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Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i hur turismen kommit att bli ett viktig faktor för fysisk 
planering och hur den bidrar till att skapa ett landskap som under tre sommarmånader blom-
strar för att under resterande delar av året ödelägga landskapet. Syftet blir därmed att under-
söka hur den kommunala fysiska planeringen ger strategier för eller emot säsongsanpassade 
strukturer i landskapet och hur problematiken mellan dessa och de permanenta kan hanteras 
med fysisk planering. Frågorna som arbetet har svarat på är dels om hur turismen beskrivs 
och påverkar landskapet och dels om hur kommunal fysisk planering kan hantera säsnongs-
anpassade strukturer. För att undersöka frågorna har det gjorts en fallstudie över Borgholms 
kommun på norra Öland. Borgholm har valts eftersom att det är ett typexempel på en mindre 
kommun som under sommaren mångdubblas i antalet invånare på grund av alla sommargäster. 
I undersökningen har jag använt en metodkombination av dokumentstudier, främst plando-
kument från kommunen, observationer på plats för att uppleva och reflektera över landskapets 
fysiska rum samt intervjuer i form av samtal om kontroversiella detaljplaner där turismen står 
för planeringsinitiativet. Då alla tre metoder har sina svagheter och ingen kan ge en fullstän-
dig bild har tanken varit att de olika metoderna ska bidra med olika perspektiv på problemet. 
Vidare i uppsatsen presenteras uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter, vilka skapat riktlinjer 
för hur det empiriska materielet har undersökts och formats. Det handlar om vad som inklu-
deras i turism som begrepp, förståelsen av vem och vad som inkluderas i turismnäringen och 
hur turismen kan och bör ses som en nödvändig del av samhället. Delen om fysisk planering 
presenterar ett synsätt om planeringsmetodik och att den översiktliga planen är en viktig del av 
kommunens argumentation vid förhandling med investerare. Den sista delen av de teoretiska 
utgångpunkterna består av ett synsätt där den fysiska miljön ska betraktas som en symbios av 
människans liv och den befintliga naturen. Det lyfts även fram hur och att olika utvecklings-
strategier och agerande sätter sitt fotavtryck på landskapet genom en modell av Klas Sandell. 
De teoretiska ugångspunkterna bygger på en fosknings- och kunskapsöversikt, där jag ger en 
allmän ingång till  situationen med perspektiv på översiktsplanens möjligheter som styrdoku-
ment, landsbygden som ett mångfunktionell och problematiskt landskap samt hur sommartu-
rismen utvecklats i Sverige från överklassens besök på badhus till medelsvenssons camping. I 
undersökningen om fallet Borgholm beskrivs Borgholms situation som resedestination, om tre 
observerade landskapsförhållanden mellan permanent och säsongsanpassde strukturer samt de 
översiktliga planernas hantering av ämnet och intressenter. Genom att analysera materialtet 
genom det teoretiska perspektivet kommer uppsatsen fram till att turismen ställer krav på den 
fysiska planeringen, antingen genom att möjliggöra eller att skydda landskapet. Hanteringen av 
frågan om säsongsanpassade strukturer visar även den på att kommunen måste se till hela den 
fysiska miljön samt acceptera och utgå från den situationen när planeringen sker. Om inte finns 
risken att mista investeringsmöjligheter från exploatörer eller minska viljan för de permanenta 
företagen/boende att bo kvar. 
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Kapitel 1

Sommar, sol och äntligen semester ... eller? 

