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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how Leader Gute and the municipality Region 

Gotland work with sustainable tourism development in Visby on Gotland. This 

methodological study will shed light on how Gotlands Besöksnäring AB and Destination 

Gotland markets Visby and if they work with sustainability. This objectivistic and qualitative 

study consists of four interviews and a text- and pictureanalyzis has been made. Five theories 

have been used to explain marketing of destinations, sustainable tourism and sustainable 

development. The result shows that the municipality Region Gotland works with sustainable 

tourism development in their planning work of Visby but that few resources are used to this 

work within the tourism industry and that they work with social, ecological and economical 

areas but have not yet developed tangible goals within these areas. Leader Gute works 

socially with projects driven by the local population, with small enterprises and to increase 

employment opportunities on the island. They work economically with contributing to 

entrepreneurship and ecologically with renewable energy and to increase nature tourism with 

a low environmental effect. Destination Gotland work with filling boats with travelers and 

also package trips. They work sustainably with usage of catalytic converters on their boats 

and market Visby via digital channels. Gotlands Besöksnäring AB arrange meeting days 

within the tourism industry and members of the association Gotlands förenade besöksnäring 

and also realise projects. The firm has not developed a sustainable development plan or a 

marketing strategy for the tourism industry on Gotland. They cooperate with the municipality 

Region Gotland and the destination company Inspiration Gotland to develop a development 

plan and a marketing strategy. The firm market at their members via Facebook.  

 

Keywords: Sustainability, marketing, ecology, social, economy 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur Leader Gute och Region Gotland arbetar med 

hållbar utveckling av turism i Visby. Denna metodologiska studie kommer även att belysa på 

vilka sätt Gotlands Besöksnäring AB och Destination Gotland marknadsför Visby och om de 

i sitt arbete även arbetar med hållbarhet. Denna objektivistiska och kvalitativa studie består 

av fyra intervjuer och en genomförd text- och bildanalys. Fem teorier har använts för att 

beskriva destinationsmarknadsföring, hållbar turism och hållbar utveckling. Resultatet visar 

att Region Gotland arbetar med hållbar utveckling i sitt planeringsarbete av Visby men få 

resurser används till arbetet inom turismbranschen. De arbetar med sociala, ekologiska och 

ekonomiska områden men har inte ännu utvecklat konkreta mål inom dessa områden. Leader 

Gute arbetar socialt med projekt drivna av lokalbefolkningen, med småföretagande och för en 

ökad sysselsättning. De arbetar ekonomiskt genom bidrag till ett ökat företagande och 

ekologiskt med förnyelsebar energi och att öka naturturismen med en låg miljöpåverkan. 

Destination Gotland arbetar med att fylla sina båtar med resenärer och erbjuda paketresor. De 

arbetar även hållbart med användning av katalysatorer på båtarna och marknadsför Visby via 

digitala kanaler. Gotlands Besöksnäring AB anordnar besöksnäringsdagar med föreningen 



 
 

Gotlands förenade besöksnärings medlemmar och genomför projektarbeten. Bolaget har inte 

utvecklat en hållbar utvecklingsplan eller marknadsföringsstrategi för besöksnäringen. De 

samarbetar däremot med Region Gotland och destinationsbolaget Inspiration Gotland för 

utveckling av marknadsföringen av Gotland. Bolaget marknadsför mot deras medlemmar via 

Facebook.  

 

Nyckelord: Hållbarhet, marknadsföring, ekologi, social, ekonomi 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras till en början turismens utveckling idag. Därefter presenteras en 

bakgrund om Gotland och Visby som därefter följs av en problemdiskussion och motivering 

till studien.  

 

1.1 Turismens utveckling idag 

 

Internationella mätningar visar att turismen ständigt fortsätter att utvecklas globalt vilket kan 

leda till cirka 3 % ökning per år fram till år 2030 (Tillväxtverket 2017). Denna positiva trend 

påverkar turismen i Sverige då det finns attraktiva resmål och anläggningar i landet och redan 

i dag råder en mycket stark efterfrågan på såväl fritids- som affärsresor. Under år 2016 ökade 

turismens exportvärde i Sverige med 12,7 %, alltså värdet av det som utländska besökare 

konsumerar i landet. Ökningen av antalet utländska turister år 2016 och deras konsumtion vid 

deras vistelse i Sverige gav 13,5 miljarder kronor i ekonomiskt tillskott. Det växande 

turistintresset för Sverige som land påverkar även besöksnäringen på ett positivt sätt och 

antalet sysselsatta personer inom turismsektorn ökade år 2016 med 6,9 % (Tillväxtverket 

2017).  

 

Carter (2004) poängterar att turismen har ökat markant och enligt UNWTO (2014) uppgick 

antalet ankomster år 1995 internationellt till 529 miljoner resenärer och år 2010 ökade antalet 

till 891 miljoner resenärer. Denna ökning av människors resande beräknas ytterligare stiga till 

1,8 miljarder år 2030. Carter (2004) nämner att den ökande turistvågen blir en utmaning för 

turismnäringen. Den befintliga forskningen visar enligt Carter att det finns samband mellan 

utveckling av turism och dess konsekvenser på miljö- och sociala system på en destination. 

Wahab & Pigram (2005) betonar även att miljön och samhället skapar möjligheter till 

turismutveckling och det kan även betraktas som en begränsning. En negativ förändring som 

skapas av turismen är någonting som inte kan återkallas, som kan leda till miljöförstöring 

som exploatering (Wahab & Pigram 2005).  

 

 

1.2 Bakgrund om Visby och Gotland 

 

Visby är en välbevarad medeltida stad. Ringmuren i staden är 3 440 meter lång och omsluter 

stadskärnan. Enligt Region Gotland är detta den “bäst bevarade” stadsmuren i norra Europa 

som även idag är ett världsarv (Region Gotland 2008). Visby är sedan år 1995 del av 

UNESCO:s minnes- och kulturlista då staden arbetar för bevarande av den historiska miljön 

och kulturen och fortsätter att utveckla turismbranschen (Region Gotland 2016). I staden 

finns ett flertal evenemang under sommaren och dessa evenemang skapar en markant ökning 

av antalet besökare på ön. De största evenemangen på ön är Medeltidsveckan och 

Almedalsveckan (Guteinfo 2017).  

 

År 1938 trädde semesterlagen i kraft i Sverige och befolkningen erhöll möjligheten till två 
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veckor ledighet vilket bidrog till en ökning av turismen. År 1955 kunde resenärer även resa 

med bil och husvagn till Gotland. Besöksantalet är idag cirka 80 000 personer årligen på ön 

och turismen fortsätter att öka (Länsstyrelsen u.å.). Gotland har länge varit en viktig 

handelsplats som kopplat samman väst och öst. Öns befolkning består av cirka 57 200 

personer och under 2000-talet har många resenärer besökt ön. Semesterlagen och Gotland 

som handelsplats har skapat en stor besöksström från Sverige och andra länder runtom i 

världen (Region Gotland 2016). 

 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

En global utmaning inom turismbranschen är att skapa en gynnsam och hållbar utveckling 

över tid. Det är då av stor vikt att attraktionen av en plats bibehålls och att generationer i 

framtiden fortsätter finna intresse för en plats. De individuella aktörerna inom turismindustrin 

bör ta ansvar för detta och de bör anpassa utbudet till efterfrågan (Tillväxtverket 2010).  

 

Den socialt hållbara formen av turism baseras främst på upplevelser, kultur och hälsa (Region 

Gotland 2010). Enligt Region Gotland (2009) uppkommer flertalet klagomål av invånarna på 

ön rörande turisters beteende i Visby med oväsen från restauranger och klubbar på natten. Ett 

exempel är Stockholmsveckan där stockholmare anländer till Gotland för festligheter och 

detta skapar fientlig inställning hos invånare (Region Gotland 2009). För att samhället på 

Gotland ska kunna utvecklas behöver invånarna få vara delaktiga och kunna påverka 

utvecklingen. Det behöver därför skapas mötesplatser och öppna samtal där invånarna kan få 

framföra sina åsikter. Sker inte detta kan detta skapa problem för öns turism då turister inte 

känner sig välkomna (Region Gotland 2017). Enligt Priskin (2003) och Moyle, Weiler och 

Croy (2012) är det viktigt att aktörer inom turismbranschen arbetar på ett socialt hållbart sätt. 

De undersöker även vilka åtgärder som är nödvändiga för att en destination inte ska påverkas 

på ett negativt sätt av turismen. Enligt Region Gotland (2010) betraktas turism som en 

avancerad näring som kan påverka utvecklingen av Gotlands ekonomi. Inom turismnäringen 

är goda konsumtionsmöjligheter en starkt bidragande faktor för att göra en plats attraktiv för 

resenärer. Utredningsinstitutet HUI Research AB:s (2013) studie, som genomförts på uppdrag 

av Visita, belyser de problem som finns under den årliga Almedalsveckan på Gotland, där 

bland annat svenska politiska partier diskuterar samhällsfrågor. Almedalsveckan kan skapa 

en markant prisökning på resor till Visby samt på hotellrum och mat på ön. Resenärer kan 

därmed få en negativ prisbild av Gotland som en dyr destination året om. Detta menar HUI 

Research kan avskräcka turister till att besöka ön (HUI Research AB 2013).  

 

Ekologi kan likt ekonomi inom turismbranschen påverka turismen på Gotland. Ett exempel är 

vattenbristen i Sverige vilket belyses av Sjöstrand och Kärrman i forskningsrapporten 

“InnoVa - Innovationer i områden med vattenbrist“. De redogör för olika möjligheter till 

användning av ekologiskt hållbar vattenförsörjningsteknik till områden med rådande 

vattenbrist i Sverige. Det råder hot om vattenbrist på Gotland och detta framgick i en 

fallstudie som de genomförde på Fårö (Sjöstrand & Kärrman 2014). Denna studies resultat 



3 
 

visade att Region Gotland bör samarbeta med andra kommuner i landet för att tillsammans 

bidra till utveckling av vattenprodukter för att motverka vattenbristen. En lösning skulle 

kunna vara avsaltning av havsvatten (Sjöstrand & Kärrman 2014).  

 

Idag riktas marknadsföring mot olika marknadssegment för att skapa intresse hos såväl 

investerare från andra länder som turister. Den riktas även mot målgrupper som 

affärsresenärer och nyinflyttade invånare. Det är enligt Hankinson viktigt med 

marknadsföring av platser då detta kan bidra till tillväxt ekonomiskt sett i form av strategier 

på lång sikt samt olika tillfälliga marknadsföringskampanjer (Hankinson 2005). Gotlands 

marknadsföring av ön är i behov av förändring. Detta då marknadsföringen främst riktas mot 

sommarmånaderna. För att kunna sprida turismen på ön till andra månader på året, locka fler 

turister samt nå olika marknadssegment behöver marknadsföringen utvecklas och 

differentieras (Region Gotland 2008). Det är av vikt hur Gotland marknadsförs då det är en 

plats att verka och bo i. En långsiktig satsning behövs där olika branscher knutna till turismen 

får möjlighet att utvecklas och även bidra till utveckling av landsbygden (Region Gotland 

2010). Aktörer kan enligt Lagerkvist, Danielsson & Säll (2003) arbeta destinationsinriktat 

vilket skapar en överblick över turismens miljömässiga, sociala samt ekonomiska 

konsekvenser för destinationen. Enligt Buhalis (2000) är det av vikt att ha förståelse för olika 

typer av destinationer för att kunna marknadsföra på rätt sätt. Platser behöver inriktas mot en 

efterfrågan, och utvecklare på en destination bör se över reseanledningar hos resenärer för att 

kunna skapa attraktiva erbjudanden för en målgrupp. Grängsjö (2001) beskriver att 

marknadsföring av destinationer är komplicerad då aktörer kan ha olika visioner och mål då 

detta kan påverka utformningen av destinationen.  

 

Efter genomgång av tidigare litteratur och studier kan vi konstatera, att marknadsföring av 

och hållbarhetsarbete inom turismbranschen på en destination behöver planeras med stor 

försiktighet och noggrannhet. Aktörer behöver belysa en destinations olika styrkor och 

särdrag i sin marknadsföring, på så sätt att det gynnar destinationen. Intresset som bidragit till 

genomförandet av denna studie har skapats genom den växande turismen på Gotland och 

hotet kring vattenbrist. Detta har bidragit till ett intresse för destinationens ekologiska, 

ekonomiska samt sociala hållbarhetsarbete. Dessa tre fundamentala hållbarhetsdimensioner 

inom turismbranschen behöver stå i samklang med marknadsföringen och kunna samverka då 

det annars kan påverka den framtida turismen på ön.  

 

Sammantaget gör detta Gotland och Visby till en intressant destination att studera utifrån ett 

hållbarhets- och marknadsföringsperspektiv. Visby är en intressant stad då destinationen har 

en stor kontrast mellan sommar och vinter och Visby är en välbesökt turistdestination. En 

viktig fråga är; Hur arbetar Visby med att bevara natur och kultur samtidigt som turismen 

parallellt ska kunna fortsätta utvecklas och expandera? 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

 

1.4.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att ur ett turistiskt perspektiv studera hur Leader Gute och Region 

Gotland arbetar med hållbar utveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter 

inom turismbranschen i Visby. Syftet med studien är också att ur ett 

marknadsföringsperspektiv studera hur Gotlands Besöksnäring AB och Destination Gotland 

marknadsför Visby som en turistdestination och om de i sitt arbete även arbetar med 

hållbarhet.  

