Nilsson tror att det är natur- och kulturturism som har stor potential på Öland. Natur och kultur finns 
tillgängligt året om och kan intressera alla målgrupper. Antalet förfrågningar kring ekoparken har 
minskat på senare tid och folk verkar avvaktande.  

3.5.4 Hornsjön Pensionat, Lotta Swahn, ägare 
 

  

Swahn berättar att inget samarbete med Sveaskog finns. Däremot finns ett informellt samarbete 
med anläggningar runt om i området. Det handlar om att turistaktörer ringer runt till varandra om 
ens egen anläggning är fullbokad för att på så sätt hitta logi till de gäster som efterfrågar detta. 
Det samarbete med lokalbefolkningen som Swahn för fram består i att de ofta tar in 
sommarpersonal från orten. Swahn har ingen uppfattning om hur de på Hornsjön Pensionat kan 
bidra till en turistisk utveckling av Ekopark Böda. De fördelar och möjligheter som nämns med en 
utveckling av ekoparken är att det kommer mer folk till området och att det då blir en ökad 
efterfrågan på boende och mat. Swahn ser inga nackdelar med eller hinder för en utveckling av 
ekoparken. Det är barnfamiljer som är Ölands främsta målgrupp och det är boende och logi som är 
den typ av turism som har den största potentialen. Sol och bad är det som lockar gäster. 
Pensionatets gäster frågar aldrig efter information om ekoparken.  

3.5.5 Hälluddens Stugby och kursgård, Monica Gutenberg, VD 

 
Hälluddens Stugby och kursgård har ett visst samarbete med Sveaskog kring Ekopark Böda men det 
är mer av informell än formell karaktör. Gutenberg har själv gjort skylten ”I Linnés fotspår på Norra 
Öland” och den finns placerad på flera ställen inom Ekopark Böda. Gutenberg berättar vidare att 
hon själv för fram ekoparken i olika sammanhang, bland annat berättar hon om den på seminarier 

Läge: 4 km från Skäftekärr på Norra Öland 
Utbud: Boende och restaurang 
Aktiviteter och arrangemang: Temakvällar, golfpaket, bad, hyra av cyklar, konferensmöjligheter, 
festvåning (hornsjon.se, 2008) 

Läge: Längst ut på Ölands norra udde 
Utbud: Logi – stugor och vandrarhem 
Aktiviteter: Boule, fotbollsplan, grillplats. Kulturhistoriska vandringar, målarkurser, botaniska 
exkursioner, vandringar i fågellokaler. 
Arrangemang: Stipendieutdelning av kulturstipendium via Norra Ölands Kulturcentrum. ”Från krok till 
gryta”.  

Verksamheten och aktiviteter byggs utifrån de 7 F:en: Fågel, Fisk, Flora, Fauna, Färg och form, 
Fornminne och Fossiler. 
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och för de gäster som kommer till anläggningen. Svampplockning är en aktivitet som bedrivs i 
anslutning till ekoparken.  

När det gäller det turistiska samarbetet med andra boende- och turistanläggningar menar 
Gutenberg att det är svårt med samarbete, främst när det gäller samarbete med större 
anläggningar. Det samarbete som finns består i att de mindre anläggningarna, inklusive Hälluddens 
Stugby och Kursgård, skickar gäster mellan varandra för att full beläggning ska nås på dessa 
anläggningar. Även samarbetet med Hembygdsföreningen lyfts fram som speciellt positivt. 
Samarbetet består bland annat i att Hembygdsföreningen bland annat bistår med guider kring 
kultur- och natur i anslutning till Hälludden. Även ett samarbete med Byxelkrok Cykeluthyrning samt 
med Hälsofrämjandet och Cykelfrämjandet finns. 

Gutenberg poängterar speciellt att mer samarbete med Sveaskog är att eftersträva då man på 
Hälludden kan bistå med kunskap och erfarenhet kring de miljöer som utgör Ekopark Böda. Detta 
ser Gutenberg som ett av de främsta bidragen till en turistisk utveckling av ekoparken. Ett förslag 
på en cykelväg som sträcker sig in i Ekopark Böda är just nu ett av Gutenbergs projekt som hon 
gärna skulle se ett samarbete med Sveaskog kring. Målet med detta projekt är en hållbar natur- 
och kulturturism där det småskaliga och genuina bevaras.  

Den främsta fördelen med att Ekopark Böda bildats är enligt Gutenberg det faktum att Sveaskog 
även tagit över Skäftekärr och järnåldersbyn och att det är ett led i ett bevarande av denna gård. I 
övrigt så ser inte Gutenberg någon direkt påverkan på anläggningen som exempelvis ökad 
turisttillströmning men ser möjligheten att ekoparken kan leda till denna typ av positiv påverkan i 
framtiden.  

När det gäller nackdelar med och hinder för en utveckling av Ekopark Böda börjar Gutenberg att 
peka på att galler och inhägnader kan få besökare att känna sig instängda. Vidare talar hon om 
att det inte får bli ett för stort avstånd mellan lokalbefolkning och makthavare för att det då kan bli 
risk för en kunskapsbrist kring de värden som finns i ekoparken. Det är viktigt att den kunskap som 
finns hos de som verkar lokalt utnyttjas då det är lokalbefolkningen som känner bygden bäst. 
Gutenberg ställer sig frågan varför Sveaskog inte kan plocka upp idén kring cykelbanan i området 
då hon menar att den skulle gynna både landskapet, landskapsbilden och ekoparken i stort.   

Den turism som Gutenberg ser har störst potential på Öland är naturturismen och naturupplevelser. 
Öland är ännu inte så kommersiellt och besökaren kan här ta del av de enkla vanorna. Det är orört, 
tyst, lugnt och stilla och Öland kan fungera som ett ”naturligt spa”. Öland har klart vatten och frisk 
luft att erbjuda. Det viktiga är att bevara allt detta menar Gutenberg.  

När det gäller gästernas kännedom om Ekopark Böda så är denna liten. Gästerna frågar inte efter 
Ekopark Böda utan det är istället Gutenberg själv som informerar och för fram ekoparkens utbud.  

3.5.6 Intresseföreningen Ölands Norra, Arne Sjögren, suppleant 
 

 

I dagsläget är inte intresseföreningen delaktig i utvecklingen av Ekopark Böda. Sjögren nämner att 
föreningen tidigare varit engagerad i driften av Skäftekärr och järnåldersbyn. Han ser att det är 
positivt att det nu blev en ekopark i området då Sveaskog utökar sitt engagemang utöver 
skogsskötsel. Sjögren berättar vidare att den samverkan som sker berör krögare, säljare, 
golfanläggningar, logi av olika slag. Dock har inte intresseföreningen någon sammanhållande 

Föreningens funktion och syfte: Verka för företagsamhet och främja utveckling i samverkan med 
företag på norra Öland. Föreningen har tagit fram en karta över norra Öland där företag kan 
medverka med information om sin verksamhet. 
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funktion via exempelvis aktiviteter eller möten med de olika aktörerna utan det är kartan som är 
sammanhållande. Styrelsen träffas för årsmöte men i övrigt är det kommunens näringslivsenhet som 
har en mer sammanhållande funktion för företagarna. Intresseförening Ölands Norra har för tillfället 
inte några konkreta förslag vad gäller samverkan men ser att det finns goda möjligheter för 
samverkan med Sveaskog framöver. 

Genom att området blev ekopark har Skäftekärr renoverats vilket Sjögren ser som positivt. Det är 
viktigt att utveckla strövstigar och cykelvägar. Fler människor kommer att lockas till området då det 
nu går under konceptet ekopark. Detta mycket på grund av att ekologi och natur som begrepp 
ligger i tiden.  

Intresseföreningens bidrag i utvecklingen av ekoparken är framförallt som påtryckare. Sjögren 
nämner som exempel att föreningen haft åsikter kring en röjning av den långa allé som leder fram 
till Skäftekärr och ekoparkens centrum. Till föreningen kommer också önskemål från privatpersoner 
och i vissa fall förs dessa vidare mot aktörer som till exempel Sveaskog. Sjögren menar att det kan 
vara långa beslutsvägar men säger att han ändå upplever samverkan som god.  

De hinder som Sjögren kan se för en utveckling av ekoparken handlar om lagar och bestämmelser. 
Han menar att Länsstyrelsen och miljöenheten i vissa fall låter bevarande av arter hindra en 
utveckling i ett område. Länsstyrelsen ska vara till för befolkningen och inte tvärtom menar Sjögren. 
Han ser däremot inte någon risk med ett ökat antal besökare på grund av att högsäsongen är så 
pass kort och växtligheten är tålig.  

Den turism som har störst potential är sol- och badturismen då Öland är en av de solsäkraste 
platserna i landet. Han ser också att ett utökat antal aktiviteter är väsentligt och att ekoparkens 
utbud kan bli en del i aktivitetsutbudet. Att vandra, se på natur och kultur är sådant som kommer att 
locka turister. Sjögren nämner också Norra Ölands Utvecklingsakademi som ska jobba med att 
utveckla just fler aktiviteter och då framförallt för barnfamiljer.  

3.5.7 Kronocamping Böda Sand, Anna Barkewall, VD 

 
Kronocampingen samverkar med Sveaskog på flera olika sätt. Den person som driver restaurangen i 
ekoparkens centrum, Skäftekärr, driver också en restaurang på campingen. Genom detta finns 
gemensam marknadsföring. Barkewall säger att de vill nå ut med budskapet ”Besök ekoparken och 
bo på Böda Sand”. Det så kallade Skogsäventyret, en hinderbana för barn, är startat av Sveaskog 
och bedrivs i anslutning till campingen. Pass och kort information om ekoparken säljs på 
Kronocamping Böda Sand. Tillsammans med Sveaskog har de också viss gemensam naturvård. Ett 
exempel på detta är att de tillsammans iordningsställer bänkar, gångstigar och liknande. Det finns 
också motionsspår som utgår från campingen och leder in i ekoparken berättar Barkewall. En stor 
anslagstavla finns också på campingen som visar vad besökaren kan göra i ekoparken.  

Det finns också ett samarbete med andra turistaktörer, bland annat Ölands Turist AB. Detta är ett 
viktigt samarbete och genom Ölands Turist AB kan turister boka stugor och campingplatser.  
Marknadsföring av aktiviteter på campingen sker också via Ölands Turist AB. Ytterligare ett 
samarbete finns med Camping Öland genom gemensam marknadsföring och en gemensam karta 
över de campingplatser som finns på Öland. Via Camping Öland sker också gemensamma 
inköpsförhandlingar kring förbrukningsvaror som används av de flesta campingar. Anslagstavlan 

Läge: 15 km norr om Löttorp, norra Öland 
Utbud: Logi – camping, stugor, villavagnar. Restaurang, frisör, ICA med mera 
Aktiviteter och arrangemang: Bad, uppträdanden, golf, barnaktiviteter, motionsspår med mera 
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kring ekoparken är gjord av en person i lokalbefolkningen och de anställer ofta personal ur den 
lokala befolkningen. Det kan handla om städpersonal, markpersonal och badpersonal.  

Kronocamping Böda Sand kan bidra med marknadsföring av Skogsäventyret och fortsätta att vara 
aktiva i marknadsförningen av ekoparken. De skulle också kunna erbjuda färdiga paket speciellt för 
Sveaskogs koncept. Dessa skulle kunna säljas exempelvis via Ölands Turist AB. Barkewall skulle 
gärna se att Sveaskog satsade mer på större grupper som PRO och skolklasser. Dessa skulle kunna 
bo på Kronocamping Böda Sand och här kan exempelvis frukostpaket erbjudas. Busstur och boende 
skulle kunna bokas både via campingen och Sveaskog och ett sådant samarbete skulle ge möjlighet 
till bra priser för gästerna. Det vore också positivt med fler barnaktiviteter med utgångspunkt i Böda 
Sand.  

Barkewall ser att det finns ekonomiska fördelar av en utveckling av Ekopark Böda. Genom att fler 
söker sig till ekoparken är det också fler som söker boende i området. Det är viktigt att bibehålla 
ett samarbete som också leder till vackra miljöer genom gemensamma insatser. Barkewall ser inte 
att det finns några nackdelar med eller hinder för en utveckling av ekoparken. 

Den typ av turism som Barkewall ser har störst potential är golfturism och naturturism. Det är 
pensionärer och friluftsmänniskor som lockas till Öland på grund av den lugna miljön och möjlighet 
att se natur och kultur. Detta om man ser till hela året. Under somrarna är det familjer som 
dominerar. De frågor campingen får kring ekoparken fås framförallt under sommaren.  

3.5.8 Markägare Mats Karlsson, Byrum 

 
Karlsson utför en del arbeten åt Sveaskog som att röja skog och köra ris. Han har ett 
vaktmästarjobb i anslutning till Skäftekärr där han bland annat klipper gräs. En del mark 
arrenderar han direkt av Sveaskog. Han skulle gärna se att Sveaskog använde sig av fler lokala 
entreprenörer istället för att hyra in folk från fastlandet. Detta skulle ge möjlighet till fler 
jobbtillfällen i området. 