Inledning
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Problemformulering och syfte 

FYSISK PLANERING
Figur 1.
Visar arbetes utgångspunkt att kombinera turism och fysisk miljö genom fysisk 
planering

TURISM FYSISK MILJÖ
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Uppsatsens upplägg och avgränsningar 

Karta 1. 
Orienteringskarta över Borgholm 
kommuns omgivning

Karlskrona

Kalmar

Oskarshamn

Borgholm kommun

Mörbylånga kommun

40 km N

Fakta Borgholm

inv.  10 600
(negativ befolkningstrend)
yta 680 km2
inv/km2 16
Jordbruket, största näringen
cirka 2 miljoner besökare/år

käkäällllororor:: : BoBoBorgrgrgggggggghohoolmlmss s kokoommmmmmununun 2220101012a2a2a
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Metod och material 

Övergripande metodstrategi
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Material och kritisk reflektion av materialval

Metoder och kritisk reflektion av metoder
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Kapitel 2
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Inledande områdesöversikt

Forsknings- och kunskapsöversikt
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Turism 

Definition

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
TurisTuris

Bild 1
Illustrerar hur turisten kan vara vem som helst.
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Ursprung

Bild 2. 
Illustration efer Kamfjord 1999, skraferingen visar hur stor del 
av respektive bransch som påverkas av tursimnäringen



Lisa Maria Dieckhoff          
Våren 2012

15

Framtid
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Fysisk miljö och landsbygden som fysisk miljö

Definition

Även frånvaro av ett konstnärligt medvetande har sin estetik. Den förmedlar då en allmän 
omedvetenhet, speciellt om formens och formgivningen påverkan på människors vardagsliv 
och kultur. Konstnärlig omedvetenhet kan även ge uttryck för direkt negativa upplevelser som 
brist på skönhet och harmoni eller vanmakt.

ÄvenÄven
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Landsbygden som fysisk miljö
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Planeringsperspektiv på landsbygden
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Fysisk planering 

Att planera för en fysisk miljö
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Framtida tendenser inom fysisk planering
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Översiktsplanens möjligheter och brister
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Teoretiska utgångspunkter

se   göra

vara lära

Figur 2. 
Modell för att illustrera 
relationen mellan se, 
göra, vara och lära
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Är det aktiviteten eller landskapet som är utgångspunkten? 
Har aktiviteten, i ett visst landskap karaktärsdraget att nytta och förändra landskapet? 
Är deÄr de

Figur 3.
Modell efter Sandell (2000) som visar begreppsap-
paratens olika riktningar

Figur 4.
Modell efter Sandell (2000) som visar landska-
pets resultat efter olika utvecklingsstrategier
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Hur allmänhetens intresse tolkats 
 -  framtagandet av plandokumenten och delaktigheten av medborgare 
Hur konflikterna är strukturerade, 
  - hur relationen mellan det permanenta och säsongsanpassade beskrivs, är det någon som 
prioriteras?
Hur en allomfattande planeringsdiskurs främjats 
  - vilka/vilkas intressen belyses i plandokumenten?
 I vilken utsträckning vetenskaplig och erfarenhetskunskap integrerats 
- kan kunskap från flera källor identifieras?
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Fallet Borgholm

Kalkstenen, kungen och kommunen 

Ölands unika natur-och kulturvärden

Bild 4.
Foto på en väderkvarn i det ölänska landskapet

Bild 3.
Foto över ett skogsparti utanför Borgholm stad
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Turismdestinationen Borgholms utveckling

Bild 5.
Foto på det nya badhuset i Borgholm stad

Bild 6.
Foto på en sekelskiftsvilla från Borgholms badorts-
tid
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Befolkning och besökare i dagens Borgholm

Karta 3 
Terrängkarta över Borgholm kommun

Karta 2
Karta över kommunens tätorter och sock-
enindelning
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Resedestinationen Borgholm 

Bakgrund till beskrivningarna

Beskrivningen av Öland som turismdesitnation

”På Öland finns nästan inga backar och landskapet växlar från 
öppet alvar till grönskande lövängar och trolska skogar, njut av solen 
och de milda havsvindarna. Cykla genom vackra byar, lyssna till 
fågelsången och känn dofterna från örter och blommor. Stanna upp 
vid någon av öns många badstränder, packa upp picknick-korgen 
eller ta en välförtjänt paus vid något café eller restaurang. Beundra de 
medeltida kyrkorna och känn historiens vindslag på de förhistoriska 
gravfälten med sina bautastenar och skeppssättningar”

Bild 7.
Foto över det nordvästra sten-
landskapet

och doch d
fågelfågel
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Beskrivning av turismnäringen i plandokumenten 