 

1.4.2 Frågeställningar 

• Hur arbetar Region Gotland och Leader Gute ekonomiskt, socialt och ekologiskt med 

hållbar utveckling inom turismbranschen i Visby?  

• Hur arbetar Destination Gotland och Gotlands Besöksnäring AB i Visby? På vilka sätt 

arbetar de med marknadsföring och hållbarhet?  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart studera de ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekterna inom hållbar turismutveckling i Visby och inte andra städer i Sverige. 

Detta då Visby är en historisk turistdestination i Sverige som idag även är hotad av 

vattenbrist. De aktörer som intervjuats är kommunen på Gotland och föreningen Leader Gute 

då de arbetar med hållbar utveckling inom ekologiska, ekonomiska och sociala områden i 

Visby. Vi har även valt att studera hur Visby marknadsförs som turistdestination via 

aktörerna Destination Gotland och Gotlands Besöksnäring AB då de är aktörer som arbetar 

med öns marknadsföring. Vi har valt att inte studera ytterligare aktörer som arbetar med 

marknadsföring och hållbar utveckling då uppsatsen skulle bli för stor i omfång.  

 

 

1.6 Definitioner 

 

1.6.1 Ekonomiskt hållbar turism  

 

Den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling belyser hur ekonomin bör vara stabil vilket 

skapas genom ett stabilt näringsliv. Ekonomisk utveckling ska alltså bidra med tillväxt och 

samtidigt inte påverka resurser eller miljö. Turismindustrin kan vara positiv ekonomiskt då 

arbetskraften på en destination är lokal samt då produkterna är lokalt producerade. Det 

ekonomiska läckaget reduceras genom detta (Weaver & Lawton 2006, s. 343).  

 

 



5 
 

1.6.2 Socialt hållbar turism 

 

Den sociala aspekten av hållbar utveckling består av att skapa ett varaktigt samhälle på lång 

sikt som är dynamiskt konstruerat där behoven hos individer tillgodoses (WCED 1987).  

Människor som lever med låg ekonomisk standard behöver en förändring av den hållbara 

samhällsutvecklingen så att deras behov uppfylls. Människors livsstil kan ha en påverkan på 

miljön och både kulturella och sociala förhållanden kan påverka hur behov betraktas och om 

de behöver tillgodoses (WCED 1987).  

 

1.6.3 Ekologiskt hållbar turism  

 

Den ekologiska aspekten av hållbar turism berör det biologiska inom ekoturismen. Inom den 

ekologiska aspekten belyses hur mångfalden skyddas biologiskt, hur naturresurser används på 

lång sikt och hur aktiviteter som människor utför påverkar miljön. Ett mål är att påverkan av 

aktiviteterna ska minimeras (Fredman, Wall & Lundberg 2009, s. 33).  

 

 

1.7 Disposition 

 

Denna studie belyser i detta kapitel (1) turismens utveckling för att sedan beskriva 

studieämnet som följs av en bakgrund om Visby och Gotland och en problemdiskussion. 

Därefter presenteras definitioner som är viktiga för fortsatt läsning av studien. Sedan 

redogörs syftet med studien och de frågeställningar som vi ämnar besvara i studien. Följande 

kapitel (2) består av den teoretiska syntesen där teorier beskrivs som kommer att användas i 

studien och hur de kommer att användas. Sedan beskrivs nästkommande kapitel (3) rörande 

tidigare forskning inom området hållbar utveckling och marknadsföring. I metodkapitlet (4) 

beskrivs metodval, urvalet av respondenter till studien, tillvägagångssättet, forskningsetiska 

riktlinjer, information om kodning, avgränsningar och kritik av vald metod. Empiriavsnittet 

(5) består av det empiriskt insamlade materialet. Därefter belyses studiens resultat i kapitel 6 

och en utförd analys av det empiriska materialet. I det sista kapitlet (7) finnes slutresultat och 

slutdiskussion och förslag till forskning i framtiden.  
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2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer forskning rörande FN:s Världskommissions (WCED) 

forskningsrapport rörande hållbar utveckling, Chih-Hsing Liu et al:s forskning rörande 

hållbar turism och Lagerkvists et al:s studie av hållbar turism att beskrivas. Sedan beskrivs 

Kandampullys forskning och Buhalis forskning rörande marknadsföring av destinationer och 

även Grängsjös avhandling av destinationsmarknadsföring. Detta för att uppvisa den 

tidigare forskning som genomförts rörande hållbar utveckling, hållbar turism och 

marknadsföring av en destination. 

 

2.1 Hållbar utveckling  

 

FN:s Världskommission för miljö samt utveckling, alltså World Commission on Environment 

and Development (WCED), har i sin rapport “Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future”, som även benämns som 

Brundtlandsrapporten, definierat begreppet hållbar utveckling på följande vis; “Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” (WCED 1987, s. 37).  

 

Världskommissionen menar att sociala samt ekonomiska mål rörande hållbarhet bör 

definieras i alla olika länder i världen oavsett hur utvecklade de är. Denna definition anser de 

är olika men definitionerna bör enligt dem dela ett synsätt som är generellt samt inrymma en 

förståelse rörande grundsynen om hållbar utveckling. Detta för att kunna skapa en täckande 

strategi samt ramar för utveckling på ett hållbart vis i alla länder. Enligt Världskommissionen 

består utveckling av en framåtsträvande omvandling av ekonomiska samhällen och system. 

Ur det fysiska perspektivet kan utveckling enligt dem slutföras politiskt teoretiskt sett, men 

denna hållbarhetsformen kan inte garanteras om inte policies rörande utveckling används. 

Dessa policies behöver även beakta förändringen rörande tillgången till resurser ur jorden 

samt kostnadsfördelning och fördelning av fördelar. Världskommissionen menar att en oro 

existerar rörande en orättvisa socialt sett mellan olika generationer som kan föras vidare 

mellan dessa generationer. De belyser även i rapporten att individer med låg inkomst behöver 

prioriteras samt att organisationer socialt och teknologiskt behöver reducera den påverkan de 

har ur miljösynpunkt. Den sociala och ekonomiska utvecklingen menar de även behöver 

definieras rörande hållbarhet (WCED 1987).  

 

De anser att då många individer lever i fattigdom blir den sociala aspekten viktig. I 

utvecklingsländerna behöver den hållbara utvecklingen anpassas enligt de behov som 

individerna har samt bidra till att förbättra deras liv. Miljöaspekten är även viktig för 

kommissionen. Levnadssättet för många individer påverkar miljön mer än det hållbara. 

Förhållanden som är kulturella samt sociala bidrar till en tolkning rörande de behov som 

bedöms behöver tillfredsställas. Utvecklingen behöver bidra till att ideal skapas samt 

värderingar rörande en hållbar konsumtion som inte påverkar ekosystemets möjlighet till 

återhämtning. Utvecklingen kan ske på ett hållbart vis om utvecklingen demografiskt sker i 
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samband med återhämtningen av ekosystemet. Då jorden påverkas i en hög grad idag kan 

ekosystemet hotas både globalt samt lokalt. Den ekonomiska aspekten är även den viktig. 

Behov behöver tillfredsställas och detta inbegriper tillväxt ekonomiskt. Den hållbara 

utvecklingen är i behov av denna tillväxt i länder där behov inte uppfylls. I olika länder kan 

det finnas en tillväxt som befinner sig inom mått som endast är hållbara. Utvecklingen 

behöver även bestå av en ökning av produktivitet samt att individer erhåller en chans till olika 

möjligheter i samhället enligt Världskommissionen (WCED 1987).  

 

 

2.2 Hållbar turism 

 

Studien “An empirical examination of the form of relationship between sustainable tourism 

experiences and satisfaction” av forskarna Chih-Hsing Liu, Jeou-Shyan Horng, Sheng-Fang 

Chou, Ying-Chun Chen, Yi-Chun Lin och Yu-Qian Zhu belyser hur turisters upplevelse av en 

destination påverkar intresset för hållbar turism. Studien belyser även att känslan att 

någonting är nytt kan förstärka känslorna hos turister som kan bidra till positiva kommentarer 

samt en högre nivå av nöjdhet (Liu et. al. 2015). Forskarna studerade naturresurszoner i norra 

Taiwan (Liu et. al. 2015) och 642 respondenter besvarade en utdelad enkät av forskarna. De 

valde att studera ämnet “hållbar turism” med de fyra attributen ekonomi, skydd, information 

och deltagande samt “nyhet”, alltså någonting nytt med attributen nyfikenhet, äventyrlighet 

samt autenticitet (Liu et. al. 2015). De undersökte även “upplevelse” med de fyra attributen 

överflöd, upphetsning, engagemang och förundran samt “upprymdhet” med de två attributen 

underhållen samt exalterad, “värde” med de två attributen resultat som är goda rörande syftet 

med resor till ett skyddat naturområde samt bra hållbarhetsresultat, och slutligen “nöjdhet” 

med de fyra attributen en positiv upplevelse, vara nöjd med beslut, anpassning som behövs 

och ett val som är klokt (Liu et. al. 2015). Resultatet av studien var att exempelvis nyheter, 

alltså det som är nytt, är en viktig grund som kan påverka individers upprymdhet rörande 

olika produkter samt hur de betraktar värde och att detta kan öka individers nöjdhet. Nyheter 

kan även påverka en hållbar upplevelse samt intentioner. Attributen upprymdhet, upplevelse, 

känslomässig form av värde samt hållbar turism som hör samman med nöjdhet och nyheter 

kunde bekräftas av forskarna (Liu et. al. 2015). Den hållbara turismen bekräftades även som 

ett resultat av faktorer som är kontextuella samt individuella och nyheters roll vid påverkan 

av turisters upplevelser, värden, upprymdhet och intentioner som därmed påverkar nöjdheten 

hos turisterna (Liu et. al. 2015). Resultaten stöttar även påståenden rörande vikten av 

beteenden hos turister samt värderingarna inom sociala, ekonomiska och ekologiska områden 

rörande den hållbara turismen (Liu et. al. 2015).  

 

Idag utvecklas olika system som anpassar turismen efter miljön och detta skapar risken att 

systemen genererar förvirring hos konsumenten. Lagerkvist, Danielsson och Säll (2003) 

menar att det finns stora fördelar för den svenska turismen då miljömärkningar används som 

anpassas till turismens förutsättningar, istället för framtagande av nya kostsamma 

märkningar. Vidare anser han att gemensam europeisk miljömärkning är det mest lämpliga 

alternativet då många konsumenter ofta kommer från olika länder samt kulturer. Det primära 
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målet med införande av ett miljöanpassat system är att förbättra företagets miljöprestanda. 

Systemet fungerar som ett verktyg för att erhålla en överblick över verksamhetens 

miljöpåverkan (Lagerkvist, Danielsson & Säll 2003). I projektet “Miljömärkning - Höga 

Kusten” finns stora fördelar med att arbeta med märkning på destinationsnivå och de menar 

följande; Destinationsmärkningen garanterar att besökaren kan njuta av sitt besök på 

destinationen när valet har gjorts och hela tiden vara säker på att turismens påverkan är 

minimerad samt att området gör vad de kan för att bevara området för kommande 

generationer (Lagerkvist, Danielsson & Säll 2003). 

 

Ett destinationsinriktat arbete skapar även en möjlighet till anpassning av utbudet av 

aktiviteter till besökare på en destination. Arbetet med detta system kan föra organisationer, 

lokalbefolkningen och myndigheter samman samt se till att områdets image förbättras. Det är 

dock svårt att kontrollera enligt Lagerkvist då det som finns tillgängligt på destinationen 

uppnår en viss nivå vilket skapar höga krav på aktörerna som samarbetar på destinationen 

(Lagerkvist, Danielsson & Säll 2003). 

 

 

2.3 Marknadsföring av destinationer 

 

Destinationsutvecklare behöver inneha kännedom rörande besökarens behov och 

marknadsföra produkter samt tjänster mot korrekt målgrupp. Enligt Kandampully är det 

viktigt att ett paket som skapas är attraktivt samt inrymmer både tjänster samt produkter. 

Paketkonceptet är en upplevelseform bestående av tjänster som skapas ur aktiviteter, 

interaktioner samt förmåner. Turisten är i kontakt med försäljaren av tjänsterna samt andra 

turister i en miljö där tjänsten konsumeras. Detta är exempelvis tjänster som en flygresa, 

maten som konsumeras på ett flygplan, kontakt med annan resenär eller en guide, 

hotellpersonal eller ett bra hotellrum (Kandampully 2000). Kandampully menar att 

paketering skapar möjligheten till att erbjudande av flertalet produkter samt en möjlig 

påverkan av efterfrågan och möjligheten till kontakt med olika kundsegment. Paketeringen 

ändras efter kundens önskemål. Konceptets bidrag inom turism är möjligheten för ett företag 

att skräddarsy tjänster till olika kunder (Kandampully 2000). Paketering av service påverkar 

därmed kundens “word of mouth”, alltså den muntliga marknadsföringen, mellan individer 

och deras lojalitet mot samt imagesynen av en organisation. Servicepaketering kan skapa 

möjligheter för chefer inom organisationer till förbättring av tjänster och detta förändras 

beroende på efterfrågan (Kandampully 2000).  

 

Marknadsföringen av destinationer enligt Buhalis är komplicerat på grund av samarbetet 

mellan intressenter/andelsägare inom produktionen samt utvecklingen av produkter inom 

turismbranschen. Arbetet kan skapa kollision mellan intressenter och detta försvårar arbetet. 