Det är bara positivt att Sveaskog nu skapat en ekopark i området menar Karlsson. Det kommer att 
ta några år att sälja in ekoparken mot turister men Karlsson tycker att ekoparken är ett bra 
alternativ vid dåligt väder. Ekoparken ger möjlighet till en upplevelsesemester. För egen del har 
bildandet av Ekopark Böda gjort det möjligt att få tillgång till nya betesmarker vilket är positivt för 
gårdens köttproduktion. Sveaskog håller landskapet öppet vilket ger möjlighet till utökad 
djurhållning. Även entreprenörskapet i området har utvecklats. Karlsson ser inga nackdelar med eller 
hinder för en utveckling av Ekopark Böda.  

3.5.9 Skäftekärr Ekonomisk Förening, Esa Ateva, ordförande 
 

 
Skäftekärr Ekonomisk Förening bildades för drygt tio år sedan för att köpa upp fastigheten i 
Skäftekärr och rädda den från att bli omgjord till sommarstuga eller liknande. I fastigheten bedrevs 
under några år det så kallade Kunskapslyftet med olika kurser. Fastigheten Skäftekärr såldes 2006 

Markinnehav: Byrum 3:2 i angränsning till Ekopark Böda 
Areal: 80-90 hektar 
Markens användningsområden: Bete och jordbruk. Spannmålsodling, vallodling  
  

Föreningens funktion och syfte: Bevarande, information och guidning kring järnåldersbyn i 
Skäftekärr. Anordnare av midsommarfirande och julmässa. Underhåll av järnåldersbyn med 
omgivningar.  
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tillbaka till staten och då till Sveaskog som nu äger den. Skäftekärr är numera centrum för Ekopark 
Böda. 

Det finns ett samarbete med Sveaskog och det är också de som arbetar med att röja fram de 
kulturvärden som finns i ekoparken. Sveaskog gör också skyltar för området. Föreningen hyr numera 
den så kallade Järnåldersgården och ”Arken” av Sveaskog och ska bidra på olika sätt för att 
levandegöra kulturvärdena, bland annat via guidningar. Den park som finns i anslutning till 
Skäftekärr hyrs av Sveaskog och under olika arrangemang går en viss procent av intäkterna till 
Sveaskog. Samverkan består också i att bistå Sveaskog med kunskap kring området och 
fornminnena.  

Det finns också ett informellt samarbete med Eketorp fornborg på södra Öland. Tanken är att detta 
samarbete ska ge möjlighet för anställda vid Eketorp att förlänga sin säsong genom att skapa 
aktiviteter där Skäftekärr utnyttjas. Föreningen har också gett ut en bok om orkidéer och denna säljs 
via naturbokhandel i bland annat Stenåsa och vid Himmelsberga museum. På Ölands Turist AB:s 
hemsida finns också föreningen omnämnd. Ateva nämner också ett samarbete med Böda IK och 
lokalbefolkningen kring den årliga julmässan. Här hjälper medlemmar från Böda IK till med att 
exempelvis resa tält och städa. 

Ateva berättar vidare om Fornverkstan på Öland som är en ideell förening som de också samverkar 
med. Här finns ett nätverk med ett tiotal personer som jobbar ideellt under arrangemang i 
Skäftekärr. Genom Intresseföreningen Öland Norra fick Skäftekärr ekonomisk förening ett 
ekonomiskt bidrag som startplåt för verksamheten.  

Ateva ser inte att Skäftekärr ekonomisk förening för tillfället kan bidra med mer till ekoparkens 
utveckling än vad de redan gör. En koncentration finns kring Skäftekärr och där läggs också de 
mesta resurserna. Ateva skulle gärna se att samarbetet med Sveaskog utvecklades. De har inom 
föreningen skapat en utvecklingsplan för området Skäftekärr och ser att det är angeläget att detta 
diskuteras med Sveaskog, kommun och länsstyrelse. Den löpande kontakten med Sveaskog kring 
hyra av fastigheten och liknande fungerar bra menar Ateva.  

De fördelar som Skäftekärr ekonomisk förening kan se med utvecklingen av Ekopark Böda är att 
Sveaskog har resurserna för att röja fram fornlämningar och restaurera landskapet. Ateva ser inga 
direkta hinder för en vidare utveckling av ekoparken. Han säger att det är viktigt att hålla isär olika 
typer av turism och att Skäftekärr alltid ska stå för hög kvalitet och seriositet.  

Upplevelser är det som har stor potential som en del i turismnäringen på Öland. Sol och badgäster 
kommer att minska då folk blir allt mer uppmärksamma på farorna med för mycket sol. Även 
algblomningen kan leda till att färre söker sig till Öland för sol och bad. Det är naturen, fågellivet, 
blommor och kulturen som kommer att bli viktig. Att det finns gott om plats och en ”tomhet” är sådant 
som är exklusivt och kan locka turister från andra länder och under andra säsonger än under 
sommaren.  

Till föreningen fås inte så många frågor om ekoparken utan Sveaskog har egen reception och 
information i anslutning till ekoparken.  

3.5.10 STF Vandrarhem Böda, Mikael Sten, föreståndare 
 

 
Vandrarhem Böda har inte något samarbete med Sveaskog men Sten informerar gästerna om 
ekoparken och dess utbud. Det finns heller inget formellt samarbete med andra boende- eller 

Läge: Mellböda, Löttorp på norra Öland 
Utbud: Logi i stugor och annex, viss turistinformation 
 



Sida | 37  

 

turistanläggningar. Sten berättar att personal vid anläggningarna ringer varandra om de själva har 
fullbelagt. Det finns däremot ett samarbete med Ölands Norra intresseförening där Sten är passiv 
medlem. Ett samarbete med STF existerar också genom att vandrarhemmet finns inom denna 
organisation. Här utgörs samarbetet bland annat av ett gemensamt bokningssystem mot 
huvudorganisationen och i att rekommendationer görs kring andra STF vandrarhem till de gäster som 
besöker STF Vandrarhem Böda. Det finns inget formellt samarbete med lokalbefolkningen men 
däremot rekommenderar personalen vid Vandrarhem Böda exempelvis det lokala rökeriet och 
bageriet.  

Det som vandrarhemmet idag kan bidra med för en utveckling av ekoparken är att hålla i 
information och bidra med kunskap kring ekoparken och dess utbud. Personal ger också 
rekommendationer till gäster för att tipsa dessa om att besöka ekoparken. Ekopark Böda nämns 
också i STF:s nationella vandrarhemskatalog.  

Sten skulle gärna se att det förekom mer marknadsföring av Ekopark Böda nationellt och mer 
spridning av material kring ekoparken vore önskvärt. Han ser ingen skillnad för den egna 
anläggningen sen området norra Öland blev just ekopark under Sveaskog. Han menar att för att 
det ska ge en större påverkan på den egna anläggningen krävs mer av handling direkt i 
ekoparken. Här avser Sten sådant som att skapa en organisation med chef och ett antal guider. 
Dessa skulle med kunskap på hög nivå om blommor, bergarter, fåglar etcetera kunna göra 
ekoparken mer intressant och locka mer besökare.  

Det finns inga direkta hinder för en turistisk utveckling av ekoparken. Det som skulle påverka 
ekoparken negativt skulle vara allt för många besökare och en kommersialisering genom exempelvis 
anläggningar av campingar. Sten säger samtidigt att han inte ser att Sveaskog skulle ha sådana 
motiv och menar att en naturlig utveckling av ekoparken så som den ser ut idag enbart är positiv för 
området.  

Den turism som Sten ser har störst potential är framförallt naturen och då fram till midsommar. Mitt 
under sommaren är det sol och bad som dominerar. Naturturismen har en stor potential enligt Sten 
och naturaktiviteter är populära för dem som besöker Öland under några få dagar. Sten pekar på 
Trollskogen, Skäftekärr med järnåldersbyn och Byrums raukar som exempel på utflyktsmål. Han 
säger vidare att aktörer i området har en stor nytta av Ekopark Böda då den innehåller en rad 
rikskända sevärdheter likt dessa som lockar besökare. 

Det är sällan någon frågar om ekoparken som helhet. Snarare fås förfrågningar om specifika 
besöksmål som till exempel Trollskogen. Kring besöksmål inom natur och kultur allmänt fås frekventa 
förfrågningar.  

3.5.11 Ölands Naturskyddsförening, Börje Ekstam, ordförande 
 

  
Ekstam berättar att Naturskyddsföreningen har ett kontinuerligt samarbete med Sveaskog. 
Naturskyddsföreningen har fått möjlighet att påverka utvecklingen av Ekopark Böda genom att ha 
diskuterat innehåll och form. Sådant som har diskuterats berör var de värdefulla delarna finns och 
hur dessa ska skötas. Tillsammans med Sveaskog gick representanter för Naturskyddsföreningen 
gemensamt igenom planer för ekoparken för att lyssna på vad Sveaskog vill med ekoparken.  

Föreningens funktion och syfte: Det främsta syfet är att sprida naturupplevelser och kunskap om 
naturen. En annan viktig del i verksamheten är att motverka miljöhot av olika slag och att vara med i 
opinionsbildningen för ett hållbart samhälle. 
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Naturskyddsföreningen riktar sig inte specifikt mot turister eller andra grupper utan alla är 
välkomna att delta i de aktiviteter som erbjuds. Naturskyddsföreningen ger ut en aktivitetskalender 
som sammanfattar alla arrangemang inom natur- och kulturområdet. Denna sprids bland annat till 
hushåll, campingar, hotell och turistbyråer på Öland. Det är viktigt för föreningen att synliggöra de 
flera hundra aktiviteter som erbjuds av olika föreningar på Öland. Naturskyddsföreningen ordnar 
också författaraftnar, föredrag och exkursioner. ”Vilda blommornas dag” är ett exempel på ett 
arrangemang som ordnas bland annat i Böda.  

Ölands Naturskyddsförening har samarbete med turistorganisationerna som sprider 
aktivitetskalendern. Medlemmar i naturskyddsföreningen ordnar aktiviteter under sommaren på 
campingar etcetera. Detta samarbete uppkommer via de kontakter som Naturskyddsföreningen har. 
Ekstam berättar vidare att det finns ett samarbete med Ölands ornitologiska förening, Ölands 
botaniska förening och Hembygdsföreningarna.  

Genom bildandet av en ekopark får Naturskyddsföreningen möjlighet att sprida kunskap om 
naturen genom att använda anläggningen exempelvis under exkursioner. Föreningen kan också 
bidra med opinion kring skogsbruket i området. För framtiden menar Ekstam att det är viktigt att 
Sveaskog framhåller både rättigheterna och skyldigheterna i umgänget med naturen. I ekoparken 
behöver inte de lagstiftade naturreservatens museisyn med förbud och regleringar gälla. Ekoparken 
kan istället se till att folk får glädje av naturen och känner sig lockade att vistas där. Att uppmuntra 
ett ansvars- och hänsynsfullt utnyttjande av naturen inklusive rätten att plocka blommor, bär och 
svamp och själv välja sina vandringsvägar.  

Fördelar med ekoparken är att viktiga mål för Naturskyddsföreningen uppfylls genom att 
ekoparken bidrar till ett motverka fortsatt utarmning av mångfalden, genom att erfarenheterna ökar 
av hur ett naturvårdsanpassat skogsbruk kan utformas och genom att besökarna kan få ta del av 
detta och av en mångfald i naturen.  

De hinder som Ekstam ser för ekoparkens utveckling handlar bland annat om folks rädsla för att 
vistas i naturen på egen hand. Det gäller till exempel smittsamma sjukdomar som sprids i naturen. 
Exempel på detta är fästingburen smitta som borrelia och TBE. I sammanhanget talar Ekstam även 
om den så kallade rävens dvärgbandmask. Denna drabbar hundar och är överförbar till människa 
via svamp och bär som förorenats av djurets avföring. Det är därför viktigt med stränga 
gränskontroller för hund innan dessa förs in i landet. Om smitta via dvärgbandmasken ökar i ett 
område som ekoparken kan detta också medföra rädsla att vistas där.  

Annat som Ekstam ser som ett hinder för ekoparkens utveckling är glesbygdsutvecklingen. Denna 
leder till att servicen i området blir dålig och risken är då att det endast blir hängivna 
naturintresserade som söker sig till ekoparken. Det är viktigt med en basnivå med logi, transporter 
etcetera. Om det blir färre fastboende blir det svårare att förse området med service vilket kan bli 
negativt för turistnäringen. Turismnäringen måste ha draghjälp av andra näringar. Betydligt fler från 
Mellan- och Västeuropa borde lockas till Öland för att uppleva naturturismen. En väg att gå för att 
locka fler vore att satsa på temainriktade arrangemang och aktiviteter som ingår i paket där resa, 
mat och logi ingår. De som arrangerar aktiviteter borde också bli bättre på språk för att kunna 
rikta sig till andra européer. 

Beroende på säsong är det olika typer av turism som har störst potential på Öland. För maj och juni 
nämner Ekstam naturen i form av exempelvis fåglar, orkidéer och det öländska landskapet. I juli är 
det bad och nöjesliv som istället lockar flest turister.  
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3.5.12 Ölands Turist AB, Madelene Karlsson, turistbyråansvarig 
 

 

 
Karlsson börjar berätta att Ölands Turist AB inte har någon del i uppkomsten av Ekopark Böda. Det 
finns inte någon samverkan med Sveaskog kring ekoparken. Tidigare har organisationen sponsrat 
turistbyrån i Skäftekärr ekonomiskt men det görs inte längre. Ölands Turist AB sponsrar idag 
turistbyrån i Löttorp och Företagshuset i Löttorp men inte ekoparkens verksamhet i sig.  