[f]ör den besökande turisten kan sockeln bjuda på såväl kultur- och naturupplevelser. 
Ölandsleden, cykel- och vandringsleden från söder till norr på Öland, har sin sträckning…” 
[f]ör[f]ör
Öll

Bild 8.
Foto över Borgholms slottsruin
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Bild 9. 
Foto på Ölandsleden 
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Verklighetens Borgholm

Bakgrund till observationer av Borgholms fysiska miljö

Mänsklig frånvaro  

Bild 10.
Foto över hamnpromenaden framför Stand hotell

Bild 12.
Foto över kajplan med de stängda sjöbodarna 

Bild 11.
Foto från norr in mot hamnen som visar de tillfälliga 
parkeringsplatserna
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Mänsklig frånvaro och närvaro

Mänsklig närvaro

Bild 16. 
Foto från bostadsområde i Rälla, visar på 
variation och personlighet 

Bild 13.
Foto från campingen i Ekerum, visar campingstugor 
med och utan trädgård

Bild 15. 
Foto från bostadsområde i Rälla, visar på 
variation och personlighet 

Bild 14. 
Foto från golfbyn, visar hur det högra huset präglats 
av människor och det vänstra inte
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Borgholm i plandokumenten 

Bakgrund till plandokumenten 

Karta 4. 
Översiktskarta över Borgholms kommun 
med markeringar vid Löttorp, Djupvik och 
Rälla-Stora Rör-Ekerum
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Kompletterar tidigare skrivelse om Cognacstigen och ’genvägen’ på järnvägsbanken och betonar 
vikten av att frågan får en lösning. -Som alternativ till vägen på järnvägsbanken föreslås och 
motiveras fördelarna med en väg som ansluter vid ’Hagabykorsningen’. 

Efter alla möten och samråd som skett vad gäller utvecklingen av Rälla och Rällaområdet hade 
jag trott att plan- och beslutsfattare skulle ändra sina ursprungliga planer. Men i stort har inget 
skett. Det vittnar om att alla dessa möten varit ett spel för gallerierna än en massiv opinion velat 
ha förändringar. Den framlagda planen talar om att en demokratisk process ej fungerat – man 
bryr sig föga om vad folk tycker!! 
[...]
Rälla samfällighetsförening anser att det är beklämmande hur lite kommunen har lyssnat på 
samrådsyttrandena som inkommit. 

KomKom

EfterEfter
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Konflikten mellan ett säsongsanpassat och permanenta strukturer
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Centrum med dagligvaruhandel, brandstation café och bageri, bör ges en torgliknande 
gestaltning där samtidigt trafiken lugnas ner vid förbifart. Dagligvaruhandeln ges möjlighet till 
tillbyggnad. Parkeringen samlas upp till bättre funktion och utseende. Busshållplats med väntkur 
ordnas i anslutning till brandstationen. Marknadsvägen mot norr avses att bli en framtida 
”affärsgata” som får en anslutning mot Byrumsvägen och ges en mer ändamålsenlig utformning 
med gångytor. Parkeringsplatser och byggrätter för butiker tillskapas. Grönstrukturer tillskapas 
runt torget och utmed Marknadsvägen. Med dessa åtgärder bedöms att Löttorp får ett centrum 
som är tilltalande och fungerar sommartid och som inte upplevs ”ödsligt” under övrig del av 
året. 

Karta 6. 
Exempel på bebyggelseutveckling, 
utdrag ur FÖP Djupvik.

Karta 5. 
Exempel på markanvändning, utdrag ur 
FÖP Rälla m.fl. 

CenCen
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Intressen
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Politikernas agerande inledningsvis var helt felaktigt eftersom man utgick från enbart 
kommersiella intressen. Gör omtag och starta från ruta ett igen.