Det är på grund av dessa svårigheter viktigt att handlingar och åtgärder samt strategier visar 

hänsyn till alla intressenters åsikter. Dessa intressenter är exempelvis företag, turister, 

investerare, rundturs operatörer samt olika intresserade grupper (Buhalis 2000). Det är för 

organisationer viktigt med förståelse av olika typer av destinationer samt att 
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marknadsföringen anpassas till destinationerna. Enligt Buhalis kan destinationer endast arbeta 

med en typ av efterfrågan och utvecklare av destinationer behöver inneha en medvetenhet 

rörande motiv till turisters resor för att kunna skapa erbjudanden till och marknadsföra mot 

korrekt målgrupp. Enligt Buhalis behöver destinationer även informeras om möjliga 

marknader med turister som kan lockas till en destination (Buhalis 2000). Marknadsföring av 

en destination är invecklad till följd av turistens konsumtionssätt som idag inrymmer 

upplevelser av en plats mer än produkters innehåll. Marknadsförare behöver enligt Buhalis 

arbeta mot efterfrågan samt koppla samman detta med utbudet genom olika verktyg och även 

samtala med både leverantörer och konsumenter (Buhalis 2000).  

 

Grängsjö belyser i sin avhandling och studie av Åre hur aktörer marknadsför destinationen 

(Grängsjö 2001). Hon menar att marknadsföring av en destination är invecklad, mer än annan 

typ av marknadsföring. De olika aktörer som finns på destinationer har olika visioner samt 

mål och detta skapar hur produkterna ser ut som skapas av varje aktör. Resultatet i studien 

visar (Grängsjö 2001) att det finns en skild uppfattning rörande den produkt som Åre erbjuder 

samt vad för typ av erbjudanden som är de mest centrala som ska betonas i ortens 

marknadsföring. Hon belyser att de erbjudanden som finns på en destination består av olika 

produkter. Produkterna består av olika processer som skapar dem, som exempelvis 

produktion av tjänster, olika beståndsdelar som skapar produkten eller en produkt som 

varieras efter säsong. Då produkten på en destination ägs av olika typer av intressenter 

behöver produkten konstrueras med hänsyn till olika företagare samt deras intressen. Målet är 

att skapa nöjdhet hos kunder (Grängsjö 2001). Marknadsföringen av destinationen bör 

inrymma marknadsföring externt mot samhället men även interaktivt samt internt (Grängsjö 

2001). Hon studerar även nätverk och redogör för dess vikt rörande marknadsföring. Det 

finns exempelvis interna samt externa nätverk som existerar inom företag. Nätverken kan 

påverka inställningen hos de samarbetande företagen gällande hur en destination bör 

marknadsföras och även skötas (Grängsjö 2001). 
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3 Teori 

 

Detta avsnitt består av valda teorier rörande hållbar utveckling och marknadsföring. Dessa 

är Halls modell om hållbara turismvärden och principer bestående av ekonomiska, sociala 

och ekologiska mål i en turismutveckling samt Elbes teori om hållbar utveckling. Ytterligare 

teorier är Halls styrningsteori rörande utveckling regionalt, Evans, Van Raaij och Moutinhos 

hierarki bestående av marknadsföringseffekter samt Kotlers differentierings- och 

positioneringsstrategi. Slutligen beskrivs en teoretisk syntes som visar teorierna från detta 

kapitel illustrerat i en bild. Detta för att bidra till förståelse av teorierna.  

 

3.1 Hållbar turism 

 

3.1.1 Halls modell om hållbara turismvärden och principer  

 

Halls modell belyser de tre olika delarna som utgörs av de ekonomiska, sociala samt 

miljömässiga målen som tillsammans skapar en hållbar turismutveckling på en destination 

(Se figur 1 nedan). Hall menar att det genom planeringen av en hållbar turism ska kunna 

fastställas vem som vinner samt vem som förlorar i turismens utvecklingsprocess (Hall 2000, 

s. 4, 15).  

 

Ekonomiska mål 

 

Då en destination studeras ur ett ekonomiskt perspektiv så bedöms turismen som ett medel 

för att uppnå en ekonomiskt tillväxt på en destination. De delmål som de ekonomiska målen 

består av medför en tillväxt för exempelvis lokalbefolkningen samt olika aktörer på 

destinationen. Detta leder till att fler hållbara företag bildas på en plats. Det primära målet 

med de ekonomiska målen är att effektivt marknadsföra destinationen, locka de besökare som 

kommer att gynna destinationen och skapa ekonomiskt tillväxt. Detta arbete bör ske inom 

framtagna ramar som destinationens turismresurser skapar (Hall 2000, s. 24-25).  

 

Sociala mål 

 

De sociala målen inom turismutvecklingen belyser att aktörer planerar turismen så att det ska 

gynna samhället på ett positivt vis. Detta genom att exempelvis skapa nya arbetstillfällen som 

lokalbefolkningen kan ta del av. Det är även viktigt är att planera turismen på ett långsiktigt 

vis samt även samtidigt tillförse besökarnas behov på en destination. Det primära målet med 

dessa sociala mål är att engagera lokalbefolkningen i de beslut som tas samt att de ska 

uppleva att turismen för med sig positiva effekter. Detta kan leda till att det skapas ett positivt 

samt ömsesidigt bemötande mellan lokalbefolkning och turister (Hall 2000, s. 14).  
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Ekologiska mål 

 

Ekologiska mål berör den befintliga biologiska mångfalden som ska bibehållas på en 

destination. Två viktiga aspekter är att medvetenheten existerar rörande fördelar som 

exempelvis existerande resurser, samt att dessa ska kunna användas på ett korrekt sätt samt 

ha en minskad resursförbrukning. Aktörer behöver därmed ständigt se till att inte använda ett 

områdes resurser utan en miljömässig medvetenhet. Det primära målet är här att aktörer bör 

arbeta för att kunna anpassa sina tillgångar till marknadens föränderliga efterfrågan. 

Miljöaspekten betonar vikten av ett aktivt arbete samt ett förhindrande av negativa 

miljökonsekvenser som turismen kan medföra på en destination eller i ett område. Det är av 

vikt att aktörer arbetar med hållbar turismutveckling och samtidigt är medvetna om att de 

behöver arbeta med de ekologiska, ekonomiska samt sociala områdena samtidigt och tar 

hänsyn till dessa så de arbetar aktivt för att kunna utveckla på ett hållbart vis inom 

turismbranschen på en destination (Hall 2000, s. 25-25). 

 

 
 

3.1.2 Elbes teori om hållbar utveckling  

 

Sysselsättningen på en destination kan öka genom den omsättning som konsumtionen på 

destinationen genererar. Detta kan skapa en påverkan av platsens image på ett positivt vis. 

Om denna image är positiv kan investerare enligt Elbe (2002) lockas till destinationen samt 

att fler individer väljer att flytta till platsen. Då investeringar ökar på en plats kan 

besöksnäringen utvecklas. Detta leder till en ökning av utbud som exempelvis 
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samhällsservice samt restauranger. Detta gynnar både besökarna på destinationen samt 

invånarna. Denna exploatering kan skapa en risk för negativa följder som kan skapa skador i 

naturen samt kulturmiljöer. Dessa områden kan skadas av flertalet besökare som vistas vid en 

tidpunkt på en plats och en intolerans kan skapas mellan besökare och invånare. Elbe (2002) 

förespråkar att samhällsplanerare bör skapa långsiktiga mål i sin planering för en hållbar 

destinationsutveckling. Det är essentiellt att en turistorganisation existerar på en destination 

för att långsiktigt kunna planera utveckling av en destination samt att alla aktörer inom 

turismindustrin samarbetar. Om turistorganisationen inte vet hur aktörerna arbetar kan detta 

skapa ett sämre planeringsarbete. Enligt Elbe (2002) bör turistorganisationen planera och inte 

leda destinationsutvecklingen.  

 

3.1.3 Regional utveckling - Styrningsteori  

 

Styrningshandlingar är en viktig del i turismpolicies men också rörande planering inom 

turismbranschen. Teorin belyser hur aktörer som staten kan arbeta för att kunna belysa 

policyproblem inom de sociala, ekonomiska samt politiska och ekologiska områdena i dagens 

samhälle med hjälp av styrdokument. Staten har idag exempelvis en ny typ av roll på grund 

av diskursen rörande policies inom ett område som är nyliberalt kring utvecklade länder. 

Styrningsfrågor i samhället hos olika aktörer får idag uppmärksamhet inom den omfattande 

turismbranschen och detta visar ett intresse existerar rörande utveckling av policykoncept 

(Hall 2011). Diskussioner äger rum inom branschen rörande policyinstrument som inbegriper 

användning av instrumenten samt vad de har för typ av effekter. Diskussionen berör inte 

styrningens funktion som skapat val av instrument (Hall 2011). Styrningsformen som 

exempelvis staten beslutat att använda sig av är att marknaden styr men staten är ändå 

delaktig och påverkar marknaden. Staten använder mekanismer för ingripandeformer, som 

exempelvis finansiella incitamentstyper, utbildning samt möjligheter för att kunna genomföra 

ingripanden i framtiden. Detta för att göra så turismbranschen går i en vald riktning, 

exempelvis genom denna självregleringsform (Hall 2011). 

 

 

3.2 Marknadsföring 

 

3.2.1 Marknadsföringseffektshierarkin 

 

Enligt Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) visar de hierarkiska stegen hur kunder kan 

reagera på aktörers marknadsföring. Rörande exponeringssteget så exponeras inte alla 

kunder/konsumenter i samhället för alla de aktiviteter som sker rörande marknadsföring. De 

exponeras heller inte för all publicerad reklam eller använder all media. På grund av detta 

behöver distributionskanalen vara korrekt och lämplig för att den målgrupp som en aktör 

önskar nå kan nås. Uppmärksamma-steget i hierarkiska stegen innebär att trots att ett budskap 

är korrekt placerat så är det inte garanterat att en målgrupp tolkar budskapet på det sätt som 

marknadsföraren önskar och budskapet behöver skapa intresse samt uppmärksamhet. 

Marknadsförare kan använda tekniker som rörelser och färg i ett budskap (se figur 2 nedan).  
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Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) menar med varseblivningssteget att då ett budskap 

upptäcks så bör det både förstås samt tolkas på ett önskvärt vis för marknadsföraren. 

Bibehållandesteget består av att kunder ska minnas budskapet på det önskvärda viset. Trots 

att ett budskap förstås samt tolkas på det önskade sättet så har detta inte samma innebörd som 

då kunden mottar budskapet fördelaktigt. Steget övertygelse är kopplat samman med attityder 

som ständigt formas och kunder påverkas både av publicerad reklam samt andra individer i 

omgivningen som vänner samt föräldrar. Dessa sju steg påverkar kundens agerande i 

handlingssteget, alltså hur kunden agerar, eventuellt köp, hur produkten används eller om 

ytterligare information söks efter av kunden. Då köp har gjorts av en kund så fortsätter 

processen enligt Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) då marknadsföringens mål är köp 

samt även transaktioner som är både ömsesidiga samt regelbundna. Då en kund är tillfreds 

kan detta skapa en ny relation, lojalitet från kunden som köper flera gånger samt sprider en 

god vilja. Detta är efterköpsbeteendesteget (Se figur 2 nedan). 

 

 
 

3.2.2 Differentierings- och positioneringsstrategin 

 

Det är problematiskt för en produkt enligt Kotler (2000) att konkurrera ut andra produkter 

samt tjänster om den inte särskiljer sig. Det är därför som företag behöver differentiera sig då 

det som de erbjuder exempelvis ser ut på annorlunda vis än andra företagets tjänster. 

Differentieringen kan ske rörande produkt, anställd personal, tjänster, image samt 

distributionskanaler (Kotler 2000, s. 175). De produkter som är fysiska kan differentieras i 

olika nivåer som exempelvis olika stålprodukter. Det är däremot möjligt att differentiera 
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rörande möbler eller bilar. Säljaren behöver då tänka på att produkten levererar det som den 

ska, utseende på produkten och form samt att den exempelvis också är hållbar under en lång 

period. Differentieringen av olika tjänster kan bidra till framgång då det kompletterar med 

värde och samtidigt skapar bättre kvalitet (Kotler 2000, s. 177).  

 

Differentiering av personal kan leda till att ett företag skapar en fördel samt ett övertag mot 

andra företag genom att de har en mer utbildad personal som har mycket kunskap. 

Differentiering av distributionskanaler kan även bidra till en kraftig fördel då kanaler kan 

utvecklas till att täcka ett mer utbrett område, att de har en bättre funktion och prestanda samt 

mer fördelaktig expertis. Differentiering av image kan påverka målgrupper och individer 

påverkas olika av ett företags image. Företag bör vara medvetna om sin image samt begrunda 

hur de önskar identifiera sig och vilken position de önskar ha samt vilka tjänster eller 

produkter de önskar erbjuda. Imagen påverkar hur samhället betraktar ett företag och deras 

produkter samt tjänster (Kotler 2000, s. 178). 

 

 

3.3 Teoretisk syntes 

 

Nedan har en bild skapats med utgångspunkt i teorierna som beskrivits i detta teorikapitel. 