Det turistbyrån kan bistå med är att komma med idéer, skapa paket av olika slag, boka och tipsa 
turister rent generellt. Det finns inga direkta önskemål kring samverkan med Sveaskog och/eller 
andra aktörer och Karlsson vet i dagsläget inte hur Ekopark Böda skulle kunna leda till en lokal 
utveckling och känner inte till om eller hur lokalbefolkningen engageras i turismnäringen på Öland.  

Karlsson kan i nuläget inte se några direkta fördelar och möjligheter med en turistisk utveckling av 
Ekopark Böda. Hon kan inte se att det finns några nackdelar med eller hinder för en utveckling av 
Ekopark Böda.  

Karlsson ser att naturturismen är det som lockar folk på våren och barnfamiljer under sommaren. 
Medelålders kommer till Öland för att spela golf och exempelvis ta en gourmetweekend. Många 
turister söker hela paket för sin vistelse. Karlsson säger att de emellanåt får frågor om ekoparken 
men hon tror att turistbyråerna på norra Öland får fler förfrågningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationens funktion och syfte: Ölands officiella turistorganisation. Marknadsföring av öländsk 
turism, verka för lokal, regional och nationell samverkan, stärka Öland som varumärke, medverka till 
att utveckla det öländska näringslivet, tillhandahålla turistinformation, bokning av boende och paket 
(olandsturist.se, 2008e) 
 



Sida | 40  

 

3.6 Sammanställning intervjusvar tabell                                                                                *  =  F råga  e j  s t ä l l d 

 

 Natur och kultur Turistiskt utbud Samverkan Turistisk utveckling 

 

Exempel på 
naturvärden i 
Ekopark Böda 

Exempel på 
kulturvärden i 
Ekopark Böda 

Exempel på 
turistiskt utbud  

Exempel på 
anpassning av 
naturen i 
Ekopark Böda 
för besökare 

Samverkan med 
externa parter 

Mätningar 
av antalet 
besökare 

Exempel på fördelar och 
möjligheter med en 
turistisk utveckling av 
Ekopark Böda 

Exempel på hinder 
för och nackdelar 
med en turistisk 
utveckling av 
Ekopark Böda 

Sveaskog, friluftsliv 
och turism 

Orkidéer, tallskogar, 
fattig natur 

Skäftekärr 
järnåldersområde 

Natur- och kulturturism 
inom hela ekoparken. 
Skäftekärr tydligare 
utgöra centrum för 
turistinformation. Tankar 
på cykeluthyrning via 
Skäftekärr samt boende i 
Skäftekärr.  

Cykelled 4 mil 

Samtal med lokala 
cykeluthyrare. Länsstyrelsen 
Kalmar, Skäftekärr Ekonomisk 
förening, Borgholms kommun, 
Ölands Turist AB. Mer 
samverkan med Ölands Turist 
AB önskvärt. 

Nej 

 

Norra Öland redan etablerat 
som turistdestination. Tillgång till 
stränder öster och väster om 
ekoparken. Ökning av 
människors natur- och 
kulturintresse. Skapa 
attraktionsvärde, förlänga 
säsongen tillsammans med 
företag. Komplement till sol och 
bad. Locka nya målgrupper. 

Geografiskt läge i 
förhållande till ex 
Stockholm. 
Algblomningen medför 
minskat antal turister.  

Sveaskog, 
naturvård och 
skötsel 

Skog, strandängar, 
orkidéer. Havsörn, 
sträcklokal för vadare 
och änder.  

 

Skäftekärr 
järnåldersområde. 
Husgrunder, odlingsrösen, 
gravar från järnålder 
finns i hela ekoparken. 
Fiskestugor, båtar, gamla 
väderkvarnar.  

”En företeelse i bygden”. 
Rikt utbud av aktiviteter.  
Kultur med fornminnen och 
natur med rik flora och 
fauna. Rekreation, bad, 
fiske, friluftsliv, cykling och 
ridning.   

Cykelled 4 mil, 
naturvårdsåtgärder 
för att göra naturen 
vackrare. Återskapa 
våtmarker för höjd 
vattenkvalitet. 

Skötsel delas med 
Länsstyrelsen Kalmar. 
Skogsstyrelsen för 
gemensamma planer för 
skötselåtgärder. Lokala 
entreprenörer för skogsvård. 
Lantbrukare för betesmarker. 

Nej 

Ekoparken erbjuder ”en mosaik 
av miljöer”. Ekoparkens läge på 
ett solsäkert Öland. Ett historiskt 
landskap som kan ge inblick i 
järnåldern. 

Inga direkta hinder. 
Eventuellt uppförande 
av vindkraftverk i 
anslutning till 
ekoparken.  

Länsstyrelsen 
Kalmar 
(naturreservat inom 
ekoparken) 

Tallskogar, gammal ek, 
havstulpanlaven. 
Skalbaggar och 
insekter, ex 
läderbagge. Skogsbete.  

Rosendal naturreservat 
med fornby  

Naturum i Trollskogens 
naturreservat. Trollskogen 
stort besöksmål. 

Vandringsleder, 
parkering, skyltning. 
Handikappanpassning 
i Trollskogen 

 

Diskussioner med Sveaskog 
kring utveckling av friluftsliv. 
Gemensam utredning kring 
våtmarker. Ekonomiskt och 
initiativmässigt samarbete 
kring bete i Vargeslätts 
naturreservat. Markägare. 

Ja, endast i 
Trollskogens 
naturreservat 

Den turistiska utvecklingen 
hamnar främst på Sveaskog.  

Kommersialisering. 
Viktigt att bevara 
naturvärden.  
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 Samverkan Turistisk utveckling 

 

Samverkan med 
Sveaskog 

Samverkan med 
externa parter 

Bidrag till en 
utveckling av 
Ekopark Böda 

Önskemål kring 
samverkan med 
Sveaskog och/eller 
andra parter 

Turism med störst 
potential på 
Öland 

Frågor kring 
ekoparken från 
gäster 

Fördelar och 
möjligheter med en 
turistisk utveckling 
av Ekopark Böda 

Nackdelar med 
och hinder för 
en utveckling 
av Ekopark 
Böda 

Borgholms kommun 
Finansiär, Skäftekärr Delägare Ölands Turist AB Finansiär Inte i dagsläget 

Upplevelse- och 
naturturism * Besöksnäringsutveckling Inga 

Byxelkrok 
Cykeluthyrning 

Marknadsföring av 
ekoparken via kartor.  

Rekommendation av 
boende. Framkörning av 
cyklar till turistgrupper. 
Samarbete med lokala 
aktörer på orten, ex ICA. 

Rekommendationer kring 
ekoparkens utbud.  

Bättre skyltning kring 
ekoparken i hamnen.  

Sol och bad. 
Hotellvistelser, hantverk, 
god mat lockar 40-50-
talister.  Få 

Nya grupper av turister. 
Ökad attraktionskraft.  

Eventuell sviktande 
finansiering av 
ekoparkssatsningen.  

Hembygdsföreningen 
Böda 

Ingen 

Böda IK-behjälpliga vid 
vandringar och utflykter. 
Bygdegårdsföreningen - 
hjälp vid arrangemang. 
Ölands Turist AB - länk mot 
turismnäringen.  

Guidningar. Dela med sig 
om kunskap kring historia.  

Bidra med kunskap, 
engagemang av lokala 
aktörer, mer att säga till om. Natur- och kulturturism.  Färre på senare tid.  Inga i dagsläget.  

Mer inhägnat 
område än 
tidigare. Stora 
förändringar mot 
tidigare kan 
avskräcka turister.  

Hornsjön Pensionat 
Ingen 

Tips om andra anläggningar 
vid fullbelagt. 
Sommarpersonal från orten.  Ingen uppfattning Inte direkt 

Barnfamiljer, sol, bad 
och boende Inga 

Fler besökare till 
området ger ökad 
efterfrågan Inga 

Hälluddens Stugby 
och Kursgård 

Skyltning, information 
till gäster 

Tips om andra anläggningar 
vid fullbelagt. 
Hembygdsföreningen - 
guidning, Byxelkrok 
Cykeluthyrning, 
Cykelfrämjandet 

Kunskap, erfarenheter 
kring bygden och miljön 

Mer samarbete - kunskap 
kring miljöer finns. Cykelväg 

Naturturism, 
naturupplevelser. 
"Naturligt spa", orörd 
natur.  Få 

Bevarande av 
Skäftekärr 

Inhägnader. För 
stort avstånd 
mellan 
lokalbefolkning och 
makthavare.  

Intresseföreningen 
Öland Norra 

Ej i dagsläget. 
Sammanställning av karta 
med lokala företagare. 

Påtryckare och åsikter 
kring ex skötsel Inte i dagsläget.  

Sol och bad. Vandring, 
natur och kultur.  * 

Renovering av 
Skäftekärr järnåldersby 

Lagar och 
bestämmelser kring 
naturvård. 

Kronocamping Böda 
Sand 

Gemensam 
marknadsföring. 
Skogsäventyret. 
Gemensam naturvård. 
Motionsspår. 
Anslagstavla kring 
ekoparkens utbud.  

Ölands Turist AB-bokning 
och marknadsföring. 
Camping Öland - gemensam 
marknadsföring, karta samt 
inköpsförhandlingar. 
Anställning av personal 
lokalt.  

 

Marknadsföring av 
Skogsäventyret. Skapa 
färdiga paket för 
Sveaskogs koncept.  

Mer satsning på större 
grupper. Fler 
barnaktiviteter. Golfturism, naturturism. 

Framförallt under 
sommaren.  

Ekonomiska fördelar. 
Vacker miljö. Inga 
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 Samverkan Turistisk utveckling 

 Samverkan med 
Sveaskog 

Samverkan med 
externa parter 

Bidrag till en 
utveckling av 
Ekopark Böda 

Önskemål kring 
samverkan med 
Sveaskog och/eller 
andra parter 

Turism med störst 
potential på 
Öland 

Frågor kring 
ekoparken från 
gäster 

Fördelar och 
möjligheter med 
en turistisk 
utveckling av 
Ekopark Böda 

Nackdelar med 
och hinder för en 
turistisk 
utveckling av 
Ekopark Böda 

Markägare, Byrum 
3:2 

Röjning, arrende av 
mark. 

* 
Vaktmästartjänst i 
anslutning till Skäftekärr.  

Inte direkt.  * * 

Tillgång till nya 
betesmarker. 
Landskapet hålls 
öppet, utökad 
djurhållning.  

Inga. 

Skäftekärr Ekonomisk 
Förening 

Järnåldersgården 
Skäftekärr samt 
omkringliggande park 
hyrs av Sveaskog. Bistå 
Sveaskog med kunskap 
kring området och 
fornminnen.  

Eketorp fornborg för 
förlängd säsong. Försäljning 
av  föreningen producerad 
bok i naturbokhandel. 
Föreningen omnämnd på 
Ölands Turist AB hemsida. 
Böda IK kring julmässan. 
Fornverkstan. 
Intresseförening Öland 
Norra. 

Arbete i Skäftekärr med 
rekonstruktioner, 
information och 
bevarande.  

Diskussion kring föreningens 
utvecklingsplan för området. 

Upplevelser, natur, 
fågelliv, kultur. 

Få 
Röja fram 
fornlämningar, 
restaurering. 

Inga 

STF Vandrarhem Böda 

Ingen 
Tips om andra anläggningar 
vid fullbelagt.  

 
Hålla i information, bidra 
med kunskap kring 
ekoparken  och dess 
utbud. Rekommendationer. 
Ekoparken omnämnd i 
vandrarhemskatalog.  

Mer marknadsföring, mer 
spridning av material kring 
ekoparken.  

Natur, sol och bad.  Sällan 

Inga i dagsläget för 
egen verksamhet. 
Ekoparken stor nytta 
för området som 
helhet gm rikskända 
sevärdheter.  

Inga. 

Ölands 
Naturskyddsförening 

Diskussioner kring bl a 
skötsel.  

Aktivitetskalender sprids via 
campingar, hotell och 
turistbyråer. Ölands 
ornitologiska förening, 
Ölands botaniska förening, 
Hembygdsföreningarna. 

Bidra med opinion kring 
skogsbruk, sprida kunskap 
om natur. 

Uppmuntra ett ansvars- och 
hänsynsfullt utnyttjande av 
naturen.  

Natur, bad, nöjesliv 
beroende på säsong.  

* 

Spridning av kunskap 
kring natur, motverka 
utarmning av 
mångfalden, 
naturvårdsanpassat 
skogsbruk.  

Smittsamma 
sjukdomar i natur via 
hund. 
Glesbygdsutveckling 
och försämrad 
service.  

Ölands Turist AB 
Ingen 

Sponsring av turistbyrån 
Löttorp samt Företagshuset 
Löttorp.  

Komma med idéer, skapa 
paket, boka och tipsa 
turister.  