Exemplet Ekerum 
När den översiktliga planen över Borgholms kommun antogs 2002 var Ekerum Golf & Resort långt ifrån 
ett aktuellt samtalsämne. Aktiviteten kring golfklubben var svag, vilket även gav avtryck i ÖP2002,
då planen inte angav någon tänkbar utveckling kring golfklubben. Sedan 2002 har golfklubben bytt 
ägare och in kom en kapitalstark ägare bestående av två brödrapar som på var sitt håll grundat 
Stadium och PEAB och tillsammans äger flera golf- och skidanläggningar runt om i Sverige. De nya 
ägarna hade en ambition att utveckla golfbanan vid Ekerum och bygga nya bostäder på golfbanan 
och ett hotell/konferensanläggning. Från de nya ägarnas planeringsinitiativ gjordes ett planprogram 
över golfbanas tänkta utveckling, vilket i sin tur godkändes i maj 2008. Utifrån planprogrammet blev 
12 områden på golfbanan och i Rällaskogen utpekade som möjliga att bebygga. Ekerum Golf & Resort 
och kommunen skrev ett exploateringsavtal där kommunen åtalade sig att planlägga 300 bostäder 
och ett hotellkomplex med 100 bäddar. I arbetet med FÖP Rälla mfl. som skedde under samma tid flfl
valde kommunen att plocka in Ekerum genom att använda planprogrammet över golfbanan som en 
förutsättning, helt utan förankring hos områdets brukare eller tidigare ÖP-dokument. Den fördjupade
översiktsplanen har dessutom överklagats och kan därmed inte användas som stöd i det nu pågående 
detaljplaneringsarbetet. Detaljplanerna som för tillfället pågår i fyra separata detaljplaner saknar inte
ett politiskt ställningstagande från kommunen, utan istället ett statligt ställningstagande. Genom att 
ÖP2002 och FÖP Rälla mfl. inte är användbara saknas ett samlat statligt tyckande som argument mot flfl
exploatören hur och var man kan bygga. Kommunen som enligt exploateringsavtalet förpliktat sig att 
planlägga efter exploatörens önskan hamnar i en konflikt mellan en investering för hela orten och att 
göra planer som uppfyller länsstyrelsens krav. 

Baserat på samtal med planarkitekt Emil Berger 2012-04-26

PoliPoli
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Exemplet Köpingsbaden
I Köpingsvik, strax utanför Borgholms stad ligger längs kusten en av kommunens mest besökta
platser för camping och bad. I den västra kanten ligger Köpingsbaden, ett av orten Köpingsviks flera
campingföretag, med både husvagnscamping, tältplatser, aktiviteter, bad och restaurang. Under 2009, 
efter ett ägarbyte på Köpingbaden blev det aktuellt för företaget att expandera och utifrån en vision 
om att bebygga hela marken med mindre semesterstugor och en ny hotellanläggning sökte företaget 
ett planbesked från kommunen. Sedan augusti 2010 då kommunens politiker angav att en plan för att 
tillgodose Köpingsbadens möjlighet till bygga nytt har detaljplanearbetet om hur det aktuella området 
arbetats fram. Motstridiga intressen finns klart urskiljbara i gestaltningen av området. Köpingbadens 
vision har varit att bygga mindre sommarstugor, tätt i hela området, vilket hamnar i konflikt med 
intresset av att bevara kustremsans karaktäristiska öppna strandängar som skapar siktlinjer från väg 136 
och Köpingsvik samt den gamla strandrestaurangens kulturvärden som härstammar från 1930-talet. I 
översiktsplanen från 2002 benämns de båda intressena, då Köpingsvik utpekas som en viktig turistort 
dit sommargästerna kommit för att bada och campa sedan länge samt strandängarnas betydelse för 
landskapsbilden och Köpingsvik som ort. Under samrådsskedet var den mest förekommande åsikten 
från ortens lokalbefolkning positiva till att ett företag ville satsa, men negativa till hur gestaltningen 
på området skedde. Bland annat om hotellets storlek, placering och sommarstugor i närheten av 
permanentboende. I utställningsförslaget som gjorts över Köpingbaden och som var på granskning 
under februari 2012 har avvägningen mellan det privata intresset och landskapsbilden resulterat i en 
lösning där den viktiga siktlinjen från väg 136 finns kvar samtidigt som planområdets kanter tillåts 
bebyggas med semesterstugor. Under sommaren var tanken att området får en sommarkostym, full 
med semesterfriande turister i tält och husvagnar. När säsongen är slut ska dessa kunna packas ihop 
och i stället ge plats åt vinterkostymen där den viktiga siktlinjen och öppenheten till vattnet finns kvar.  