Denna bild beskriver teoriernas tillhörighet till det turismvetenskapliga perspektivet och 

marknadsföringsperspektivet. Bilden beskriver i korta drag dessa teorier och baseras på 

teorierna av Hall (2000), Hall (2011), Elbe (2002), Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) 

samt Kotler (2000) (Se figur 3 nedan).  
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Figur 3. Egenskapad teoretisk syntes av författarna Akvile Paulaityté och Madeleine utifrån 

teorierna i kapitel 3. 

 

Halls modell kring social, ekonomisk och ekologisk utveckling har valts ut för denna studie 

då vi har valt att undersöka hur Visby arbetar med dessa områden för att kunna utveckla 

staden på ett hållbart sätt. Teorin bidrar till att analysera samt skapa beskrivning rörande 

aktörernas hållbarhetsarbete. Elbes teori rörande hållbar utveckling kommer att användas i 

studien för att analysera hur utveckling av en destination kan ske på ett hållbart vis genom 

planering av mål på lång sikt samt en ökad sysselsättningsgrad.  

 

Halls styrningsteori rörande regional utveckling har valts för att analysera samt studera hur 

kommunen i Visby arbetar med planering av arbetet med hållbar utveckling. Teorin kommer 

att användas för att analysera detta arbete rörande hållbar utveckling inom de sociala, 

ekologiska och ekonomiska områdena. Marknadsföringseffektshierarkin kommer som teori 

att användas för att studera hur aktörernas marknadsföring når kunder samt hur 

marknadsföringen ser ut. Differentierings- och positioneringsstrategin kommer att användas 

för att analysera på vilka sätt aktörerna i Visby marknadsför sig samt hur de arbetar. 
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4 Metod 

 

I detta avsnitt kommer den kvalitativa ansatsen att beskrivas, det objektivistiska synsättet som 

vi har använt oss av samt hur vi har gått tillväga vid genomförandet av denna studien. Det 

kommer även att beskrivas insamlingsmetod som har valts, text- och bildobservation, val av 

respondenter samt hur urvalet har genomförts. Vi kommer även att beskriva metodens för- 

och nackdelar samt beskrivning av trovärdighet och äkthet. Vi kommer även att beskriva hur 

vi har använt oss av forskningsetiska riktlinjer.  

 

4.1 Kvalitativ ansats 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden betraktas som att en bild av verkligheten beskrivs som en 

egenskap som förändras samt är kopplad till skapande förmågan hos människor. Enligt 

Bryman är det av vikt för forskare att inte påstå att kvantitativ samt kvalitativ metod inte går 

att förena. Den kvalitativa metoden har enligt Bryman kunnat användas för att pröva en teori 

och inte endast för att skapa en teori (Bryman 2011, s. 41).  

 

Det första steget i Brymans kvalitativa undersökningsmetod är att skapa frågeställningar, 

alltså forskningsfrågor. Det andra steget är att respondenter och plats väljs av forskaren som 

är relevanta för studien. Den tredje nivån är att data samlas in genom exempelvis intervjuer 

och/eller genom observationer. Steg fyra innebär att data som samlats in tolkas och sedan 

analyseras som mönster, olika samband eller om det existerar skillnader i datan. Det femte 

steget innebär att forskaren försöker sammanställa begrepp som uppkommit och detta bidrar 

till att samband kan upptäckas. Detta steg innebär att forskaren konkretiserar de tidigare 

skapade frågorna och möjligtvis samlar in ytterligare mängd data. Den sjätte nivån innebär att 

rapporten skrivs samt att läsare av rapporten ska kunna övertygas om att tolkningen som 

gjorts av forskaren är av betydelse samt även är hållbar (Bryman 2011, s. 346–347). 

 

Denna kvalitativa undersökningsmetod som vi i denna studie använder oss av består av dessa 

sex steg. I det första steget skapade vi frågeställningar som vi genom studien ämnat besvara. I 

det andra steget valdes respondenter som ansågs vara lämpliga för studien. I det tredje steget 

insamlades det empiriska materialet genom intervjuer, utvecklingsprogrammet “Vision 

Gotland 2025” samt observation via aktörernas digitala kanaler. Det fjärde steget innebar 

tolkning av det insamlade materialet samt en analys av materialet vilket gjordes då materialet 

samlats in. I det femte steget studerades materialet där vi sökte efter mönster i materialet och 

i det sjätte steget konstruerades och författades uppsatsen. En kvalitativ ansats har valts för 

denna studie då vi önskar studera hur respondenterna beskriver sitt arbete rörande hållbar 

utveckling inom turismbranschen samt även hur marknadsföringen ser ut i Visby. Denna 

ansats bidrar till vår studie genom att forma forskningsprocessen som insamlandet av 

empiriskt material och skapande av intervjuguider som är till hjälp vid intervjutillfällena.  
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4.2 Objektivistiskt synsätt 

 

Bryman (2011) beskriver i boken “Samhällsvetenskapliga metoder” ontologiska 

frågeställningar, vilket är existerande frågeställningar. Han beskriver att detta består av “de 

sociala entiteternas art eller natur”. Det viktiga enligt Bryman är om dessa entiteter ska 

betraktas som objektiva enheter med en yttre form av verklighet för olika sociala aktörer samt 

om de även kan uppfattas som dessa enhetstyper. Dessa entiteter kan betraktas som någonting 

som skapats, alltså konstruktioner, av aktörers uppfattningar samt handlingar. Bryman 

benämner detta som konstruktionistiskt samt objektivistiskt synsätt (Bryman 2011, s. 35).  

 

Vi har i denna studie använt oss av ett objektivistiskt synsätt. Begreppet objektivism belyser 

sociala händelser samt kategorier som existerar utan att vara avhängiga till aktörer. Individer 

är delaktiga i dessa händelser som betraktas som yttre fakta som inte kan påverkas eller 

förstås. Ett exempel är organisationer som använder sig av riktlinjer och regler som tagits 

fram. Organisationen inrymmer en hierarkisk ordning samt mål och faktorerna finns inom 

organisationen som anses finnas utanför de anställda inom organisationen. Organisationen 

har en social ordning vilket visas i de anställdas tvång att följa de framtagna reglerna samt 

riktlinjerna och de lär sig dessa och använder dem i sitt arbete. De anställda lär sig även 

värderingar rörande målen samt deras uppdrag (Bryman 2011, s. 36). Detta kan appliceras på 

aktörerna i denna studie då respondenterna från Region Gotland, Leader Gute, Destination 

Gotland samt Gotlands Besöksnäring AB använder sig av olika riktlinjer samt regler som de 

behöver använda sig av i sitt arbete och som existerar utanför dem.  

 

 

4.3 Undersökningsmetod 

Metod används som ett redskap med syftet att skapa ny kunskap samt lösa problem. Det finns 

två olika undersökningsmetoder: kvantitativa samt kvalitativa metoder. Dessa 

undersökningsmetoderna skiljs åt beroende på om informationen som undersöks är mjuk- 

eller hårddata (Holme & Solvang 1997, s. 13–17). En kvantitativ metod består av en stor 

mängd fakta som analyseras via statistiska metoder. Styrkan i detta är att det kan förklaras i 

olika företeelser och går in “på bredden” rörande undersökningar. Kvalitativa metoder 

kännetecknas som att de berör djupgående intervjuer eller deltagande observationer där 

innehållet inte behöver vara mycket strukturerat. Denna undersökningsmetod går in “på 

djupet” då forskare studerar samt undersöker ett visst fenomen (Bryman & Bell 2005, s. 691–

696).  

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativ metod. Detta genom intervjuer med fyra 

deltagande respondenter samt att en genomförd text- och bildanalys i form av en observation 

av aktörernas Destination Gotlands och Gotlands Besöksnäring AB:s facebooksidor, twitter- 

och instagramkonton samt deras egna hemsidor. Vi har även använt oss av Region Gotlands 

utvecklingsprogram “Vision Gotland 2025” för att få större inblick kring deras arbete för 

samhället, turister och lokalbefolkningen och få ett bredare perspektiv kring deras vision för 

Gotlands framtid. Genom intervjuer med respondenter från Region Gotland samt Leader Gute 
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erhölls information angående aktörernas arbete med hållbar utveckling. Informationen 

berörde på vilka sätt Visby marknadsförs som en turistdestination och erhölls genom 

intervjuer med respondenter från Destination Gotland samt Gotlands Besöksnäring AB 

(Aspers 2011, s. 37).  

 

Metoden har valts då vi anser att den bidrar till djupare empiriskt material som kan användas 

för att besvara frågeställningarna rörande hur de valda aktörerna arbetar med ekologiska, 

sociala samt ekonomiska mål och hur marknadsföringen ser ut. Detta kan även ge en 

beskrivning av hur hållbarhetsarbetet ser ut allmänt på Gotland med ett fokus på Visby.  

 

 

4.4 Urval  

 

Vi har i denna studie intervjuat fyra följande aktörer. Strategen Mats Jansson arbetar på 

Region Gotland med frågor rörande regional utveckling samt tillväxt på Gotland och Gunilla 

Lexell arbetar på Leader Gute som vice ordförande. Johan Lindvall som är marknads- och 

försäljningschef för Destination Gotland samt Monica Frisk från Gotlands Besöksnäring AB 

är VD och ansvarig för besöksnäringen i Visby. Urvalet har gjorts baserat på ämnet hållbar 

utveckling inom turismbranschen och detta har även bidragit till att konkretisera urvalet av 

aktörer (Trost 2010, s. 140). Möjligheten att kunna besöka studiefältet har även tagits hänsyn 

till vid val av plats samt val av respondenter.  

 

 

4.5 Primär- och sekundärdata  

 

I studien användes primär- samt sekundärdata men främst primärmaterial då vi önskade 

erhålla mest information från de intervjuer som genomfördes med respondenterna (Aspers 

2011, s. 167).  

 

Primärdata som använts i studien är information som hämtats ur intervjuerna som genomförts 

med de fyra respondenterna samt text- och bildanalys som nämns ovan. Två exempel på 

intervjuformer är ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer är 

konkreta stängda frågor som ställs som de är formulerade och är de frågor som är framtagna 

och nedskrivna innan intervjun. En ostrukturerad intervjuform är då forskaren har mer 

spontant framställda och skapade frågor som kan dyka upp under intervjun till exempel, som 

kan skapas från teman (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 1998, s. 80–83). I denna 

studie har vi valt att använda oss av formen semistrukturerade intervjuer vilket är en tredje 

form. Vi har använt oss av en intervjuguide och utifrån dessa frågor ställt frågor till 

respondenterna som kom upp under intervjuerna och skapat en svars- och frågedialog med 

dem (Aspers 2011, s. 143).  

 

Sekundärdata som använts är den insamlade informationen från “Vision Gotland 2025” och 

text och bildanalys av aktörernas sociala medier samt deras egna hemsidor, som sedan 
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skrivits samman och använts till att bidra med kunskap kring studieämnet och detta anser vi 

är viktigt i denna studie. Detta för att belysa vikten av arbetet med hållbar utveckling. Datan 

kan även användas till att jämföras med ny insamlad primärdata för att skapa insikt rörande 

problemet med hållbar utveckling och även för att stärka tillförlitligheten i den egna studien 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 1998, s. 67, 79–80). Som sekundärdata har även 

artiklar, avhandlingar samt rapporter från internet och böcker använts. Denna data har belyst 

tidigare forskning rörande samt beskrivningar av ämnen hållbar utveckling och 

marknadsföring (Aspers 2011, s. 167).  

 

 

4.6 Observation av text och bild 

 

Enligt Björkvall (2009) används text samt bild för att skapa en betydelse och även förstärka 

varandra. Han menar att bild och text behöver olika resurser för att skapa betydelse. En resurs 

är exempelvis bokstäver som kan användas för att på olika sätt skapa betydelse samt bilder 

som kan skapa illustrationen av en avbildad person eller miljö genom olika vinklar och 

motiv. Bild och text besitter olika förutsättningar för skapande av betydelser men även olika 

begränsningar. Genom att bild samt text kompletterar varandra kan de förstärka en betydelse. 

Björkvall menar att exempelvis genom en text bestående av olika typer av ord skapas en 

beskrivning av hur en individ känner sig på en bild. Genom studerande av denna bild samt 

läsning av beskrivningen så förstärks betydelsen av bilden (Björkvall 2009, s. 13).  

 

Vår observation av de digitala kanaler som Destination Gotland och Gotlands Besöksnäring 

AB använder sig av har genomförts för att analysera hur aktörerna arbetar med 

marknadsföring samt vad för typ av känslor och uppfattningar som uppstår vid denna 

observation. Vi har observerat hur de marknadsför Gotland genom bilder och texter samt 

inlägg för att få en blick över deras marknadsföringsarbete.  

 

 

4.7 Tillvägagångssätt 

 

I förstudiestadiet sökte vi efter information rörande vad som tidigare finns skrivet rörande 

hållbar turism samt utveckling för att skapa förkunskap kring ämnet samt få en bred bild av 

hur arbetet generellt ser ut i Sverige. Vi sökte även efter information rörande ämnet 

marknadsföring och hur Visby samt Gotland marknadsförs. Dessa förkunskaper var viktiga 

för att ha en ökad möjlighet att genomföra studien på ett bra sätt (Aspers 2011, s. 74). 