Inga i dagsläget. 
Naturturism, golf, 
weekend.  

Emellanåt  Vet ej Inga 
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4. ANALYS 

4.1 Ekopark Böda som turistisk resurs   
Ett besöksmål eller en destination innehåller olika komponenter som tillsammans bildar det turistiska 
utbudet och resurserna. Genom att utgå från destinationsmodeller är det möjligt att göra en analys 
och indelning av vad de turistiska resurserna består i.  

4.1.1 Natur och kultur 

Som Weaver m.fl. (2002) och Davidsson m.fl.  (1997) beskriver är turistdestinationen en kombination 
av resurser och serviceutbud. Att dela in dessa resurser i natur och kultur är ytterligare ett sätt att 
definiera vad en turistdestination kan bestå i. Weaver m.fl. (2002) samt Davidsson m.fl. (1997) 
nämner klimat, landskap och naturliga miljöer som exempel på naturliga resurser. Till de kulturella 
resurserna hör exempelvis museum, monument och anläggningar med en mix av attraktioner. Genom 
undersökningen har framkommit att Ekopark Böda har ett stort utbud av både natur och kultur. Detta 
både via huvudaktörerna Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar men också genom flera av de aktörer 
som verkar i anslutning till ekoparken. Vid Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar framhävs många av 
de natur- och kulturvärden som finns i ekoparken. Ekopark Bödas turistiska resurser med avseende 
på natur och kultur kan genom detta räknas som fullvärdigt.  

Grundberg (2002) definierar kulturturism som den 
turism som utgår från lokal och regional kultur och 
kulturarv. Rümmelin (1996) skriver att kulturturism är 
besökandet av platser, områden eller evenemang med 
kulturell attraktionskraft. Inom ekoparken finns en rad 
exempel på detta. Pettersson vid Sveaskog nämner 
gamla husgrunder, odlingsrösen och gravar från 
järnålder. Även fiskestugor, båtar och gamla 
väderkvarnar har ett kulturvärde. Lindreservatet är ett 
av naturreservaten med omfattande lämningar efter 
husgrunder och gravfält från järnåldern. I Skäftekärr 
järnåldersby erbjuds guidningar kring historiska miljöer. 
Rosendal naturreservat innehåller en av de många 
fornbyar som finns i området och utgör också en del av kulturturismen.  

Fennell (1999) definierar naturbaserad turism som användande av 
naturliga resurser för turism inklusive stränder och landsbygd. Det talas 
också om en turism där naturresurser används antingen i utvecklad eller 
opåverkad form. Landskap, vyer och olika arter är sådant som tas upp 
som naturresurser. Ett flertal sevärdheter kan genom dessa definitioner 
räknas som naturturism. Exempel på detta är Byrums Raukar och 
Ölands norra udde med fyren Långe Erik. Naturen i sig med 
strandängar, orkidébestånd och betesmarker är också sådant som är 
en del i naturturism. Vid Sveaskog nämns också flera arter som havsörn, 
vadare och änder som en del i naturen. Tallskogar, gammal ek, 
skalbaggar och insekter är sådant som nämns av Cluer vid 
Länsstyrelsen Kalmar.  

 

 

Lindreservatet. Källa: www.h.lst.se 

Långe Erik. Källa: langeerik.se 
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4.1.2 Service, infrastruktur, transporter, boende och aktiviteter 

Ett antal intressenter och aktörer diskuteras i anslutning till modellen ”Turistdestinationens 
komponenter”. Här är det väsentligt att påpeka att ekoparken i sig inte utgörs av alla dessa 
komponenter. Däremot är de omgivande aktörerna en del i förutsättningarna för en turistisk 
utveckling. Det är därför av vikt att analysera komponenter både inom och utom ekoparken. I 
anslutning till modellen går att läsa att frivilligorganisationer och egenföretagare är de som 
erbjuder turisten events och aktiviteter. Detta finns både inom och utom ekoparken. Eftersom natur 
och kultur är utgångspunkt för ekoparkens turistiska resurser återkommer här aktiviteter med 
koppling till detta. Inom ekoparken finns som tidigare nämnts Skäftekärr ekonomisk förening som 
erbjuder aktiviteter såsom guidning i anslutning till Skäftekärr och järnåldersbyn. Utom ekoparken 
finns som exempel Byxelkrok Cykeluthyrning. Till turistattraktioner och aktivteter kan också nämnas 
rekreation, bad, fiske, friluftsliv, cykling och ridning varav en del även är tillgängliga utan 
arrangemang från frivilligorganisationer och egenföretagare. Naturum i Trollskogen erbjuder också 
turisten aktiviteter.  Den offentliga sektorn, stat och kommun, beskrivs också och hit hör Borgholms 
kommun som utgör en av finansiärerna av Ekopark Böda. Privata företag ska enligt teorin erbjuda 
allt från boende till transporter, underhållning och affärsanknutna arrangemang. Boende erbjuds 
både inom och utom ekoparken. Sveaskog erbjuder i dagsläget stugor på två ställen i ekoparken. 
Utom ekoparken finns en rad olika aktörer varav en del utgör intervjupersoner för undersökningen. 
Bland boendeanläggningarna utom ekoparken kan nämnas Hälluddens stugby och kursgård och 
Kronocamping Böda sand som exempel. ”Andra turistiska faciliteter och service” enligt modellen är 
ett ganska vagt begrepp men hit skulle kunna föras de anpassningar av natur som görs för att 
underlätta ett besök i ekoparken, exempelvis via skyltning. Annan infrastrukturell service och 
transporter utgör i modellen två separata delar. Annan infrastrukturell service är till exempel den 
cykelled som anlagts samt de parkeringar som finns runt om i ekoparken. Transporter i området 
kring ekoparken saknas inte men det finns inga transporter specifikt för besök i ekoparken eller inom 
den samma. Studiens syfte innefattar inte att undersöka inhemska och internationella turistiska 
marknadsgrupper och ej heller lokalbefolkningens användande av turistattraktioner och faciliteter.  

Sammantaget går det i Ekopark Böda att hitta ett brett och intressant natur- och kulturutbud. 
Naturen är variationsrik med flera olika naturtyper. Kulturutbudet består både i forntida och 
samtida kultur skapad av människors vistelse i området. Vid en vistelse i ekoparken kan besökaren 
ta del av ett rikt serviceutbud, aktiviteter etcetera genom de alla aktörer som verkar i anslutning till 
ekoparken. Inom ekoparken i sig finns idag ett begränsat serviceutbud.   

4.2 Ekopark Böda och samverkan 
Genom föregående analys går det att se att Ekopark Böda utgör en turistisk resurs på flera olika 
sätt.  En annan viktig förutsättning för en turistisk utveckling är samverkan där olika uppfattningar 
och intressen måste tas hänsyn till och förenas. För en analys av samverkan mellan de olika parterna 
kring Ekopark Böda används avsnitten ” Samverkan och partnerskap inom turism” samt ”Exempel i 
praktiken - samverkan inom natur- och kulturbaserad turism”.   

Samverkan går att se ur flera olika perspektiv när det gäller fallet Ekopark Böda. Frågan kring 
samverkan med externa parter ställdes till Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar. Omgivande 
intervjupersoner fick frågan vilken samverkan som fanns specifikt med Sveaskog och vilken 
samverkan som fanns med externa parter. Till omgivande aktörer ställdes också frågan kring 
önskemål kring samverkan med Sveaskog och/eller andra aktörer samt hur dessa aktörer ansåg att 
de kunde bidra till en turistisk utveckling av Ekopark Böda.  
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4.2.1 Sveaskogs och Länsstyrelsen Kalmars samverkan med externa parter 

Sveaskog har ett antal samarbeten både med fokus på friluftsliv och turism samt naturvård. 
Bramwell m.fl.  (2000) skriver att samverkan innebär relationer mellan olika aktörer kring en specifik 
fråga eller ett problemområde. För Sveaskog handlar syftet med samverkan direkt om en utveckling 
av ekoparken som turistisk resurs. Wejstorp vid Sveaskog nämner bland annat samtal med 
cykeluthyrare för att göra cykeluthyrning möjlig med Skäftekärr som utgångspunkt samt att avtal 
finns med den person som driver restaurang i Skäftekärr. Det finns också ett samarbete med 
Länsstyrelsen Kalmar, Skäftekärr ekonomisk förening, Borgholms Kommun samt Ölands Turist AB.  

Bramwell m.fl. (2000) skriver att samverkan sker när en grupp oberoende aktörer inom ett 
problemområde använder gemensamma regler, normer och strukturer för att ta beslut kring 
problemområdet. Paralleller till detta finns i Wejstorps uttalande kring ett lyckat samarbete.  För att 
nå ett lyckat samarbete med exempelvis kommun och länsstyrelse menar Wejstorp är det viktigt 
med ett gemensamt mål. Det bör också finnas tydligare roller i samarbetet och ett tydligt ansvar för 
de uppgifter olika aktörer har inom uppdraget. När det gäller samarbete med enskilda 
turistföretag bör ett affärsmässigt avtal upprättas.  

Både Bramwell m.fl. (2000), Byrd (2007) och Hall (2000) pekar på kostnadsfördelning som en 
fördel med ett samarbete. När det gäller naturvård samverkar Sveaskog med bland annat 
Länsstyrelsen i Kalmar. Det är i detta fall skötsel och kostnader för skötsel som delas. Samarbete kan 
också leda till ett delat ansvar för en verksamhet vilket är fallet med Ekopark Böda då Sveaskog 
tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar samt Skogsstyrelsen gemensamt tar fram planer för 
skötselåtgärder och för att få ut information kring ekoparken. Det finns också kontakt med 
lantbrukare för att iordningsställa områden för bete. 

Bramwell m.fl. (2000) samt Byrd (2007) pekar på att ett samarbete kan leda till ett utbyte av 
information och att nya idéer genereras. De parter som är direkt påverkade av frågan man 
samarbetar kring kan bidra med kunskap och attityder till beslutsprocesser. Hall (2000) nämner att 
möjligheten för nya lösningar på problem ökar genom samverkan. För Länsstyrelsen i Kalmar är man 
med i diskussion om utveckling av friluftsliv och de bidrar med synpunkter och åsikter. De åtgärder 
som har ett fokus på naturvård sker i samråd med Sveaskog. Även här finns ett ekonomiskt 
samarbete med Sveaskog och detta gäller då bland annat Vargeslätts naturreservat. Länsstyrelsen 
Kalmar har inget formellt samarbete med lokala aktörer men det finns kontakt med markägare.  

4.2.2 Omgivande aktörers samverkan med Sveaskog samt externa parter  

Omgivande aktörer har gett sin syn på samverkan. För samverkan med Sveaskog varierar svaren 
från att inte ha någon samverkan alls till att samverka på flera olika punkter. Fredman m.fl.  (2005) 
beskriver nationalparken Fulufjället som en del i ett större turistiskt system av transporter, boende, 
mat och aktiviteter. Praesto (2003) nämner att utvecklingen av projektet ”I Arns fotspår” lett till en 
utveckling för omgivande boendeanläggningar, restauranger och caféer. Det är få som talat i dessa 
termer när de besvarat frågan om samverkan med Sveaskog. Den som tydligast påpekar sådant 
som lett till en utveckling för den egna anläggningen är intervjupersonen vid Kronocamping Böda 
Sand. Här har man en gemensam marknadsföring tillsammans med Sveaskog. Man bedriver också 
aktiviteten Skogsäventyret tillsammans med Sveaskog och har även viss gemensam naturvård. Ett 
flertal nämner att de inte har någon samverkan alls med Sveaskog.  

Alla utom en av intervjupersonerna anser sig kunna bidra till en utveckling av Ekopark Böda. 
Bramwell m.fl.  (2000) skriver att partnerskap kan främja lärande kring arbetet, kunskaper och 
potential hos andra parter och att fler innovationer och effektivitet kan vara en utkomst av att 
arbeta tillsammans. Via intervjupersonerna finns det ett flertal exempel på områden där samverkan 
skulle kunna ske. Flera talar om kunskap kring området och bygden som ett bidrag till en utveckling. 
Vid Byxelkrok Cykeluthyrning nämns rekommendationer kring ekoparkens utbud. 
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Hembygdsföreningen Böda ser guidningar och att kunna dela med sig av kunskap kring bygdens 
historia som ett bidrag. Liknande svar fås från Hälluddens Stugby och kursgård där kunskap och 
erfarenheter kring bygden och miljön kan erbjudas. Vid STF Vandrarhem Böda talas också om att 
hålla i information kring ekoparkens utbud och att ekoparken är omnämnd i vandrarhemskatalogen. 
Intervjupersonen vid Ölands Turist AB säger att de kan komma med idéer, skapa paket och tipsa 
turister om ekoparken. Som tidigare nämnts pekar Byrd (2007) på att samarbete kan generera nya 
idéer och skapa kostnadseffektiva processer. Vid Borgholms kommun uppges att kommunen är 
finansiär för ekoparken och Intresseföreningen Ölands Norra kan bidra till ekoparkens utveckling 
genom att vara påtryckare och komma med åsikter och idéer kring skötsel.  