Baserat på samtal med planarkitekt Åsa Bejemar, 2012-04-27
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Kapitel 4
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Resultat

Borgholm som turistdestination 

Resultat, diskussion och slutsatser
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Figur 6.
Visar att riktlinjen tenderar att 
enformigt  förbättra land-
skapet.

se   göra

vara lära

Figur 5. 
Visar hur göra och vara 
har störst betydelse i 
den nya riktlinjen.

Figur 9.
Visar att den gamla riktlinjen 
tenderar att frysa/konservera 
landskapet

se
   göra

vara lära

Figur 8. 
Visar hu se och lära har 
störst betydelse i den 
gamla riktlinjen.
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Kommunens agerande i plandokumenten
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Planeringsstrategier och påverkan på den fysisk miljön

Figur 9.
Visar att en bevarande stra-
tegi tenderar att mångfaldigt 
nyttja landskapet

Figur 10 och 11.
Visar att en koncentrerande strategi tenderar att mångfaldigt 
nyttja landskapet samt enformigt  förbättra landskapet
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Diskussion och slutsatser

Figur 12.
Visar att en skyddande stra-
tegi tenderar att frysa/konser-
vera landskapet
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Egna reflektioner kring arbetet 
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Skriftliga källor

Tryckta böcker och rapporter 

Källor och bilagor
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Atlas
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Myndighetsrapporter

Nordström, Pernilla (elekronis
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Otryckta källor

Hemsidor

Plandokument



Kandidatarbetet Fysisk Planering 
15 hp

Muntliga källor

Bildförteckning

Bilder

Figurer

Kartor
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Ett besök i hamnen i Borgholms stad

Bilaga 1

Observationer

Foto på hamnens plankarta 
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Foto över kajplan som visar de stängda 
sjöbodarna 

Foto över hamnpromenaden framför Stand 
hotell, visar även den stora gräsmattan 

Foto från norr in mot hamnen, visar även de 
tillfälliga parkeringsplatserna

Foto från norr in mot hamnviken, visar hur 
Stand hotell öppnar upp sig mot vattnet

Foto från campingen, visar på områdets 
aktivitet 

Bild från hamnen, visar stråket in mot stads-
kärnan med stängda affärer
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Ett besök i Rälla-Stora Rör och Ekerum. 

Foto från golfbyn, visar områdets sterila 
karaktär

Foto från golfbyn, visar hur vissa hus präglats 
av människor och andra inte
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Foto från campingen i Ekerum, visar camping-
stugor med och utan trädgård

Foto från bostadsområde i Rälla, visar på 
variation och personlighet i landskapet

Foto på campingen i Ekerum, visar   
campingstugornas placering

Foto från bostadsområde i Rälla, visar på 
variation och personlighet i landskpet 

Foto från det före detta fritidshusområdet, 
visar människors närvaro i landskapet
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En vision för Öland 2015 - utställningshandling, Ölands kommunalförbund, 
upprättad 1999-05-22, reviderad 2000-03-15 

Bilaga 2

Redogörelse av plandokument
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Översiktsplan 2002, Borgholms kommun, Antagen 2002-10-21
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”Sätt Löttorp på kartan” Fördjupning av översiktsplanen med tillhörande 
MKB för Löttorp tätort med nära omgivningar, antagandehandlning, antagen 
2008-01-28, Borgholms kommun, 2007

Samrådsredogörelse för del 1- Översiktsplan ”Sätt Löttorp på kartan”, 
Borgholms kommun, 2007 
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Samrådsredogörelse för del 2- MKB ”Sätt Löttorp på kartan”, Borgholms 
kommun, 2007 

Fördjupning av översiktsplan Rälla-Stora Rör & Ekerum, antagandehandling, 
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