Därefter söktes information om hållbart arbete på Gotland för att finna lämpliga aktörer att 

kontakta som arbetar med dessa ämnen. Sedan kontaktades aktörernas kundtjänst där vi 

frågade om respondenter som var lämpliga för vår studie. Respondenterna kontaktades via e-

post där intervjudag, intervjuplats samt tid bestämdes (Aspers 2011, s. 77). Aktörer i studien 

som ansågs lämpliga var Region Gotland, Leader Gute, Gotlands Besöksnäring AB samt 

Destination Gotland (Aspers 2011, s. 95).  
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De intervjuer som genomfördes ägde rum med respondenterna från Region Gotland samt 

Gotlands Besöksnäring AB på deras kontor. Intervjuerna med respondenterna från Leader 

Gute samt Destination Gotland ägde rum på lokala caféer i Visby (Aspers 2011, s. 150). 

Frågorna som ställdes under intervjuerna till respondenterna var enligt intervjuguiden men 

ytterligare frågor ställdes även till respondenterna samt följdfrågor. Frågorna från 

intervjuguiden ställdes inte i kronologisk ordning (Aspers 2011, s. 143). Innan intervjuerna 

tillfrågades respondenterna om vi fick tillåtelse att spela in intervjuerna vilket samtliga 

respondenter godkände (Vetenskapsrådet 2011, s. 42). Intervjuerna ägde rum under 30 till 45 

minuter och ur dessa intervjuer samlades det empiriska materialet (Aspers 2011, s. 159).  

 

Då intervjuerna hade genomförts upplevdes det att ytterligare material behövdes och då 

genomfördes en bild- och textanalys genom en observation av Destination Gotlands och 

Gotlands Besöksnäring AB:s hemsidor, facebooksidor samt twitter- och instagramkonton. 

Observationen av text- och bildanalys genomfördes i cirka 2 timmar där vi med försiktighet 

och noggrannhet granskade all fakta som publicerats. Detta för att studera deras 

marknadsföring i verkligheten och se om det stämde överens med respondenternas 

information ur intervjuerna. Observationen av aktörernas hemsidor var endast avsedd för att 

bekräfta den informationen som respondenterna gav oss under intervjuerna. Vi ville uppnå 

mättnad i det empiriska materialet och genomförde därför denna observation (Aspers 2011, s. 

156).  

 

Region Gotlands utvecklingsprogram “Vision 2025” studerades under 2 timmar och 

jämfördes med det empiriska materialet som framkom ur intervjun med Region Gotland för 

att se om de stämde överens med varandra och för att få djupare kunskap kring deras arbete. 

Detta stärkte vårt empiriska material till studien. Då detta var genomfört påbörjades 

transkribering och kodning av det empiriska intervjumaterialet samt en analys av det 

empiriska materialet. Intervjuinspelningarna transkriberades till att börja med i egna 

dokument, alltså ett dokument för varje intervju. Frågorna som ställdes skrevs ned med 

följande svar. Detta bidrog till möjligheten att upptäcka känslan samt stämningen i 

intervjuerna och även tolka varje intervju separat (Aspers 2011, s. 156). Därefter lästes 

intervjuerna igenom och alla svar kodades som sedan tematiserades (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 33). Temana strukturerades därefter i ett dokument och svaren sorterades 

under dessa teman. Detta bidrog till att vi hade möjlighet att se om det empiriska materialet 

svarade på frågeställningarna. Sedan sammanfattades svaren och resultatet utvecklades. 

Resultatet beskriver hållbarhetsarbetet som respondenterna bedriver i Visby samt 

marknadsföringsarbetet av aktörerna av Visby samt Gotland.  

 

Då ovanstående transkribering och kodning genomförts påbörjades bild- och textanalysen. 

Observationen av aktörernas digitala kanaler genomfördes genom granskning och 

observation av text och bild, beskrivning av detta samt analys för att tolka betydelsen av 

bilder samt textbeskrivningar på aktörernas hemsidor och konton på sociala medieplattformar 

(Björkvall 2009, s. 13). Processen med analysen ägde rum genom att teorierna kopplades 

samman med den empiriska datan (Trost 2010, s. 148). Analysen ägde rum då intervjuerna 

genomförts med respondenterna i studien och då materialet har transkriberats. Enligt Trost 
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(2010) är detta en metod som föredras då forskare då är mer avslappnade då den empiriska 

datan har samlats in och det är då lättare för forskare att analysera materialet.  

 

 

4.8 Trovärdighet och äkthet 

 

Det finns två grundläggande kriterier som bedöms inom den kvalitativa forskningen, alltså 

trovärdighet och äkthet. Inom området trovärdighet finns det fyra begrepp, nämligen: 

tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka. Tillförligheten innebär om forskare har 

uppfattat verkligheten på rätt sätt, det vill säga det som undersöks och att forskningen har 

utförts enligt de regler som finns. Överförbarhet innebär hur pass överförbara resultaten är i 

en annan miljö. Författarna måste ha pålitlighet i studien för att ge en fullständig redogörelse 

av studiens innehållande delar. Trovärdigheten stärks och bekräftas genom begreppet 

objektivitet, för att förstå att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet i kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell 2005, s. 306–309).  

 

Äkthet innehåller även fyra begrepp vilket är följande begrepp: rättvist bild, ontologisk 

ståndpunkt, katalytisk autenticitet samt pedagogisk autenticitet. Begreppet rättvist bild 

ifrågasätter om studien ger en objektiv bild av de uppfattningar som tas upp. Ontologisk 

ståndpunkt beskriver huruvida studien hjälper respondenterna till att fundera på miljön de 

medverkar i. Katalytisk och pedagogisk autenticitet innebär om respondenterna har en 

möjlighet att förändra sin situation samt ett ifrågasättande rörande om studien skapar en 

bättre bild av hur andra upplevt ett fenomen (Bryman & Bell 2005, s. 306–309).  

 

 

4.9 Metodens för- och nackdelar  

 

Det har även varit problematiskt att komma i kontakt med fler än dessa fyra respondenter. 

Aktörer och respondenter har exempelvis inte haft möjlighet att bli intervjuade, har inte 

svarat på e-postmeddelanden eller hänvisat oss vidare till de respondenter som vi fick kontakt 

med och som vi sedan intervjuat. Detta har lett till att vi inte kunde intervjua fler personer. Vi 

har därmed endast kunnat göra generalisering kring hållbarhetsarbetet på Gotland samt 

marknadsföringsarbetet på ön. Detta har ändå inte påverkat vårt resultat negativt då vi har 

intervjuat lämpliga personer för vårt studie som arbetar med våra två ämnen hållbar 

utveckling samt marknadsföring. Vi har därigenom fått relevant information till vår studie.  

 

En fördel med vårt metodval är att vi genom intervjuerna fick en möjlighet att direkt kunna 

ställa följdfrågor och därigenom få djupare information angående ämnet vi studerar. En 

ytterligare fördel är att vi genom text- och bildanalysen av aktörernas webbsidor samt 

facebooksidor, twitter- och instagramkonton kunde skapa en djupare analys av aktörernas 

information som de gav ur intervjuerna. Analysen bidrog även till möjligheten att upptäcka 

om informationen stämmer överens med informationen som respondenterna gav i 

intervjuerna.  



22 
 

 

En nackdel med metodvalet är att informationen om Destination Gotlands och Gotlands 

Besöksnäring AB:s marknadsföring samt deras arbete kan vara vinklad då de kan vilja sätta 

sina arbetsplatser i ett positivt ljus och inte vill erkänna brister och negativa sidor. Detta kan 

göra att vi inte får en sann information och detta har vi tagit i beaktande. De intervjuer som 

ägde rum på Region Gotlands samt Gotlands Besöksnäring AB:s kontor kan ha påverkat 

intervjusvaren då respondenterna befann sig i trygga miljöer. Detta då respondenternas 

miljöer kan skapa en känsla hos respondenterna att de behöver upphöja sina arbetsplatser då 

de befinner sig på sina kontor och inte kan kritisera fritt. De intervjuer som genomfördes på 

caféer kan ha bidragit till friare svar då de inte befann sig på sina arbetsplatser. 

Respondenterna kan ändå önska sätta sina arbetsgivare i god dager då deras svar används i 

vår studie och det kommer att vara tillgängligt på internet.  

 

De roller som våra respondenter har i sina företag kan påverka det empiriskt insamlade 

materialet i vår studie. Detta på grund av att de har partiska samt vinklade åsikter rörande 

våra forskningsfrågor. Mats Janssons roll som strateg och hans tidigare erfarenhet inom 

turismbranschen kan påverka hans åsikter men även att han kan behöva styra sina svar så de 

inte påverkar kommunen på ett negativt vis. Detta kan även vara fallet för Gunilla Lexell som 

är vice ordförande på Leader Gute då hon i sin position kan vinkla sina svar så de sätter 

föreningen i god dager. Johan Lindvalls position som marknads- och försäljningschef kan 

även påverka hans svar då han kan behöva tänka på att inte belysa för många negativa sidor 

hos Destination Gotland. Monica Frisks position som VD kan även påverka hennes svar då 

även de kan vara vinklade. Detta då hon har en hög position inom Gotlands Besöksnäring AB 

och även då hennes svar inte ska riskera att skapa en negativ bild av bolaget.  

 

 

4.10 Etiskt förhållningssätt 

 

I denna studie har vi följt riktlinjerna som Vetenskapsrådet har tagit fram rörande 

forskningsetik. Dessa riktlinjer består av informeringskrav, skydd av individer, samtycke 

efter information, krav rörande konfidentialitet samt nyttjande. De fyra respondenterna gav 

samtycke till att delta i studien och godkände även inspelning av intervjuerna. 

Respondenterna informerades även om anonymitet och om de önskade vara anonyma i 

studien vilket förhindrar identifikation. De gav alla sitt godkännande kring användning av 

namn samt företagsnamn. Skydd av individer har tagits i beaktande under studiens gång och 

att respondenterna inte skadas genom studien och inte riskerar att kränkas. Vetenskapsrådet 

anser att en liten skada inte får förhindra relevant forskning för ett samhälle som kan bidra till 

en förbättring av samhället. Detta har tagits i beaktande under studien. Det har även 

genomförts vägning rörande materialets värde och ett syfte att genomföra en bra forskning 

(Vetenskapsrådet 2011).  

 

I denna studie har vi även tagit kravet rörande informering av studiesyfte till deltagande 

respondenter i beaktande (Vetenskapsrådet 2011). Information har givits till respondenter 
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rörande studiesyftet samt att de är berättigade till avbrytande av sitt deltagande i vår studie 

samt att det inte finns ett tvång till deltagande. De intervjusvar som har erhållits av 

respondenterna har transkriberats och sedan har det empiriska intervjumaterialet kodats. 

Detta material har därefter tematiserats och använts i resultatet som sedan har analyserats 

(Vetenskapsrådet 2011). Kravet rörande samtycke har även tagits i beaktande och 

respondenter har givits information rörande deras deltagandes innebörd samt att materialet 

kommer att användas i studien. Denna del är viktig i forskningen och detta innebär att det inte 

får glömmas (Vetenskapsrådet 2011). De respondenter som deltar i en studie måste till 

forskare ge sitt samtycke till erhållande av information kring studiesyfte samt innebörden av 

deltagandet. Det nämns även i lagen på vilka sätt som samtycket ska erhållas 

(Vetenskapsrådet 2011). I denna studie gav deltagarna sitt samtycke då de erhållit 

information rörande studiesyftet samt användningen av det empiriska materialet.  

 

Konfidentialitet har tagits i beaktande i denna studie och informationen som givits till 

deltagarna under deras intervjuer skyddas gentemot obehöriga individer och de individer som 

är behöriga får endast tillgång till datan som samlats in. Problem som kan uppstå är vilka 

personer som är berättigade till att erhålla informationen som samlats in och även 

informationen som givits. Detta kan gå till domstol om det uppstår problem kring detta. 

Forskare inom olika områden har ofta enligt Vetenskapsrådet intresset att få tillgång till 

studiens data och information. Det är enligt Vetenskapsrådet möjligt att det ibland sker en 

omprövning rörande etiken inom forskningen. Forskare kan i dessa fall få möjligheten att 

erhålla material men de är inte tillåtna att kontakta de deltagande respondenterna 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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5 Empiri  

 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som har samlats in till denna studie. 

Kapitel inleds med insamlat material från sekundärdata vilket är utvecklingsprogram “Vision 

2025” från Region Gotland som sedan kompletteras med primärdata vilket är intervjuer med 

respondenterna Mats Jansson från Region Gotland, Gunilla Lexell från Leader Gute, Johan 

Lindvall från Destination Gotland och Monica Frisk från Gotlands Besöksnäring AB. 

Kapitlet avslutas med en observation av och egna reflektioner rörande Gotlands 

Besöksnäring AB:s och Destination Gotlands facebooksidor, twitter- och instagramkonton 

samt aktörernas egna hemsidor. Delar av materialet som presenteras belyser både Visby och 

Gotland.  

 

5.1 Vision Gotland år 2025 

 

Den strategiska styrningen inom Region Gotland har syftet att bidra med ett genomslag för 

kommunens utvecklingsarbete. Visionen och styrningshandlingarna används för att styra 

arbetet i rätt riktning och används även som underlag för mål med arbetet vilket berör de 

ekonomiska och personella resurser som aktörer äger. Det regionala utvecklingsprogrammet 

“Vision Gotland 2025” som beskrivs i rapporten “Strategisk plan och budget 2017–2019” är 

baserat på en hållbar utveckling på lång sikt. Programmet fokuserar på de tre ekonomiska, 

sociala samt ekologiska dimensionerna som anses viktiga för att ett samhälle eller område ska 

kunna fungera (Region Gotland 2017).  