Intervjupersonerna fick också frågan om önskemål kring samverkan med Sveaskog och/eller andra 
aktörer. Knappt hälften har inga önskemål medan övriga har olika förslag på samverkan. Bramwell 
(2000) pekar på att samverkan kan leda till ökad medvetenhet kring de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga frågor som påverkar en hållbar utveckling av resurser. Paralleller till detta finns i svar 
bland annat från Hembygdsföreningen Böda. Här nämns att det önskas mer engagemang av lokala 
aktörer och att dessa får mer att säga till om. Hembygdsföreningen önskar även bidra med 
kunskap. Även Hälluddens Stugby och Kursgård önskar mer samarbete kring kunskapsspridning om 
miljöerna runtomkring ekoparken. Något som direkt hör samman med en hållbar utveckling är 
önskemål från Skäftekärr ekonomisk förening kring diskussioner kring föreningens utvecklingsplan för 
området Skäftekärr. Ölands Naturskyddsförening skulle gärna se att ett hänsynsfullt nyttjande av 
naturen uppmuntrades i högre grad via samverkan med Sveaskog.  

Samarbetet med turistaktörer och lokalbefolkning är mer utarbetat än vad samarbetet med 
Sveaskog är. Det är dock fler informella än formella samarbeten. Även här gäller att samarbete 
kan leda till utbyte av information, mål och resurser enligt Bramwell m.fl.  (2000). Flera 
respondenter nämner rekommendationer kring boende om den egna anläggningen är fullbelagd. 
Vid Byxelkrok Cykeluthyrning rekommenderas boende trots att den egna verksamheten inte baseras 
på logi. Ett flertal samarbeten finns med lokala föreningar såsom Böda IK, Bygdegårdsföreningen, 
Ölands ornitologiska förening och Ölands botaniska förening. Vid Ölands Turist AB uppges att  
sponsring av turistbyrån i Löttorp och Företagshuset i Löttorp sker. Samarbete med företag och 
personer utanför den direkta turismbranschen finns också. Vid Byxelkrok Cykeluthyrning nämns 
samarbete med lokalt bageri och rökeri samt ICA och två av intervjupersonerna svarar att personal 
anställs lokalt. Ett samarbete med Ölands Turist AB nämns av flera intervjupersoner. 
Hembygdsföreningen Böda ser Ölands Turist AB som en länk mot turismnäringen och vid 
Kronocamping Böda Sand sker en del av bokningen samt marknadsföringen via Ölands Turist AB. 
Borgholms kommun utgör delägare i Ölands Turist AB. Skäftekärr ekonomisk förening nämner 
samverkan med Eketorp Fornborg på södra Öland för en förlängd säsong.  

Timothy beskriver i Bramwell (2000) vilka typer av samverkan som finns. Genom ovanstående 
analys går det att se att samverkan finns mellan privat och offentlig sektor. Detta genom privata 
näringsidkare och Sveaskog som är statligt ägt. Det går också att urskilja ett samarbete mellan olika 
administrativa nivåer genom samverkan mellan Sveaskog, Länsstyrelsen Kalmar och Borgholms 
kommun. Samverkan mellan Sveaskog och Ölands Turist AB innebär samverkan mellan privat och 
offentlig sektor. Det mest uttalade samarbetet sker mellan privata företag och lokala föreningar och 
aktörer. Detta beskrivs dock inte som en form för samverkan i modellen.  
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4.3 Ekopark Böda och den turistiska utvecklingen  

Med en utgångspunkt i Ekopark Böda som turistisk resurs och Ekopark Böda och samverkan är det 
intressant att analysera var Ekopark Böda befinner sig i den turistiska utvecklingen. Detta genom att 
göra en analys utifrån Butlerkurvan efter Weaver m.fl.  (2002) samt avsnittet ”Övergripande för- 
och nackdelar med turism och turistisk utveckling”.  

Ekopark Böda befinner sig i ett område som lockat turister under en lång tid. Wejstorp på Sveaskog 
ger uttalandet att det allmänt råder massturism i området norra Öland och denna är koncentrerad 
kring de större badorterna. Hon nämner också att en av ekoparkens främsta tillgångar för en 
framtida turistisk utveckling är att norra Öland redan är en etablerad turistdestination och att norra 
Öland är välkänt. Till övriga aktörer, exklusive Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar, ställdes frågan 
kring vilken typ av turism som har störst potential på Öland. Här nämns flera olika typer av turism 
från upplevelse- och naturturism, hotellvistelser och hantverk till golfturism.  

Hur ska det då definieras var ekoparken befinner sig i den turistiska utvecklingen? Det går inte att 
säga att det i Ekopark Böda råder massturism bara för att det anses göra det på norra Öland. 
Turismutvecklingen på norra Öland som helhet har inte studerats varför ett konstaterade om 
massturism grundar sig på Sveaskogs uttalanden och övriga intervjupersoners uppfattning om 
turismen på norra Öland.  

Enligt Butlerkurvan och fasen ”uppstart” finns det inga turistspecialiserade faciliteter eller service. I 
fasen ”utforskning” börjar besökarantalet sakta öka och lokala entreprenörer börjar erbjuda en 
begränsad mängd av specialiserad service eller faciliteter för turisterna. Fasen ”utveckling” 
förknippas med en massturism. Utifrån ekoparkens turistiska utbud hamnar utvecklingen i fasen 
utforskning. Det finns viss specialiserad service och faciliteter genom exempelvis cykelled, 
vandringsleder, parkering och skyltning. Några besöksmål med guidning och anslutande service finns 
bland annat i Skäftekärr och Trollskogen naturreservat. Det finns planer på en fortsatt utveckling av 
servicen till exempel genom att erbjuda boende och göra det möjligt att hyra cyklar i anslutning till 
Skäftekärr. Detta är dock sådant som hör till ekoparkens framtida utveckling. Enligt Wejstorp på 
Sveaskog befinner sig den turistiska utvecklingen i en startfas då de framförallt inriktat sig på 
naturvårdsåtgärder sedan invigningen av ekoparken 2006.  

Antalet besökare är enligt Butlerkurvan väldigt få i fasen ”uppstart” och i fasen ”utforskning” börjar 
besökarantalet att öka. Det är här svårt att göra en bedömning eftersom inga besökarmätningar 
görs. Varken avdelningen för friluftsliv och turism eller naturvård vid Sveaskog gör några mätningar. 
Vid Länsstyrelsen i Kalmar nämns att mätningar görs av antalet besökare i Trollskogens 
naturreservat. Här uppges siffran 60 000 besökare årligen. Jämförs denna siffra med det totala 
besökarantalet på Öland; 2,5-3 miljoner besökare årligen går det inte att tala om någon 
massturism. Görs antagandet att besökarantalet för hela ekoparken hamnar under 100 000 med 
besöksräkningen i Trollskogen i åtanke så går det inte att tala om någon massturism utan snarare att 
den turistiska utvecklingen hamnar i fasen utforskning. Då få eller inga frågor kring ekoparken ställs 
till de turistaktörer som intervjuats är detta ytterligare något som styrker påståendet att den 
turistiska utvecklingen befinner sig i fasen utforskning.  

Under fasen ”uppstart och utforskning” är det lokala myndigheter och privata investerare som ser 
att turismen kan ge en snabb ekonomisk tillväxt. Påtryckningar från intressenter kommer för att 
skapa en atmosfär som befrämjar turismen. De lokala styrande försöker skapa goda förutsättningar 
för att locka till sig privata investerare. Fasen ”utveckling” präglas istället av snabba 
landskapsförändringar och omfattande byggnationer av hotell och anläggningar. Lokala 
myndigheters, företags och utvecklares prioriteringar krockar med de som planerar för regionen. 
Även här finns flest paralleller till fasen uppstart och utforskning inom ekoparken. Den samverkan 
som sker handlar inte om att göra stora förändringar i landskapet och kommersialisera utan snarare 
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att i småskalig form utveckla det turistiska utbudet. Det finns en finansiär i form av Borgholms 
kommun och flera av turistaktörerna vill gärna se en samverkan som befrämjar turismen. Detta gäller 
både för ekoparken i sig och för den egna verksamheten. Ser man till de bidrag som 
verksamheterna nämner för en utveckling av Ekopark Böda handlar det här till stor del om sådant 
som skulle främja turismen, exempelvis kunskapsspridning kring ekoparken och omgivande miljöer. 
Ingen har i samband med samverkan talat om några krockar kring prioriteringar med de som 
planerar för regionen.  

Sammantaget genom ovanstående analys hamnar den turistiska utvecklingen för Ekopark Böda i 
fasen ”uppstart och utforskning”. Det fyller därför här inget syfte att diskutera Butlerkurvans övriga 
steg då dessa inte sammanfaller med ekoparkens turistiska utveckling.  

4.3.1 Omgivande aktörers syn på Ekopark Böda som turistisk resurs 

Genom ovanstående analys kan konstateras att Ekopark Böda har goda turistiska resurser och att 
ekoparken befinner sig i ett skede där det finns möjligheter till ytterligare utveckling. För att en 
utveckling ska kunna ske och för att de olika resurserna ska kunna tas till vara krävs insatser från 
flera olika håll. Det är därför väsentligt att undersöka synen på Ekopark Böda som turistisk resurs. 

Med utgångspunkt i avsnittet ”Övergripande för- och nackdelar med turism och turistisk utveckling” 
diskuteras här hur Ekopark Böda uppfattas bland ekoparkens omgivande aktörer som varit en del i 
undersökningen. 

Sådant som i teorin omnämns som den ekonomiska vinsten av turism och en turistisk utveckling är 
direkta inkomster, ökad sysselsättning och regional utveckling. Flera av intervjupersonerna är av 
uppfattningen att det finns en ekonomisk vinst med en turistisk utveckling av Ekopark Böda. Frick vid 
Borgholms kommun nämner besöksnäringsutveckling. Vid Byxelkrok Cykeluthyrning nämns att nya 
grupper av turister kan lockas till området genom ekoparken och öka attraktionskraften. Vid 
Hornsjön Pensionat och Kronocamping Böda Sand är man också av uppfattningen att en fördel med 
ekoparken är att fler besökare leder till ökad efterfrågan. Detta är positivt för bland annat 
boendeanläggningar. Wejstorp vid Sveaskog ser att ekoparken kan skapa möjligheter för ett ökat 
attraktionsvärde och en förlängd säsong. Ekoparken kan också locka nya målgrupper till Öland.  

De ekonomiska nackdelarna kan sammanfattas i inflation, säsongsberoende, osäkra anställningar 
och ekonomiskt läckage ut ur det turistiska området. Dessa nackdelar är inte omnämnda bland 
intervjupersonerna i fråga.  

Ett flertal fördelar med turismutveckling för samhälle och kultur tas upp i den teoretiska bakgrunden. 
Traditioner och kultur får ett stigande värde, servicen på orten förbättras och ökad förståelse för 
andra kulturer samt spridning av välfärden är exempel på fördelar. Vid Hälluddens Stugby och 
kursgård samt vid Intresseföreningen Ölands Norra nämns bevarande och renovering av Skäftekärr 
järnåldersby som en direkt fördel av en turistisk utveckling av ekoparken. Att röja fram 
fornlämningar och att restaurera järnåldersmiljöer förs även fram hos Skäftekärr Ekonomisk 
Förening. Pettersson vid Sveaskog nämner också att ekoparken erbjuder ett historiskt landskap som 
kan ge inblick i järnåldern. En ökning av människors natur- och kulturintresse är också en fördel enligt 
Wejstorp vid Sveaskog. Ingen av intervjupersonerna pekar på att servicen på orten kan förbättras 
som ett led i en turistisk utveckling av ekoparken. Ej heller nämner någon ökad förståelse för kulturer 
eller spridning av välfärd.  

Kommodifiering, utnyttjande av lokalbefolkning genom underbetalning av varor och tjänster, 
omvandling av kulturen mot en mer homogen kultur samt konkurrens mellan turister och 
lokalbefolkning om ortens resurser är sådant som kan utgöra nackdelar vid en turistisk utveckling. 
Inget av intervjupersonernas svar motsvarar dessa nackdelar.  
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Fördelar för miljön med en turistisk utveckling kan utgöras av bevarande av miljö, förbättring av 
miljö samt bevarande av arter och djurliv enligt den teoretiska bakgrunden. Vid Kronocamping Böda 
Sand nämns den vackra miljön då campingen finns till ekoparken och naturområdena. Markägaren, 
Byrum nämner som fördelar att landskapet hålls öppet och att Sveaskogs satsning på ekoparken 
gett tillgång till nya betesmarker. Detta är en direkt förbättring av miljön. Vid Ölands 
Naturskyddsförening ser intervjupersonen en motverkan av utarmning av mångfalden samt ett 
naturvårdsanpassat skogsbruk som fördelar vilket är en del i bevarande av miljön.  

Utsläpp via transporter, förstörelse av miljö, nedskräpning, störande ljud från transporter, utsläpp i 
vatten är i teorin exempel på nackdelar med en turistisk utveckling. Att turisterna trampar ner 
gångstigar, stör djurliv och orsakar trafikstockning är också sådant som nämns som nackdelar genom 
teorin. Vid Hembygdsföreningen i Böda samt vid Hälluddens Stugby och kursgård förs fram att 
inhägnader av området är en nackdel. Hembygdsföreningen menar att det är mer inhägnat område 
än tidigare och att detta skapar en begränsning i rörligheten i ekoparken. Störande ljud från 
transporter eller utsläpp i vatten nämns inte och ej heller turisternas påverkan på miljön.  