 

Social hållbarhet 

 

Region Gotlands vision rörande den sociala dimensionen är att bygga ett långsiktigt och 

öppet samhälle för lokalinvånare men även för besökare på Gotland. Kommunen beskriver i 

visionen att de önskar att samhället ska vara jämlikt samt jämställt där grundläggande 

mänskliga behov tillgodoses samt att det ska vara en ö där individer kan utvecklas och vara 

delaktiga (Region Gotland 2017).  

 

Ekonomisk hållbarhet 

 

Region Gotland belyser i deras vision rörande ekonomisk hållbarhet att en ekonomisk tillväxt 

ska ske på ett balanserat vis i nyttjandet av resurserna som finns på ön. Gotland ska växa 

genom en ökad befolkningsmängd samt en samverkan på ön. De menar att det ska vara en bra 

plats där barn har möjligheten att växa upp med goda utbildningsmöjligheter samt 

förutsättningar för fortsatt utbildning och arbete i framtiden (Region Gotland 2017).  

 

Ekologisk hållbarhet 

 

Detta område belyser den ekologiska vikten att samhället bör värna samt bevara 

innerstadsmiljön, naturen samt vattnet för lokalbefolkningen idag men även för framtida 
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generationer. Detta innebär utveckling av Gotland som en ekologisk kommun. Visionen inom 

detta område är en omställning till lokalproducerad förnyelsebar energi samt minskning av 

negativa klimatavtryck och gifter i naturen. Kommunen önskar även arbeta till en högre grad 

med återvinning samt skapa ett hållbart kretslopp (Region Gotland 2017).  

 

 

5.2 Intervjuer 

 

5.2.1 Intervju Mats Jansson, Region Gotland (Se bilaga 1) 

 

Mats Jansson är strateg och sedan 1 år tillbaka anställd på Region Gotland, vilket består av 

både kommun och landsting. Han arbetar främst med hållbar tillväxt på en avdelning inriktad 

på området regional utveckling. Tidigare arbetade han i cirka 20 år på föreningen Gotlands 

turistnäring.  

 

Janssons arbetsuppgifter är att utifrån den strategiska visionen “Vision Gotland 2025” arbeta 

med hållbar tillväxt mot besöksnäringen. Region Gotland arbetar med att utveckla visionen 

och Janssons uppgift är att förminska de strategiska målen till ett handlingsbart format. Han 

menar att hållbart utvecklingsarbete på Gotland behöver förbättras och att privata företag 

främst arbetar med egna uppgifter och tar ansvar för sina egna företag. Jansson anser att det 

inte finns konkreta sociala mål i planeringen av hållbar utveckling i Visby och på Gotland. 

Han menar att syftet är att det ska vara ekonomiskt, socialt samt ekologiskt hållbart och att 

Region Gotland arbetar med att utveckla olika mål. Jansson upplever att byggnationen av den 

nya kryssningskajen på norra Gotland, som ska vara slutfört år 2018, kommer att bidra med 

fler dagsresenärer. Han menar att detta skapar ytterligare krav på Visby som turistdestination. 

Jansson beskriver att planeringen inrymmer målet att turister ska vara en del av livet på 

Gotland, att arbetstillfällen ska öka samt att detta ska generera utveckling av ön. Han menar 

att Gotland inte skulle existera idag om turister inte fortsatt besöka ön.  

 

Han beskriver att kommunen idag samtalar kring mottagande av resenärer från 

kryssningskajen samt hur besökare ska spridas ut i Visby. Han menar att det är av vikt att 

erbjuda olika typer av utflykter så att individer inte besöker samma plats vid samma tidpunkt. 

Han anser även att detta gynnar miljön. Jansson uppger att det är problematiskt att paketera 

en resa för resenärer som inte har besökt Visby tidigare. Han anser att då individer besöker 

nya platser så önskar de få en övergripande bild av resmålet samt finna saker av intresse. Han 

anser att det som kan vara av intresse på ön och som även behövs där är sevärdheter, 

naturupplevelser, kust, shopping samt caféer. Jansson menar att Visby samt andra delar av ön 

erbjuder detta men att de behöver vidareutvecklas. 

 

Jansson anser rörande kajens påverkan på Visby är att kajen kommer gynna Visby 

ekonomiskt till en hög grad. Han menar dock rörande den ekologiska aspekten att det är 

viktigt att ankommande resenärer informeras om regler samt riktlinjer. Dessa är exempelvis 

förbud av klättring på ringmuren och att resenärer kan erhålla böter samt att kulturarvet 
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förstörs. Jansson belyser öns problem med hot om vattenbrist men menar att detta kommer att 

vara löst vid kajens slutförande år 2018 med en avsaltningsanläggning i Kvarnåkershamn. 

Han menar att aktörer får hitta lösningar istället för att avstå från bebyggelse samt förnyelse 

av saker. 

 

Jansson informerar att Region Gotland inte lägger mycket resurser på Gotlands turism. Han 

menar att de däremot arbetar med infrastrukturen på ön som gynnar turister samt 

lokalbefolkning. Han anser att turismen generellt sett är av vikt för ön och att individer lever i 

en säsongsvariation som de uppskattar. Jansson menar även att resandet har ökat och att detta 

är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv då resurser används på ett bättre sätt än tidigare. Detta 

skapar enligt honom omsättning året om samt fler arbetstillfällen. Han anser att detta kan 

gynna lokala privata företag om turistströmmen sprids ut över hela året.  

 

Jansson anser rörande hållbar utveckling att det inte är möjligt att fritt bebygga samt 

exploatera områden. Det finns enligt honom en detaljplan som aktörer arbetar med rörande 

detta. Ett område kan exempelvis pekas ut som ett leaseområde vilket är ett område som kan 

finnas nära stranden där aktörer kan önska satsa på infrastrukturen om det finns privata 

intressenter som vill investera. Jansson anser att detta påverkas av intressenivå samt 

efterfrågan. Lokala invånare på Gotland har en liten påverkan rörande utvecklingen eller har 

möjligheten att ge förslag på vad som kan byggas. Han menar att det finns intresseföreningar 

i innerstaden i Visby där lokalinvånare har möjlighet att framföra sina åsikter och idéer. 

Jansson anser att det inte är möjligt att exempelvis förändra färgen på husen enligt önskemål 

då Visby innerstad ska bevaras på samma sätt över tid då staden är historisk. Han informerar 

att individer behöver ansöka om bygglov om de önskar genomföra förändringar av sin 

husfasad då kommunen och staten bär ansvar för att bevara kulturarvet. 

 

5.2.2 Intervju Gunilla Lexell, Leader Gute (Se bilaga 1) 

 

Gunilla Lexell arbetar som vice ordförande i Leader Gute-föreningen sedan augusti år 2015. 

Hon har varit delaktig i framtagandet av en utvecklingsstrategi som Leader Gute använder i 

sitt arbete. Lexell är delaktig i styrelsearbetet med olika uppdrag och arbetar även med att 

driva föreningens arbete utifrån den framtagna strategin. Föreningen består av olika 

representanter från offentlig, ideell samt privat sektor med förtroendevalda.  

 

Den utvecklingsstrategi som tagits fram av föreningen består enligt Lexell av målområden. 

Målet “hållbara småföretagandet” är sammankopplat med besöksnäringen. Ett ytterligare 

målområde är “Leva och verka på hela ön” som består av att bo på Gotland och att 

lokalinvånare ska vara delaktiga. Ett ytterligare mål berör energi och ett fjärde mål berör en 

hållbar miljö, vilket är förnyelsebar energiomställning som är viktigt för föreningen. Målet 

med strategin är att denna ska bidra till utvecklingsarbetet som sker regionalt på Gotland. 

Arbetet är finansierat av EU och ska uppnå 2020-målen i EU. Målet är att öka 

sysselsättningar och att det finns möjligheter till detta. Detta är viktigt på Gotland samt i 

Visby. Ett mål på ön är att människor ska önska flytta till Gotland för att bo samt arbeta. 

Lexell beskriver att digitaliseringen på Gotland kan bidra till ett underlättande för företag att 



27 
 

etablera sig på landsbygden. 

 

De horisontella målen i strategin berör verktyg som används då individer samarbetar med ett 

projekt lett av Leader Gute. Det finns även en möjlighet att söka projektstöd hos dem. Målen 

är jämställdhet, hållbar miljö, innovationer, ungas och barns delaktighet samt folkhälsa. Då 

en grupp individer söker stöd för ett projekt så bör de enligt Lexell begrunda dessa mål. Den 

hållbara miljöaspekten är även av vikt inom dessa projekt för föreningen. Det finns däremot 

inte framtagna miljömål men utvecklingsstrategin som tagits fram belyser ändå miljö som en 

viktig punkt. Det ekonomiska området är även av vikt för Leader Gute då de anser att 

affärsmässigheten behöver öka på Gotland för att kunna skapa en starkare konkurrenskraft 

och bidra till en mer stabil ekonomi. Detta kan enligt Lexell skapas genom ökad 

sysselsättning men även genom en lägre sysselsättning med en mer effektiv form av 

företagande. Det mest centrala i Leader Gutes verksamhet är projekten som bedrivs och det är 

av vikt för föreningen att arbeta med ovanstående målområden. Det sociala området består 

enligt Lexell av att bo samt leva på Gotland vilket är målet “Leva och verka på hela ön”. 

Denna punkt belyser att individer bör erhålla samma förutsättningar oavsett boendeområde 

samt där företagen drivs på ön. Det ska enligt Lexell finnas bra möjligheter för individer att 

flytta till Gotland, utbilda sig samt även driva företag om de önskar. 

 

Leader Gute har en nära kontakt med lokalbefolkningen på ön och de använder sig av ett 

underifrånperspektiv. Detta är en metod som enligt Lexell är beprövad i Europa. Hon menar 

att metoden har visat att lokalbefolkningen har viljan samt kunskapen rörande utveckling av 

trakten och att detta är viktigt att ta hänsyn till. Hon beskriver att detta är en ledstjärna inom 

föreningen där det är av stor vikt att lokalbefolkningen samt aktörerna är delaktiga. Då det 

finns ett engagemang lokalt så skapar detta enligt Lexell en förutsättning för att arbeta 

långsiktigt. Det är även viktigt enligt henne att det finns ett medbestämmande lokalt rörande 

inflytande på olika frågor.  

 

De projektmedel som används av Leader Gute har enligt Lexell främst erhållits från EU på 

70% från fonder men även från Region Gotland. 52 miljoner kronor har föreningen till 

förfogande för genomförande av den framtagna strategin. De har enligt henne ingen en 

konkret budget för besöksnäringen men hon informerar att näringen tar del av dessa pengar. 

Besöksnäringen är enligt Lexell däremot viktig för ön. Leader Gute och uppdraget kring att 

utveckla Gotland består av samarbete med olika utvecklingsaktörer på en myndighetsnivå 

samt med olika organisationer. Strategierna beskriver Lexell bör fungera med olika 

styrdokument som tagits fram regionalt vilket arbetas med mellan aktörerna. Hon beskriver 

att aktörerna arbetar på olika sätt med olika verktyg men rör sig åt gemensam riktning.  

 

På Gotland är det enligt Lexell viktigt med hållbarhet. Inom besöksnäringen beskriver hon att 

det tydligt visas i deras arbete genom ett tydligt miljöfokus. Aktörer inom näringen beskriver 

Lexell arbetar med Svanenmärkning på olika hotell och även med miljövänlig energi. Det 

finns enligt henne en ambition i Visby och på Gotland att satsa på arbetet med miljö. 

Näringslivet på Gotland prioriterar enligt henne den hållbara turismen och hållbarhetsarbetet. 

Hon menar att aktörerna är beroende av besöksnäringen samt lantbruket. Dessa näringar 
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anser hon är stora på ön samt att alla företag är medvetna om vikten av näringarna.  

Exploateringsaspekten är enligt Lexell viktig att ta hänsyn till. Det är även viktigt att för 

besökande turisters upplevelse på landsbygden utanför Visby förhindra överbefolkning i 

naturen samt att naturen inte är nedsliten och är väl bevarad. Det är en utmaning som aktörer 

står inför, att både bevara men även utveckla. Lexell menar att naturen behöver värnas om, 

och hon anser att aktörer arbetar med att naturen görs tillgänglig och detta är viktigt för 

Gotland. Det sker exempelvis en anpassning för funktionshindrade på olika naturreservat idag 

och information finns även tillgänglig rörande detta. Detta skapar enligt Lexell en möjlighet 

för turister att få uppleva naturen. 

 

Kryssningsturismen är betydelsefull för Gotland och Visby och även en stor möjlighet enligt 

Lexell. Hon menar att landsbygden kan påverkas positivt av denna turismform men att det 

kan finnas en risk med denna turismform då den främst begränsas till Visby. Det är även 

viktigt att detta drivs på ett sätt som inte skapar belastning för ön och detta kan enligt Lexell 

lösas genom infrastrukturen. Utvecklingen av kryssningsturismen kan enligt henne vara 

positiv vid korrekt användning och landsbygden kan visa upp både kultur- samt naturmiljöer. 

Naturturismen menar Lexell kan växa genom detta och turisterna som anländer till Visby 

med kryssningsbåtar har möjligheten att upptäcka Gotlands natur i Visby samt på öns 

landsbygd. Det finns en möjlighet för företag att arbeta med natur- samt kulturturism som kan 

utvecklas på ön rörande kulturarv. Hon menar även att om kryssningsturister erhåller ett 

positivt intryck vid sitt besök på ön så bidrar detta till att de önskar återvända. De företag som 

finns på ön är mångfaldiga. Lexell menar att arbetet med hållbarhet långsiktigt kommer att 

förbättras, och detta berör enligt henne ekonomiska, ekologiska samt socialt områden. Hon 

menar även att företagare på Gotland kommer att bli bättre på beslutsfattande. 