5. SLUTDISKUSSION 
Genom en teoretisk bakgrund har det empiriska materialet på olika sätt förklarats och belysts för 
att analysera Ekopark Böda som turistisk resurs och vilka förutsättningar som finns för en turistisk 
utveckling. I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån föregående analys, den teoretiska bakgrunden 
och empirin. Vidare kommenteras metodvalets betydelse för de resultat som erhållits.  

Genom analysen kan övergripande konstateras att Ekopark Böda har en rad värdefulla turistiska 
resurser och att det därför finns goda möjligheter till en turistisk utveckling. Syftet var att undersöka 
dessa turistiska resurser och förutsättningarna för en turistisk utveckling. Genom det breda utbud som 
finns av natur och kultur är detta basen för den turistiska utvecklingen i Ekopark Böda. Detta utbud 
gynnar med andra ord en turistisk utveckling genom att det utifrån natur och kultur finns ett brett 
utbud av aktiviteter och sevärdheter.  

Service, infrastruktur, transporter, boende och aktiviteter är sådana turistiska resurser som skapas av 
någon form av anordnare, entreprenör eller turistaktör. I fallet Ekopark Böda kan Sveaskog dra 
fördel av att det finns ett rikt turistiskt utbud av service och så vidare runt om i hela området där 
ekoparken finns. Genom att den turistiska utvecklingen befinner sig i en startfas är det i nuläget 
främst aktörer runt ekoparken som förser turisten med exempelvis service och boende. Genom 
analys och empiri står det klart att utbudet är rikt och det bara genom att ha studerat några 
stycken av alla de omgivande aktörer som finns på Öland och som förser turisten med olika former 
av utbud.  

Intressant i sammanhanget är att fundera över den turistiska utvecklingen inom själva ekoparken och 
det utbud som inte är baserat på natur och kultur. Som några av intervjupersonerna nämnde så är 
inte syftet med ekoparken att kommersialisera i allt för hög grad. Min uppfattning är att en turistisk 
utveckling inte kommer att innebära en utveckling av campingar, hotell och så vidare. Detta vore att 
förlora poängen med ekoparken. Som nämndes i inledningen så är syftet med ekoparkerna att 
skydda landskap och arter men samtidigt, i vissa av ekoparkerna, göra dessa tillgängliga för 
besökare och turister. Dock är det inte rimligt att tillgänglighet och anpassning innebär ett 
byggande och en allt för omfattande exploatering. Anledningen till att Ekopark Böda kan spela en 
roll för turismnäringen och utgöra ett besöksmål är dess läge i en turistisk region. En turistisk region 
där det kommersiella och det naturliga kan förenas.  

Nästa del i syftet var att undersöka samverkan ur olika perspektiv. Samverkan är en viktig del i en 
turistisk utveckling och speciellt i ett fall som Ekopark Böda. Genom att ha konstaterat att målet med 
ekoparken inte är att göra denna till en egen destination med hotell, campingar och restauranger 
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innebär det att delar av det turistiska utbudet måste komma någon annanstans ifrån. Sammantaget 
när det gäller samverkan borde denna kunna bli bättre. Här är det naturligtvis en fråga om att 
ekoparken funnits sedan 2006 och att det därför inte utvecklats en så omfattande samverkan i 
nuläget. Samtidigt har det genom flera omgivande aktörer framkommit att de har idéer kring en 
utveckling och ser att de kan bidra på olika sätt. Detta bör ses som en stor tillgång då flera av 
aktörerna funnits i området en lång tid och har mycket kunskap om miljöer, natur och kultur. 
Sveaskog har inte aktivt sökt efter samarbeten då de fokuserat på naturvårdsåtgärder för att på 
olika sätt vårda och värna om den natur och även kultur som finns i området. De är öppna för 
förslag vilket är positivt. Ett par av turistaktörerna uttrycker att de sökt kontakt med Sveaskog och 
lämnat idéer men att dessa inte anammats. Varför det är så går bara att spekulera i. Trots att 
studien begränsats till ett fåtal aktörer går det dock att se att det finns anledning att följa upp och 
diskutera olika möjligheter för samverkan mellan Sveaskog, Länsstyrelsen Kalmar och ekoparkens 
omgivande aktörer.  

Samverkan mellan Sveaskog och Länsstyrelsen Kalmar upplevs som mer inarbetat. Det handlar då 
framförallt om samverkan kring natur- och kulturvårdsinsatser. Dessa är precis som Pettersson vid 
Sveaskog nämner indirekt ett led i att förbättra det turistiska utbudet. Med detta avses turistiskt 
utbud i form av natur och kultur i huvudsak. Det är i sig mycket viktigt att samarbete kring detta finns 
då natur och kultur utgör basen för verksamheten. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att turisten 
efterfrågar mycket annat och för vissa är det säkerligen så att restauranger och boende är minst 
lika viktigt som att ha tillgång till natur och kultur. Det beror självfallet på vilken typ av besökare 
det är, om vistelsen sker över dagen eller över flera dagar etcetera.  

Anmärkningsvärt är att det verkar föreligga ett begränsat samarbete mellan Sveaskog och Ölands 
Turist AB. Vid Sveaskog nämns önskemål om mer samarbete men att de trots detta har ett visst 
samarbete. Vid Ölands Turist AB uppges att det finns något samarbete med Sveaskog. Dock är en 
rimlig anledning till detta att VD:n för Ölands Turist inte gick att nå och att kontakt därför istället 
togs med turistbyråansvarig. Samverkansfrågor hamnar förmodligen snarare på VD än på 
turistbyråansvarig. Något som dock lär gälla är att Sveaskog önskar mer samverkan. Att samverkan 
verkar vara begränsad är något förvånande då en aktör som Ölands Turist AB bör se värdet i en 
utveckling av ekoparken och på olika sätt stödja denna. Hur samverkan i detalj ser ut och vilka mål 
som finns för den samma är genom undersökningen inte fastställt men klart är att mer samverkan 
skulle gynna båda parter. Detta då ekoparken har mycket att erbjuda och då denna kan locka 
både nya målgrupper och förlänga turistsäsongen.  

Undersökningen har också kunnat visa att det finns olika informella samarbeten mellan turistaktörer 
och mellan turistaktörer och lokalbefolkning. Här finns ett nätverk som också kan bidra till en turistisk 
utveckling av Ekopark Böda. Om fler turistaktörer och även lokalbefolkning engageras kan 
ekoparken på ett tydligare sätt integreras i det övriga turistiska utbudet på norra Öland. Detta kan 
göra ekoparkens utbud mer synligt för turister genom exempelvis marknadsföring via lokala aktörer.  

När det gäller samverkan är det liksom för serviceutbudet väsentligt att komma ihåg syftet med 
ekoparker. Samverkan kan inte innebära att lokala turistaktörer eller lokalbefolkning tar stora delar 
mark i anspråk för uppförande av turistanläggningar. Det skulle heller inte godkännas av Sveaskog. 
Det är dock inte detta som avses när konstaterandet görs att samverkan borde kunna bli bättre. Det 
är istället en samverkan som kan förena ett natur- och kulturskydd men samtidigt på olika sätt göra 
ekoparken mer tillgänglig och attraktiv för besökare. Guidning är något som flera av turistaktörerna 
nämner som ett bidrag till en turistisk utveckling och detta är ett bra exempel på vad samverkan 
skulle kunna bestå i. Det eventuella samarbete med cykeluthyrare i området som Sveaskog nämner 
är också ett exempel på ett samarbete som kan gynna ekoparken.  
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Den tredje delen i syftet var att undersöka den turistiska utvecklingen vilket gjordes mot bakgrund 
av ekoparkens turistiska utbud samt ekoparken och samverkan. Vid Sveaskog konstateras att det 
råder massturism på norra Öland och det går utan tvekan att hålla med i. Det är under 
sommarmånaderna ett högt besökarantal på hela Öland. Det intressanta här var att en åtskillnad 
mellan norra Ölands och ekoparkens turistiska utveckling var nödvändig. Dock handlar det om hur  
turistisk utveckling ska definieras. Eftersom ekoparken inte är en isolerad företeelse utan påverkas 
av turismnäringen runtomkring, i det här fallet turismäringen på norra Öland så blir den automatiskt 
en del i den samma. Däremot så följer ekoparken inte den turistiska utveckling som sker för området 
norra Öland. Totalt sett på norra Öland råder massturism men inte inom ekoparken. Massturismen är 
med stor sannolikhet förknippad med sådant som full beläggning på camping och hotell, folktäta 
stränder och restauranger. Under vinterhalvåret går det dock inte att överhuvudtaget prata om 
massturism på Öland.  

Genom en analys via Butlerkurvan går det att konstatera att Ekopark Böda befinner sig i en startfas 
vad gäller turistisk utveckling. Det är i sig ganska naturligt då ekoparken bildades 2006. I 
sammanhanget är det viktigt att peka på att ekoparken som avgränsat område funnits sedan 2006 
men många av sevärdheterna, naturen och kulturen har funnits mycket längre. Natur och kultur 
utvecklas till turistiska sevärdheter eller aktiviteter genom mänsklig påverkan. Genom att ekoparken 
nu finns som område blir det naturligt att se den turistiska utvecklingen för just detta område. Att 
ekoparken befinner sig i en startfas vad gäller turistisk utveckling har dock inte enbart med att göra 
att området kom under Sveaskogs ägo först 2006. Det har även att göra med det utbud som finns 
där. Jag vill hävda att natur och kultur inte har samma dragningskraft som sol och bad under de 
sommarmånader då det är som störst turisttillströmning. Även om det finns en del annat i ekoparken, 
som restaurang och boende så är det inte alls samma omfattning på detta utbud som det är på 
norra Öland som helhet. En naturlig konsekvens av detta blir att färre besöker ekoparken än vad 
som besöker övriga delar av Öland.  

Poängen med resonemanget är att det finns flera olika anledningar till varför ett område som 
ekoparken befinner sig i en startfas vad gäller turistisk utveckling. Framförallt är det inte givet att 
ett område som ekoparken kommer att utvecklas likt Butlerkurvans olika steg. Det är snarare så att 
en sådan utveckling inte är att vänta. Ett sådant påstående kan motiveras genom en kort högsäsong, 
genom typen av utbud och genom målet och syftet med en ekopark. Då högsäsongen är kort och då 
lågsäsongen innebär väsentligt färre besökare kommer det inte gå att antalsmässigt se någon 
massturism. Utbudet är sådant att det lockar fler med ett specialintresse för natur och kultur än stora 
grupper likt campingturister. Genom att syftet med en ekopark är att värna om natur och kultur på 
olika sätt så kommer inte Ekopark Böda att exploateras på ett sådant sätt att det blir någon ny 
form av turistanläggning där ”allt” finns.  

Dock är detta konstaterande inte det samma som att säga att ekoparken inte kommer att kunna 
locka fler besökare än idag. Ekopark Böda kommer definitivt att kunna locka fler besökare då mer 
tid lagts på en turistisk utveckling. Flera tankar och förslag på en sådan utveckling kommer bland 
annat från Sveaskog och kommer att kunna leda till en ökad turisttillströmning. Som tidigare berörts 
så är en måttlig utveckling mer i linje med prioriteringarna i ekoparkerna. En balans mellan den 
turistiska utvecklingen och arbetet kring natur- och kulturvård är nödvändig.  

När det handlar om utveckling är det viktigt att se till de aktörer som finns på samma marknad. I det 
här fallet intervjuades ett urval aktörer ur olika delar av turismbranschen eller med koppling till 
området. Den allmänna opinionen är av vikt för att kunna utveckla en verksamhet på ett 
framgångsrikt sätt. Att göra en satsning i en region där människor är negativa till en viss utveckling 
eller till en viss aktör skapar risk för att misslyckas. I fallet Ekopark Böda går det genom 
sammanställningen av intervjusvaren se att alla utom en ser fördelar och möjligheter med en turistisk 
utveckling. När det gäller nackdelar och hinder ser sju av femton totalt inklusive Sveaskog och 



Sida | 52  

 

Länsstyrelsen inga nackdelar alls. Det är med andra ord några som både ser för- och nackdelar. En 
analys av vilka för- och nackdelar som olika aktörer ser kan göras både innan och under en 
utveckling. När det gäller Ekopark Böda kan en analys ge kunskaper om vad berörda aktörer bör 
satsa på och inte och vad som bör undvikas i den turistiska utvecklingen. Det kan också ge en 
uppfattning om hur tidigare gjorda insatser uppfattats. Det ger också möjlighet att internt göra en 
utvärdering av för- och nackdelar med det arbete som görs.  

Övergripande utifrån undersökningen finns inga överhängande och direkta hinder. Det finns med 
andra ord inget som talar för att det skulle föreligga hinder som skulle kunna stoppa en turistisk 
utveckling. Dock är det alltid väsenligt att ta nackdelar i beaktande. Två av intervjupersonerna 
nämner exempelvis inhägnader som en nackdel. Inhägnader och stängsling har inte undersökts i 
studien och i vilken omfattning inhägnader sker går därför inte att säga. Totalt sett är ekoparken 
inte inhägnad men vad som rimligen avses är inhägnader av betesmarker och annat som utökats 
sedan Sveaskog tog över området. Det finns fler fördelar än nackdelar vilket talar för en positiv 
turistisk utveckling. Sådant som är väsentliga fördelar är ekoparkens läge i ett turismintensivt 
område vilket påpekas av Wejstorp på Sveaskog. Andra viktiga fördelar är att ekoparken utgör 
ett samlat område där både natur och kultur finns. Detta gör det möjligt att marknadsföra många 
olika sevärdheter och upplevelser under ett och samma namn och koncept.  Att värna framförallt 
natur men även kultur ligger i tiden och på så sätt kan besökare lockas till upplevelser i ekoparken 
som ett alternativ till en traditionell sol- och badsemester.  

Sammanfattningsvis är förutsättningarna goda för en turistisk utveckling. Vad gäller natur och kultur 
är utbudet mycket rikt och området utgörs även av naturreservat vilket ytterligare höjer 
naturvärdena. Utbudet av service, boende, transporter etcetera kommer på grund av ekoparkens 
syfte och art att framförallt knytas till aktörer i anslutning till ekoparken snarare än att stora 
markområden används för exploatering. Samverkan kan förbättras och genom undersökningen har 
framkommit att flera av de omgivande aktörerna har förslag på samverkan vilket ger möjlighet till 
utveckling. Den turistiska utvecklingen befinner sig i en startfas och mycket kan göras för att knyta 
ekoparken närmare turismnäringen på Öland. Dock kommer detta med stor sannolikhet ske utan en 
utveckling mot massturism. Viktigt här är att vara lyhörd inför förslag från olika aktörer. Ekoparken 
kan utvecklas positivt genom att på olika sätt använda sig av lokalbefolkningens och lokala aktörers 
kunskaper kring miljön på norra Öland och i ekoparken. Viktigt är också att kommunicera mål kring 
ekoparken mot turismnäringen i stort och enskilda aktörer. Genom de som deltagit i undersökningen 
framkommer fler fördelar och möjligheter än nackdelar och hinder för en turistisk utveckling.  

5.1 Metodvalets betydelse för resultatet 
Undersökningen utformades utifrån en deduktiv ansats där ett antal teorier utgjorde utgångspunkten 
för studien. Denna deduktiva ansats användes inom den fallstudie som gjorts av Ekopark Böda. Både 
positivism och hermeneutik som vetenskapssyn anammades vilket också påverkat resultatet. Att välja 
en deduktiv istället för induktiv eller abduktiv ansats inom fallstudien gav möjlighet att bygga en 
referensram, en plattform att utgå ifrån bestående av teorier och tidigare forskning. Det gav 
möjlighet att se vad som anses väsentligt och vad som i sammanhanget kan ställas frågor kring och 
vad som lämpligen bör analyseras. Självfallet går det inte att täcka in samtliga delar men ansatsen 
ger ändå en bra möjlighet att välja ut delar för undersökning.  

Ses till det arbetssätt som föreligger utifrån en positivistisk vetenskapssyn har detta till fullo inte följts 
vilket konstaterades då metodvalet skulle göras. Ett arbetssätt utifrån den hermeneutiska 
vetenskapssynen har heller inte följts till fullo. Istället har arbetssätten kombinerats och justerats efter 
den studie som gjorts. Enligt Gummesson i Gustavsson (2004) är det rimligt att göra på detta sätt 
och speciellt då målet är en fallstudie. Har det då varit framgångsrikt att arbeta på detta sätt? 
Både ja och nej.  
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Arbetssättet enligt modellen för en fallstudie har gett friheten att söka de vägar som ansetts leda till 
ett bra resultat. Självfallet inte helt utan utvärdering av de olika möjligheterna men samtidigt har 
studiens upplägg inte varit knuten till ett visst och ett enda format. Det gav till exempel möjlighet att 
med en deduktiv ansats välja att inte ha slumpmässiga urval. Slumpmässiga urval följer annars ofta 
med en deduktiv ansats och en positivistisk vetenskapssyn. Istället valdes ett icke sannolikhetsurval 
med målet att söka representanter för norra Ölands olika aktörer.  

Detta kombinerades med en kvalitativ ansats där intervjuunderlaget utgjordes av öppna frågor och 
en semistrukturerad intervju. Bedömningen gjordes att resurser inte fanns för att välja både en 
kvantitativ och en kvalitativ ansats. Med undersökningen gjord går det att konstatera att det hade 
gett fördelar till undersökningen om en kvantitativ ansats också kunnat väljas. Det hade då varit 
möjligt att dels få detaljerade och individuella svar genom en kvalitativ undersökning men även 
göra en undersökning av fler aktörer via en kvantitativ ansats. Detta genom att använda enkäter 
som besvarades via exempelvis mail och där massutskick används. Trender i materialet skulle i högre 
utsträckning kunna fås fram genom att ett stort antal aktörers svar jämfördes. Detta handlar i 
förlängningen om en generaliserbarhet och vilken grad resultaten kan anses gälla för andra 
situationer eller områden.  

Att utgå från en teoretisk bakgrund för undersökningen gav som tidigare nämnts ett stöd men var 
samtidigt till del begränsande i analysen. Genom att en deduktiv ansats kombineras med en 
fallstudie och kvalitativa metoder uppstår det situationer där de olika tillvägagångssätten inte 
gagnar varandra. Därmed inte sagt att resultat uteblivit. Med en teoretisk bakgrund har 
undersökaren en viss ram att följa. Väljer man en deduktiv ansats är det denna ram som måste följas 
genom hela undersökningen. Då fallstudien med en kvalitativ metod innebär svar som skiftar 
markant mellan olika intervjupersoner är det inte alltid som den teoretiska bakgrunden är den bästa 
utgångspunkten för en analys. I denna undersökning har den teoretiska ramen i stort fungerat väl 
men dock inte alltid. För avsnittet ”Ekopark Böda och samverkan” användes en samverkansmodell av 
Timothy presenterad i Bramwell (2000). Här tas olika former av samverkan upp, dock inte den 
mellan privata aktörer. Dock valdes denna för att den trots detta beskrev samverkan på ett bra 
sätt. Då modellen kompletterades med andra teorier kring samverkan ansågs detta utgöra en 
lämplig teoretisk bakgrund.  

Butlerkurvan utgör både analysverktyg och teori. Genom att ha använt den som en del i teorin går 
det att konstatera att det är en översiktlig modell där olika utvecklingssteg beskrivs utan någon 
anpassning efter ett besöksmåls storlek, mål med verksamheten eller möjligheten att befinna sig i de 
olika stegen. Eftersom modellen är så välanvänd i vetenskapliga sammanhang finns mycket litteratur 
kring denna och beroende på var man läser så skiljer också till del beskrivningen av de olika stegen. 
Att använda modellen som teori gav en uppfattning om olika skeenden i en turistisk utveckling. Dock 
fanns faktorer som inte inrymdes i modellen men som framkommit i intervjusvaren. Omvänt gäller att 
det i modellen presenteras faktorer som inte framkommit vid intervjuerna. Vid en abduktiv ansats 
hade det varit möjligt att söka efter en modell som på ett bättre sätt förklarade ekoparkens 
turistiska utveckling. Hade istället en induktiv ansats valts hade ekoparkens utveckling kunnat utgöra 
grund för en egen modell över en turistisk utveckling.  

Liknande fenomen gäller teorin kring ”Övergripande för- och nackdelar med turism och turistisk 
utveckling”. Här är det flertalet nackdelar som nämns i teorin men som inte kan exemplifieras via 
intervjusvaren. Några av, även om det inte var många, intervjusvaren kan heller inte tolkas mot 
bakgrund av teorin utan finns endast med i empirin.  

Med detta vill jag belysa nackdelen med att kombinera olika vetenskapssyner och metoder då de 
inte alltid gagnar varandra. Viktigt att ha i åtanke i sammanhanget är att teorier är just teorier och 
modeller och det är alltså inte en absolut sann bild av verkligheten, i alla fall inte inom en disciplin 
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som samhällsvetenskap. Det är här som tolkningen och förståelsen kommer in och som trots en 
deduktiv ansats ger bilden av det som undersökts. Det är inte möjligt att se hela bilden av ett 
fenomen, i det här fallet Ekopark Böda, genom att enbart ansluta sig till teorier och modeller. I detta 
fall gick mycket men inte allt att tolka och förstå genom teorier utan för det totala resultatet krävs 
diskussion med ett visst tolkningsutrymme.  

5.1.1 Validitet 

Syftet hade sin utgångspunkt i tre övergripande delar, ”Ekopark Böda som turistisk resurs”, ”Ekopark 
Böda och samverkan” samt ”Ekopark Böda och den turistiska utvecklingen”. Genom föregående 
diskussion kring metodvalets betydelse för resultatet går mot bakgrund av syftet att konstatera att 
validiteten generellt är god. Svar på samtliga frågeställningar har getts genom undersökningen 
varför validiteten anses vara god. I de fall där teorier varit otillräckliga har diskussion förts i 
samband med slutdiskussionen för att söka en förklaring till varför och för att kunna göra en rimlig 
tolkning av ett resultat. En kombination av arbetssätt utifrån en positivistisk respektive hermeneutisk 
vetenskapssyn anses därför vara valid för att uppnå syftet. Detta har gett möjlighet till en deduktiv 
ansats där resultat kan tolkas mot bakgrund av teorier men samtidigt gjort det möjligt för en friare 
tolkning och förståelse. Det jämfört med att enbart utgå ifrån en positivistisk arbetsprocess. Detta 
anses gagna aktuell undersökning och kunna belysa svar på frågeställningar med utgångspunkt i 
intervjupersonernas individuella uppfattning.  Då studien utgörs av en fallstudie anses kvalitativa 
intervjuer utgöra en valid metod. Målet med dessa intervjuer var att kunna få individuella svar där 
respondenten hade möjlighet att själv ge kommentarer kring frågorna. Det empiriska avsnittet kan 
uppvisa detta varför metoden även genom det anses vara valid.  

5.1.2 Reliabilitet 

Gummesson hävdar i Gustavsson (2004) att det inte är möjligt att nå ett och samma resultat vid en 
upprepad studie då komplexa fenomen studeras. Det handlar här återigen om att en fallstudie 
gjorts vilket påverkar reliabiliteten. Tillförlitligheten kan bedömas på flera olika sätt. 
Tillförlitligheten hos primärdata är en del. I fallet Ekopark Böda utgörs primärdata av intervjuer. 
Respondenternas svar anses tillförlitliga då det inte anses finnas skäl att misstro några svar. Då varje 
respondent innan intervjun fick reda på intervjuns övergripande innehåll hade var och en möjlighet 
att avgöra om det var möjligt att besvara frågorna.  

Tillförlitligheten hos undersökningen går inte kvantitativt att mäta. Dock kan tillförlitligheten bedömas 
utifrån metodval och vilka resultat som presenterats. Tillförlitligheten anses god då en noggrann 
genomgång av metod och tillvägagångssätt gjorts. Detta har gett möjlighet att utvärdera olika 
alternativ för att komma fram till lämplig metod. Resultat har tolkats mot bakgrund av teorier och 
satts i ett sammanhang varför tillförlitligheten hos resultaten anses vara goda.  

Tillförlitligheten innebär generellt sett att studien ska kunna upprepas. Som tidigare refererades är 
det inte möjligt att vid en fallstudie få ett och samma resultat vid en upprepad studie. Dock har det i 
denna undersökning getts noggranna upplysningar om hur undersökningen genomförts och 
intervjumaterial för samtliga intervjupersoner finns tillgängligt. Med utgångspunkt i detta är det 
möjligt att göra en studie som i hög grad upprepar det som gjorts i fallstudien kring Ekopark Böda. 
Resultaten kommer sannolikt att skilja sig något från denna studie då intervjufrågorna som ställdes 
är öppna. Diskussionen som förs kring resultatet baseras på tolkning och förståelse utifrån 
författarens kunskapsbakgrund och erfarenhet varför diskussionen kommer att se annorlunda ut om 
annan undersökare genomför studien.  

5.1.3 Generaliserbarhet 

Gummesson skriver i Gustavsson (2004) att svårigheter med generalisering kan uppstå då 
kvalitativa metoder används. Målet med fallstudien kring Ekopark Böda har inte varit att 
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generalisera utan att kunna ge en översikt över de turistiska resurserna, samverkan och utveckling 
för aktuellt område. Intervjupersonerna representerar olika aktörer i turismnäringen med olika 
förutsättningar varför det inte är möjligt att söka resultat som är de samma för samtliga. Dock har 
gemensamheter sökts i materialet vilket framkommer i analysen. Exempel har här getts på liknande 
svar från intervjupersonerna gällande olika frågor i intervjuunderlaget.  

Genom att endast ett fall, en enda ekopark i denna undersökning studerats, går det inte att jämföra 
med annan ekopark. Studier kring ekoparker och dess turistiska resurser och utveckling har inte 
funnits varför det ej heller varit möjligt att dra paralleller till en sådan studie. Med utgångspunkt i 
resurser och med hänsyn till omfattningen på den egna fallstudien gjordes bedömning att det inte 
fanns möjlighet att söka helt andra fall att jämföra med. Detta då ekoparkens förutsättningar och 
syfte i flera olika avseenden är unika och att det genom detta krävts väsentliga resurser för att 
involvera ytterligare ett eller flera fall för generalisering av resultat.  