 

5.2.3 Intervju Johan Lindvall, Destination Gotland (Se bilaga 2) 

 

Johan Lindvall arbetar som marknads- och försäljningschef på Destination Gotland sedan 1,5 

år tillbaka. Lindvalls uppgifter är att fylla fartygen året om med passagerare samt att utveckla 

paketeringen. Lindvall är även ansvarig för utveckling av varumärket Destination Gotland. 

Han menar att sommaren “är som den är” och att de inte behöver göra en ansträngning för 

uppfyllnad av båtarna med resenärer. Det är enligt Lindvall trots detta av vikt att utveckla 

besöksantalet så att fler resenärer väljer Gotland som resmål samt även eftersträva en turism 

året om.  

 

Lindvall informerar att Destination Gotland erbjuder paket med rabatterade priser på logi vid 

bokning av resor av kunder. Målet med verksamheten informerar han är att vidareutveckla 

varumärket Destination Gotland. År 2016 fick bolaget för första gången konkurrens av ett 

bolag som kör resenärer mellan Oskarshamn och Visby och detta bidrog till att Destination 

Gotland önskade vidareutvecklas. Lindvall menar att de tidigare sålde ön som 

turistdestination men att det nu är viktigt att resenärer väljer att resa med Destination Gotland 

och inte deras konkurrenter. Han uppger att bolaget för tillfället utvecklar en strategi- och 

kommunikationsplattform för bolaget samt upplever att deras framtid ser positiv ut.  
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Lindvall menar att det finns en grundprislista rörande resekostnader till och från Gotland. 

Detta varierar enligt honom beroende på om det är högsäsong eller en högtid och han menar 

att det under dessa perioder sker en stor variation i bolagets priser. Enligt Lindvall arbetar de 

med olika kampanjer där de minskar priserna, som exempelvis kampanjen ”alla plus bilen”. 

Denna kampanj skapar enligt Lindvall en billigare resa för bilresenärer med fem personer. 

Han menar att kampanjerna förekom oftare under år 2016 på grund av konkurrens men att 

bolaget i år kör turerna till Visby. Han menar att de kommer trots detta att försöka arbeta med 

prislistan så att alla individer har möjligheten att resa till Gotland. De kan däremot inte göra 

stora sänkningar då det enligt Lindvall ska vara unikt att resa till Visby. Det är enligt honom 

en unik plats som har mycket att erbjuda och som bör bevaras.  

 

Destination Gotland marknadsför via olika digitala kanaler. Detta sker enligt Lindvall idag 

via TV-reklam på tv-kanalerna TV3, TV4 samt Kanal 5 där de på ett övergripande vis 

berättar om Gotland som resmål. Han informerar även att de samarbetar med mediebyrån 

IUN i Stockholm som hjälper bolaget med utplacering av mediapengar på linjär TV samt 

placerar priskampanjer och paketeringar på internet. Detta skapar enligt honom en möjlighet 

för kunder att på ett enkelt vis hitta information samt olika erbjudanden. Lindvall uppger att 

de även fokuserar på plattformar som Aftonbladet. Facebook är även enligt honom en viktig 

digital kanal då det finns en bred målgrupp mellan åldrarna 11 till 92 år. Han informerar att 

de exempelvis marknadsför via Instagram där de publicerar landskapsbilder som ska bidra till 

inspiration hos potentiella resenärer och skapa en önskan att besöka Gotland. De marknadsför 

sig även via annonser i tidningar och i tunnelbanan. Lindvall menar att det idag är enkelt att 

nå en specifik målgrupp genom sociala medier. Han menar att det är möjligt att skapa kontakt 

med individer på olika platser geografiskt sett.  

 

Enligt Lindvall är bolagets 150-åriga existens en styrka. Han menar att människor har ett stort 

förtroende för verksamheten samt att bolaget främst står för trygghet och säkerhet och att de 

även arbetar för att gynna Gotland. Han menar att servicedelen på båten alltid kan förbättras 

och de ständigt arbetar med detta. Lindvall anser att marknadsföringen är den största styrkan 

hos bolaget. Enligt honom sänds deras nyhetsbrev till ungefär en kvarts miljon individer samt 

att deras hemsida besöks av tusentals människor årligen. Han anser att en svaghet hos bolaget 

kan vara deras önskan om förbättring av deras image, vilket är bilden av bolaget hos olika 

målgrupper. Han menar att många individer betraktar bolaget som gammalt samt konservativt 

med flertalet anställda. Lindvall önskar att deras anställda ska lyftas fram då de har många 

bra anställda inom bolaget enligt honom.  

 

Destination Gotland arbetar ekologiskt genom en medvetenhet om deras påverkan på 

Östersjön. De använder katalysatorer i båtarna som bidrar till minskat utsläpp av bränsle i 

sjön. Lindvall nämner att en ny färja från Kina anländer i slutet av år 2017 som ska drivas på 

gas och detta betyder enligt honom att Destination Gotland befinner sig i framkant då gas är 

miljövänligt. För att detta ska fungera arbetar bolaget mycket med andra aktörer på Gotland. 

De arbetar enligt Lindvall med idrottsaktörer då de menar att idrott är viktigt samt att aktörer 

har samlat all kultur på en enda plattform. Detta skapar enligt Lindvall möjligheten för 

turister att upptäcka sevärdheter och detta kan endast göras möjligt enligt honom med 
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samarbeten. De samarbetar exempelvis med Romateatern, Wisby strand samt evenemangen 

Medeltidsveckan och Almedalsveckan. Enligt honom arbetar de med flera evenemang som 

äger rum på Gotland och de paketerar resorna till dessa. Detta bidrar enligt Lindvall till 

möjligheten till billigare evenemangsbiljetter då kunder bokar sina paketresor innehållande en 

aktivitet.  

 

Han upplever att turister främst besöker Gotland och Visby på grund av sol samt bad, Visbys 

kultur som exempelvis den fyra kilometer långa ringmuren, uteliv och mat. Han anser även 

att fler och fler turister väljer att resa med bil till ön då detta ökar möjligheten för rundresa på 

ön och att de då inte blir begränsade till Visby. Detta har enligt Lindvall varit populärt då 

Visby, enligt honom, är unikt och att det kommer att vara på detta vis även i framtiden.  

 

5.2.4 Intervju Monica Frisk, Gotlands Besöksnäring AB (Se bilaga 2) 

 

Monica Frisk kommer från Helsingborg och arbetar sedan 2015 som VD på Gotlands 

Besöksnäring AB. Aktiebolaget ägs av Gotlands förenade besöksnäring, vilket är en förening 

bestående av 70 medlemmar. Föreningens mål är att bestå av 100 medlemmar. Frisks 

uppgifter som VD är att representera olika besöksnäringsfrågor från ett privat perspektiv. 

Hon är en länk mellan den offentliga och privata sektorn samt är delaktig i ett näringslivsråd. 

Frisk arbetar även med skapande av mötesplatser som frukostar och besöksnäringsdagar med 

olika aktörer.  

 

Marknadsföringen för Gotland sker inte externt utan detta hanteras enligt Frisk av bolaget 

Inspiration Gotland. Gotlands Besöksnäring AB har ett samarbete med bolaget, vilket är det 

regionala kommunikations- och destinationsbolaget. De utför tillsammans olika 

marknadsföringsaktiviteter. Hon nämner även att bolagets framtid ses över för tillfället samt 

ett eventuellt samgående med Gotlands Besöksnäring AB. Företag på Gotland arbetar enligt 

Frisk enskilt med marknadsföring idag då det för närvarande inte finns en gemensam strategi 

rörande kommunikationer, marknadsföringssätt samt näringsliv. Hon informerar att bolaget 

Destination Gotland arbetar med marknadsföring av ön mot turister och att de är en stor aktör 

på Gotland som erhåller statliga bidrag. De är enligt henne en viktig del av infrastrukturen på 

ön. Hon beskriver även att aktörer inom besöksnäringen rörande planer samt organiserad 

marknadsföring inte ligger i framkant men att det kan uppfattas så. 

 

Styrkorna hos Gotlands Besöksnäring AB är enligt Frisk att de arbetar nära medlemmarna 

och inte behöver invänta upphandlingar inom den offentliga sektorn. Bolaget kan arbeta i 

egen vald takt samt snabbt fatta beslut. En utmaning samt en svaghet upplever hon är att 

bolaget ständigt behöver tänka på upprätthållande av medlemsantalet samt även göra 

medlemmarna nöjda. Detta är svårt enligt Frisk. Hon menar att medlemsavgifter, vilket är en 

grund för administration, och sökande av statliga strukturfondspengar behövs tas hänsyn till. 

Hon anser att det kan vara svårt att befinna sig i detta beroende.  

 

Frisk menar att det inte sker ett konkret arbete rörande lockande av målgrupper till Visby och 

Gotland samt att detta är ett stort problem. Hon beskriver Gotland som en destination utan en 
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konkret besöksnäringsstrategi men att Region Gotland för tillfället arbetar fram denna 

strategi. Detta anser hon är ett angeläget mål. Frisk beskriver att det inte sker en organiserad 

marknadsföring samt att turismen har blomstrat på Gotland på egen hand. Hon menar att 

Destination Gotland marknadsför Gotland mot den svenska marknaden samt att det även sker 

försök mot södra Sverige och Västkusten men att det är en annan typ av marknad.  

 

Frisk uppger att Gotlands Besöksnäring AB har kontakt med lokalbefolkningen i Visby 

genom det grundade kryssningsnätverket “Gotland Cruise Network”. Visbys innerstads 

förening som består av invånare ingår i detta nätverk. Kontakten med invånarna är viktig då 

bolaget behöver förbereda Visby samt övriga Gotland inför den nya kryssningskajen. Frisk 

erhöll vid hennes ankomst till Gotland insikten att det inte fanns ett konkret samarbete mellan 

den privata och offentliga sektorn rörande kajutvecklingen. Områden som affärs- och 

produktutveckling, värdskap, internationalisering samt skyltning var inte väl förberedda. 

Detta informerar Frisk bidrog till grundandet av nätverket. Region Gotland står för kostnaden 

för byggnationen av kajen och ett område som kallas “Frihetspjäsen” som ägs av hamnen 

hyrs ut till Copenhagen Malmö Port. Detta är enligt henne en samägd hamn mellan Malmö 

och Köpenhamn och bolaget kommer att hyra kajen under 20 år och betala hyran till 

kommunen Region Gotland.  

 

Frisk har sedan hennes anställnings början uppmärksammat avsaknaden av en övergripande 

plan. Detta menar hon behövs på Gotland. Denna typ av plan rörande hållbar utveckling finns 

enligt henne på andra destinationer och att denna plan inom kryssningsindustrin bidrar till 

samtalet om bärkraft. Detta innebär antalet passagerare som en destination som Gotland kan 

ta emot samt ett behov av gränsdragningar. Det är exempelvis enligt Frisk inte lämpligt att 

3000 passagerare från fyra fartyg besöker ön under en dag eller att flertalet bussar kör runt på 

ön med passagerarna. Hon beskriver att aktörer på ön arbetar med ett projekt med ett fokus på 

denna plan som inkluderar världsarvet.  

 

Frisk upplever även att den ökade turistströmmen som besöker ön, till en följd av 

kryssningsindustrins ökning på Gotland, behövs informeras om destinationens ömtåliga natur 

samt kultur. Detta kan enligt henne exempelvis ske genom ett program med exempelvis 

rabatter som turisten erhåller vid ankomst, en app med information eller ett belöningsprogram 

om turisten är försiktig under sin vistelse med natur och kultur. En utmaning enligt Frisk är 

att Gotland är en ö och det finns politiska utmaningar idag samt en ökad närvaro av militär. 

Det är även viktigt att vara medveten om Gotlands varumärke runtom i världen enligt Frisk. 

En ytterligare utmaning enligt henne är hållbarhetsarbetet rörande vattenbristen för öns 

boende. Flertalet kampanjer äger för tillfället rum rörande detta problem.  

 

Hon anser även att destinationen bör arbeta med att bli en året om destination och att detta 

kan ske genom ökad marknadsföring och fler reseanledningar under olika säsonger. Detta 

kräver enligt Frisk paketerbjudanden, inriktning på olika marknadssegment samt en 

fungerande distributionskanal. Det finns enligt henne företag på ön som anser att det är svårt 

att vara en året runt destination då de exempelvis inte har kunder under oktober månad. Det 

finns däremot forskning enligt Frisk som visar att det är möjligt att skapa en efterfrågan och 
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att detta kräver ett bra marknadsföringsarbete till en lämplig kostnad och även ett samarbete 

mellan aktörer. Då företag enas om marknadsföring och olika verktyg kan detta enligt Frisk 

skapa en ökad möjlighet till fler kunder och företag behöver då även ha öppet under övriga 

månader på året utom sommarmånaderna. Detta kräver då enligt en samverkan. 