Genom detta konstateras att generalisering kan vara svår att hävda. Uppfattningen här är att 
fallstudiens karaktär medför dessa konsekvenser. Samtidigt fyller fallstudien andra viktiga 
funktioner då detaljer kring enskilda aktörer och situationer framkommer. Att nå större möjlighet att 
generalisera skulle kunna ske via jämförelse av andra fall, genom att genomföra samma studie med 
ett visst tidsintervall eller genom att väsentligt utöka antalet intervjupersoner. 

5.2 Rekommendationer för fortsatt forskning 
Då ekoparker är en förhållandevis ny företeelse finns många olika områden som kan vara av 
intresse att studera. Ekoparker och den turistiska utvecklingen är endast ett möjligt område. Med 
utgångspunkt i gjord undersökning är intressanta studieområden samverkan och hur denna skulle 
kunna förbättras och utvecklas. Det vore här värdefullt att lägga fram förslag på en 
samverkansmodell. Ett annat möjligt studieområde är besökarna i ekoparken. Genom en 
undersökning av besökare skulle även efterfrågan kunna studeras och ekoparkens utbud i högre 
utsträckning kunna anpassas efter dessa.  

När det gäller metod och upplägg av studien är det fördelaktigt om undersökningen sker på 
uppdrag av exempelvis Sveaskog för att knyta undersökningen närmare de aktörer som berörs. Det 
är också en fördel om undersökningen kan genomföras i projektform istället för som enskilt 
forskningsprojekt för att kunna involvera olika yrkesgrupper. Detta ger möjlighet till samverkan inom 
undersökningen och olika ansvarsområden kan fördelas efter olika specialistkunskaper hos 
deltagarna. Att göra på detta sätt gör det möjligt att fokusera på en eller ett fåtal specifika frågor 
men samtidigt ta del av resultat och undersökning kring övriga områden inom projektet.  

Den kvalitativa metoden kan med fördel kompletteras med en kvantitativ metod för att även kunna 
mäta resultaten och genomföra statistiska test som ett led i att säkerställa resultat. Att exempelvis 
använda enkäter via webb gör det möjligt att få ett betydligt större undersökningsunderlag.  

För att kunna lägga fram förslag på exempelvis samverkan eller en turistisk anpassning av 
ekoparken bör en fältundersökning genomföras. Detta för att få en direkt bild av ekoparken, dess 
uppbyggnad, omgivande aktörer etcetera. En fältundersökning kan också göra det möjligt att 
dokumentera utbud, natur, kultur via exempelvis fotografi för att tydliggöra resultat. Sammantaget 
bör en undersökning som inte genomförs i övningssyfte ha god sponsring och finansiering för ett 
framgångsrikt projekt.  

Om en liknande studie görs i övningssyfte inom exempelvis universitet där resurserna är mer 
begränsade kan det vara värt att betänka att det på detta område, ekoparker, ännu inte finns 
någon forskning kring ekoparker och turism. Med begränsade resurser är omfattande sekundärdata 
en fördel för att i större utsträckning kunna knyta egna resultat till tidigare forskning. Att genomföra 
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en fallstudie är ofta det man som student är hänvisad till. Ytterligare kunskapsutveckling kan ske om 
den egna studien blir en del i ett pågående forskningsprojekt. Detta exempelvis genom Sveaskog 
eller annan aktör.  

Förslag på samverkansmodell 

Flertalet olika samverkansmodeller finns självfallet då samverkan diskuteras i många olika 
sammanhang och inte bara inom turismen. Den samverkansmodell som här användes i det teoretiska 
avsnittet innefattar samverkan på flera olika nivåer utan fokus på en speciell verksamhet. Om man 
som i undersökningen utgått från ett utbudsperspektiv kan det vara värdefullt att analysera vilken 
typ av samverkan som exempelvis ett turistföretag kan ha. Till detta bör ett antal för- och nackdelar 
presenteras med ett fokus på företaget. Centralt i en samverkansmodell är också vilka områden som 
går att samverka kring. 

Om man utgår ifrån strukturen i använd samverkansmodell skulle man kunna dela in samverkan i 
följande områden. Modellen utgör en skiss och ett exempel på en sådan modell. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur ett företagsperspektiv bör sedan övergripande för- och nackdelar sökas.  

Exempel på fördelar:  

- Fördelning av kostnader 
- Större utvecklingsmöjligheter 
- Kunskapsspridning 

Exempel på nackdelar 

- Fler intressenter innebär fler åsikter och synpunkter att ta hänsyn till 
- Vid ekonomiskt samarbete delas vinster 
- Större krav på organisation och struktur som passar samtliga samverkanspartners 

5.3 Det vetenskapliga värdet 
Undersökningen har kunnat bidra med kunskaper kring ett ämne som det än så länge gjorts få 
studier kring. Då ekoparker som koncept inte funnits speciellt länge ligger det vetenskapliga värdet i 
att lyfta fram och visa på vad en ekopark har att erbjuda turistiskt sett med en teoretisk bakgrund 
som utgångspunkt. Genom teorier kring en destinations och ett besöksmål olika aktörer har ett antal 
av ekoparkens omgivande aktörer kunnat kartläggas och beskrivas. Det vetenskapliga värdet finns 

Figur 7. Förslag på samverkansmodell. 
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också i en applicering av teorier och modeller kring samverkan vilket gett en översikt över delar av 
samverkan i fallet Ekopark Böda. Undersökningen kan utgöra en god grund för fortsatta studier 
genom att utveckla hela eller delar av den teoretiska bakgrunden och utöka antalet 
undersökningsobjekt. Studien har också ett vetenskapligt värde i att ekoparken undersökts på en 
akademisk nivå där specifika kvalitetskrav ställs och där studien genomgår ett antal granskningar 
för att kunna publiceras.  

5.4 Slutsatser 

 Ekopark Böda utgör en turistisk resurs genom ett brett utbud av natur och kultur.  

 Natur och kultur ligger till grund för den turistiska verksamheten med sevärdheter och 
aktiviteter 

 Serviceutbudet är framförallt kopplat till aktörer i anslutning till ekoparken 

 Samverkan kan på olika sätt förbättras. Ett flertal förslag kommer från turistaktörer med 
flera. 

 Ekopark Böda befinner sig i en startfas vad gäller turistisk utveckling men goda 
förutsättningar finns för en utveckling utifrån natur- och kulturutbud och en förbättrad 
samverkan.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor Sveaskog (ansvarig friluftsliv och turism)  
Natur- och kulturvärden  

Vilka är de viktigaste natur- och kulturvärdena i Ekopark Böda? 

Det turistiska utbudet 

Vilken typ av turism bedrivs i ekoparken idag?  

Vad erbjuder Ekopark Böda turisten idag i form av service, exempelvis turistinformation? 

Vad erbjuder Ekopark Böda turisten idag i form av infrastruktur som t ex vägar, gångvägar och 
cykelvägar? 

Vad erbjuder Ekopark Böda turisten idag i form av allmänna transporter till eller i ekoparken? 

Vad erbjuder Ekopark Böda turisten idag i form av boende inom ekoparken? 

Vilka aktiviteter erbjuder Ekopark Böda turisten idag? 

Samverkan 

Finns det i nuläget ett samarbete med externa parter? (exempel ges) 

Om ja, hur ser detta samarbete ut och vilka aktörer är involverade? 

Om samarbete saknas; finns då önskemål om att samarbete fanns? 

Vilka anser ni är de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete med externa parter? 

Den turistiska utvecklingen 

Finns några mätningar av besökarantal?  

Finns ett mål mot någon form av certifiering, exempelvis som ekoturistisk anläggning? 

Vilka fördelar och möjligheter finns med en framtida turistisk utveckling av Ekopark Böda? 

På vilka sätt ser ni att Ekopark Böda kan bli en del av turismnäringen på Öland? 

Finns det idag några hinder för eller nackdelar med den turistiska utvecklingen av Ekopark Böda? 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Intervjufrågor Sveaskog (ansvarig naturvård och skötsel)  
 
Natur- och kulturvärden  

Vilka är de viktigaste naturvärdena i form av djur- och växtliv i Ekopark Böda?  

Vilka är de viktigaste kulturvärdena i Ekopark Böda? 

Det turistiska utbudet 

Vad består det turistiska utbudet övergripande i? 

Vilka anpassningar har gjorts av naturen i Ekopark Böda för besökare? 

Samverkan 

Finns det i nuläget ett samarbete med externa parter? (exempel ges) 

Om ja, hur ser detta samarbete ut och vilka aktörer är involverade? 

Om samarbete saknas; finns då önskemål om att samarbete fanns?  

Hur fördelas ansvaret för skötsel av de olika natur- och kulturområdena? 

Den turistiska utvecklingen 

Finns några mätningar av besökarantal? 

Finns ett mål mot någon form av certifiering, exempelvis som ekoturistisk anläggning? 

Vilka är de främsta fördelarna och möjligheterna med en turistisk utveckling av Ekopark Böda? 

Finns det ur ett natur- eller kulturvårdande perspektiv några hinder för eller nackdelar med en 
turistisk utveckling i Ekopark Böda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

Intervjufrågor Länsstyrelsen Kalmar 
Natur- och kulturvärden 

Vilka natur- och kulturvärden övergripande finns i de naturreservat som är en del av i Ekopark 
Böda?  

Det turistiska utbudet 

Vad består det turistiska utbudet övergripande i? 

Vilka anpassningar har gjorts av naturen i naturreservaten för besökare? 

Samverkan 

Finns samarbete med Sveaskog? 

Om ja, hur ser samarbetet ut? 

Finns samarbete mellan Länsstyrelsen och externa parter i syfte att främja den turistiska utvecklingen 
inom naturreservaten? (exempel ges) 

Om samarbete saknas; finns då önskemål om att samarbete fanns med någon av nämnda parter? 

Den turistiska utvecklingen 

Finns mätningar av antalet besökare i naturreservaten?  

Finns mål för turistisk utveckling i aktuella naturreservat? 

Vilka fördelar och möjligheter ser ni med en turistisk utveckling av Ekopark Böda? 

Ser ni på Länsstyrelsen Kalmar att det finns hinder för eller nackdelar med en turistisk utveckling av 
Ekopark Böda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 4 

Intervjufrågor Borgholms Kommun, Ölands Turist AB samt 
Intresseföreningen Ölands Norra 
Vad består er verksamhet i? 

Samverkan 

Har er verksamhet del i utvecklingen av Ekopark Böda? 

Finns samverkan med Sveaskog kring Ekopark Böda? 

Finns någon form av samverkan mellan er verksamhet och andra externa parter (exempel ges)  

Finns önskemål kring en samverkan med Sveaskog och/eller andra aktörer? 

Den turistiska utvecklingen 

Vilka fördelar och möjligheter ser ni inom er verksamhet genom utvecklingen av Ekopark Böda?  

Ser ni inom er verksamhet några nackdelar med eller hinder för en turistisk utveckling av Ekopark 
Böda?  

Vilken typ av turism ser ni inom er verksamhet har störst potential på Öland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 5  

Intervjufrågor Markägare, Byrum 3:2  
Vilka områden finns under din ägo? 

Hur användes marken tidigare? 

Vad används marken till idag? 

Samverkan 

Finns samarbete mellan dig som markägare och Sveaskog? 

Om samarbete saknas; finns då önskemål om att samarbete fanns? 

Den turistiska utvecklingen 

Vilka fördelar och möjligheter ser du finns genom utvecklingen av Ekopark Böda? 

Ser du några nackdelar med eller hinder för en utveckling av Ekopark Böda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 6 

Intervjufrågor Omgivande aktörer (resterande) 
Byxelkrok Cykeluthyrning 
Hembygdsföreningen Böda 
Hornsjön Pensionat och restaurang 
Hälluddens Stugby och Kursgård 
Kronocamping Böda Sand 
Skäftekärr Ekonomisk Förening 
STF Vandrarhem Böda 
Ölands Naturskyddsförening 

Vad bedriver ni för verksamhet? 

Vad består ert turistiska utbud i/erbjuder ni ett turistiskt utbud?  

Samverkan 

Har er verksamhet någon form av samarbete med Sveaskog eller annan aktör kring Ekopark Böda? 

Finns turistiskt samarbete mellan er och andra externa parter? (exempel ges) 

Hur kan er verksamhet bidra till en turistisk utveckling av Ekopark Böda?  

Om samarbete saknas; finns då önskemål om att samarbete fanns med Sveaskog och/eller andra 
aktörer? 

Den turistiska utvecklingen 

Vilka fördelar och möjligheter ser ni för er egen verksamhet genom utvecklingen av Ekopark Böda? 

Ser ni några nackdelar med eller hinder för utveckling av Ekopark Böda?  

Vilken typ av turism ser ni inom er verksamhet har störst potential på Öland? 

I vilken utsträckning frågar era gäster efter information kring Ekopark Böda? 

 

 

 

 

 

 
 

 