 

Bolagets mål informerar Frisk är att öka antalet gästnätter till 20 % och även öka 

internationella gästnätter till 30 %. Frisk anser att de även behöver förädla destinationen 

genom exempelvis skyltning som riktas till internationella turister och att menyer även bör 

skrivas på tyska samt engelska. Det kan enligt Frisk komma många tyska passagerare i 

framtiden. Hon anser även att aktörer behöver söka upp nya marknader och kunder. Ett ämne 

som diskuteras på Gotland enligt henne är ekologisk hållbarhet vilket är ett avancerat område 

då många turister besöker ön och Visby via kryssningsfartygen. Hon anser att det är av vikt 

att arbeta med detta område samt hur besökare bemöts och att invånarna upplever deras 

närvaro som acceptabel. I detta avseende är det enligt Frisk viktigt med kontakten med 

innerstadsföreningen i Visby. Ett viktigt segment är enligt henne även konferenser samt 

möten då detta kan skapa en helårsverksamhet. 

 

 

5.3 Observation och egna reflektioner av Destination Gotlands och 

Gotlands Besöksnäring AB:s marknadsföring av Visby 

5.3.1 Destination Gotland  

 

Vid besöket på Destination Gotlands egna webbsida uppmärksammas till en början bildspelet 

med bilder på landskapet samt bilder med människor som umgås samt solar och badar. På 

första bilden visas två barn som springer på stranden med den tillhörande beskrivningen 

”Solenergi från 95 kr”. Den andra bilden visar ett par i solnedgången och den sista bilden 

visar två kvinnor som sitter i gräset på stranden och skrattar. Detta skapar omgående intrycket 

att sommarsäsongen har inletts då bilderna porträtterar interaktioner som sker under 

sommarsäsongen. På förstasidan under första bilden på barnen står det följande; “Boka färjan 

och boende på Gotland - Boka båten till Visby och Gotland. Här hittar du även prisvärda 

hotell, stugor, camping, vandrarhem och ett stort utbud av konserter, föreställningar, roliga 

aktiviteter och mycket mer” (Destination Gotland 2017).  

 

Ovanstående text belyser att kunder kan boka båt samt boende på Gotland vid samma 

tillfälle, samt att kunder kan boka olika evenemang då de bokar båtresa. Det framgår att olika 

områden kan bokas samtidigt och detta kan underlätta för kunden vid besöket på Gotland. 

Möjligheten för kunder att boka olika typer av boenden samt aktiviteter på en hemsida kan 

enligt oss skapa en känsla av lättnad och att kunden exempelvis inte behöver söka efter flera 

hemsidor för att boka olika aktiviteter (Destination Gotland 2017).  

 

På förstasidan erhåller besökare möjligheten att boka båtbiljetter och det finns även olika 

erbjudanden som bolaget publicerar under olika bilder. Detta gör att kunden lätt kan orientera 

sig på sidan. Vid bokning av erbjudandet för 95 kronor per person så ser vi att det är 
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begränsat till de båtturer som främst sker kvällstid annars gäller en annan prislista. Kunder 

har även möjlighet på sidan till biljettbokning för olika konserter samt evenemang och även 

olika specialerbjudanden. De beskriver olika paketresor som de erbjuder samt olika boenden 

som exempelvis olika hotell på Gotland samt vandrarhem. De visar även att det finns en 

möjlighet till camping samt hyrande av stuga. Via olika bilder på boenden illustreras att det 

finns olika boendealternativ vilket underlättar boendeval för kunder. Då det är möjligt för 

kunden att boka olika saker på en sida kan detta vara en fördel vid konkurrens mot andra 

aktörer inom turismbranschen som exempelvis båtbolag. Detta kan vara en 

differentieringsaspekt som Destination Gotland använder på ett bra vis (Destination Gotland 

2017).  

 

Förstasidan ger besökaren en inblick i vad Destination Gotland erbjuder som bolag. På 

hemsidan finns det längst upp på förstasidan kategorier som visar olika områden för kunden 

som bolaget arbetar med samt vad för typ av information som kategorierna innehåller. Dessa 

kategorier är: ”Färja”, ”Boende”, ”Att göra” samt ”Paketresor”. Via dessa kategorier blir det 

lättare att hitta det kunden efterfrågar och webbsidan upplevs som trovärdig (Destination 

Gotland 2017). ”Färja”-kategorin på hemsidan består av information rörande vad resenärer 

bör överväga innan avresa samt även under och efter resan. Detta påvisar att de önskar att 

resenärer ska erhålla en bra upplevelse innan, under samt efter resan till Gotland. Det finns 

även information rörande bolagets båtar samt vad som finns tillgängligt på båtarna. De 

informerar exempelvis att det finns möjlighet till förtäring på båtarna, göra olika inköp i en 

butik på båtarna samt att kunder kan besöka en bio under resans gång. Det är även möjligt för 

kunder att erhålla tips på vad för typer av restauranger som finns ombord. Det är essentiellt 

med information på bolagets hemsida för att underlätta kundens resa samt att kunden bör bli 

informerad rörande faciliteter på båtarna som de kan ta del av. Detta visar att de ämnar ta 

hand om resenärerna (Destination Gotland 2017).  

 

”Boende”-kategorin består av information rörande olika typer av boenden som kunder kan 

boka samt information om vandrarhem, hotell, en stugby samt campingmöjligheter. Kunder 

kan även läsa information om specialerbjudanden som bolaget skapar. Destination Gotland 

informerar även att kunden kan erhålla förmåner om de bokar via deras hemsida. ”Att göra”-

kategorin består av information rörande olika evenemang samt aktiviteter som sker på 

Gotland året om. På hemsidan fokuserar bolaget för närvarande på sommarsäsongen. De 

informerar exempelvis att artister som Miss Li, Veronica Maggio samt Eva Dahlgren 

kommer att uppträda på gården Gåsemora på ön. Kunder får en möjlighet att köpa biljetter till 

dessa uppträdanden på bolagets hemsida samt även aktiviteter som surfing, klättring, surfjakt 

samt bodyboard. Det är även möjligt för kunder att köpa biljetter till Kneippbyns sommar- 

och vattenland samt att boka nattsafari. Hemsidan visar tydligt att det finns olika aktiviteter 

för vuxna samt barn. Detta visar att marknadsföringen sker mot en bred målgrupp då de 

erbjuder olika evenemang samt aktiviteter för olika åldrar (Destination Gotland 2017). 

 

”Paketresor”-kategorin behandlar information rörande paketresor som kunder kan boka och 

dessa erbjudanden innehåller båtresa samt övernattning. Kunder kan exempelvis boka en 

paketresa till Västervik samt Stockholm. På hemsidan kan information även läsas rörande 
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Gotland som “idrottens ö” enligt Destination Gotland. De informerar även om de lag som de 

sponsrar på ön. På hemsidan finns det inte information tillgänglig rörande om Gotland är en 

året runt destination då det främst publiceras sommarbilder på hemsidan. Om de önskar locka 

turister året om bör de fokusera på bilder samt text för alla säsonger under året. Detta kan 

bidra till uppfattningen att ön endast är en sommardestination (Destination Gotland 2017). 

Hemsidan visar på ett tydligt vis att Destination Gotland adresserar en bred målgrupp genom 

att de skapat aktivitetserbjudanden för barn, vuxna, unga vuxna samt äldre individer. De 

presenterar ett utbud med olika evenemang, aktiviteter samt olika boenden som är anpassade 

för alla målgrupper. På detta sätt framstår Destination Gotland som ett stort bolag som önskar 

locka flera olika typer av målgrupper till Visby.  

 

Vi har även observerat Destination Gotlands instagramkonto. De uttrycker sig på följande vis 

på Instagram: “Destination Gotlands officiella konto, välkomna att inspireras! På ”stories” får 

du dessutom följa med vår marknadsavdelning bakom kulisserna!” (Instagram 2017). På 

instagramkontot publiceras bilder på Gotland samt Gotlandsfärjans utseende invändigt. De 

ger även en inblick i personalens arbete på båten genom exempelvis en bild på personalen i 

ett kök. Den första bilden publicerades år 2012 den femte november och de har för 

närvarande 2 481 följare på kontot (Instagram 2017). Genom studien av bolagets 

instagramkonto kan det konstateras att de inte är ständigt aktiva med publicering av bilder 

och under de 3 veckor som kontot har följts har de inte publicerat en “story”, alltså en video 

som visar vad de gör för tillfället, på deras konto. Detta trots att de tidigare på hemsidan 

beskrivit att kunder enligt dem får följa med bakom kulisserna. Detta blir enligt oss 

missvisande och upplevs överlag som att kontot inte är av hög prioritet (Instagram 2017).  

 

Vid observation av bolagets Tv-reklam på TV 4 så ser vi att de marknadsför sig genom en 

kort reklamfilm på några sekunder. Reklamfilmen visar barn som springer på stranden med 

raukar i bakgrunden. Reklamen är kort och det blir på grund av detta svårt att uppfatta att 

reklamen visar upp Visby samt Gotland då det inte finns någon beskrivande text i reklamen 

(TV4 2017).  

På Destination Gotlands facebooksida finner vi samma information som bolaget skriver på 

sin egna hemsida samt olika aktuella erbjudanden om paketresor och olika boendealternativ. 

De publicerar även videoklipp samt reklam riktade till sina följare. Destination Gotlands 

facebooksida har för närvarande 21 457 följare. Den senast publicerade videon, den 14:e maj 

2017, är en video med marknads- och försäljningschefen Johan Lindvall som besöker ett 

chokladbageri i småorten När där ägaren intervjuas som berättar om sitt arbete. Denna video 

har erhållit 267 likes, 41 kommentarer, 90 delningar samt 12, 6 tusen visningar. Detta visar 

att informationen sprids fort på sociala medier. Destination Gotland har även publicerat olika 

videoklipp om deras paketerbjudande “Jorden runt på en ö”. I en video visar de till en början 

en samling vuxna i en husbil som reser runt på ön och badar, surfar samt cyklar och äter 

måltider på olika platser i Visby. “Höstpaket - Fiske ”-videon visar hur en grupp individer 

fiskar i havet vid stranden som senare äter middag tillsammans med andra individer. 

Videoklippet avslutas med en bild ovanifrån på Visby innerstad och det visas en text där det 

står “Gotland - Året runt på en ö”. Alla videoklipp visar tydligt att det finns mer på Gotland 
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än sol och bad (Facebook 2017).  

 

Facebookflödet för Destination Gotland är aktivt med ovanstående beskrivna inlägg samt 

marknadsföringen av deras egna produkter som säljs på båtarna. Detta är exempelvis tröjor 

med loggan ”Gotland”. Det senast publicerade inlägget innehåller en publicering av en lista 

över de filmer som kommer att visas under sommaren i biosalongen på båtarna (Facebook 

2017). Destination Gotlands twitterkonto har idag 952 följare samt att bolaget följer 41 

konton. Längst upp på sidan finns en kort beskrivning av vad kunder kan finna på bolagets 

twitterkonto. De har en möjlighet att skriva frågor till bolaget samt även se de erbjudanden 

samt tips som bolaget har att ge till kunderna. De meddelar även tider då de är anträffbara 

samt att de svarar så snart de har möjlighet. Detta visar att de är tillgängliga och har en 

tillgänglig kundservice. Destination Gotland meddelar även att de finns i Visby samt 

informerar om länken till deras egen hemsida. På deras twitterkonto finns även olika 

kategorier. Dessa kategorier är “tweets” vilket är inlägg som bolaget har publicerat, “tweets 

och svar” vilket är inlägg som bolaget har publicerat som andra konton tidigare har skapat 

samt svar som de har gett på olika inlägg. Ytterligare kategorier är “medier” som består av 

helgdagshälsningar, bilder på deras båtar samt olika erbjudanden. En ytterligare kategori är 

“gillamarkeringar” som består av inlägg som bolaget har klickat “gilla” på, alltså har tyckt 

om (Twitter 2017).  

 

Det inlägg som publicerades den 3 maj år 2017 på bolagets twitterkonto visar exempelvis en 

av bolagets båtar som färdas förbi Ernemar gästhamn i Oskarshamn. Detta visar upp bolaget i 

ett positivt ljus då de får “gratis marknadsföring” genom en persons konto med en positiv text 

där personen beskriver att de inte förlorar intresset för utsikten vid hamnen då bolagets båtar 

färdas förbi gästhamnen. De publicerar exempelvis inlägg med information om det är hård 

vind och att detta kan medföra förseningar av båtarna, information om båtturer under 

sommarmånaderna samt att kunder kan möta dem på event som den politiska 

Almedalsveckan på Gotland. De publicerar även inlägg rörande “jorden-runt-äventyret” samt 

en länk innehållande en reklamfilm för ön. Bilderna som visas i “medier”-kategorin visar 

exempelvis en påskhälsning till individer som följer deras konto, en bild på en av deras båtar 

i solljus samt mörker, en bild på ett erbjudande med ringmuren i bakgrunden kompletterad 

med texten “Färga och 2 hotellnätter fr. 995 kr” och även en bild på en av deras båtar med 

den tillhörande texten “Ta färjan för 95 kr” (Twitter 2017).  

5.3.2 Gotlands Besöksnäring AB 

Gotlands Besöksnäring AB:s facebooksida presenterar olika typer av information. På 

föreningens startsida finns en kort beskrivning av bolagets facebooksida vilket lyder på 

följande vis; ”Samlingsplats för medlemmar och intressenter till föreningen Gotlands 

Förenade Besöksnäring.” (Facebook 2017). Denna beskrivning skapar en professionell 

uppfattning av bolaget på grund av det akademiska språket samt en beskrivning av de parter 

som befinner sig på bolagets facebooksida. Det finns även information om hur många 

individer som “gillar”, vilket är 576 följare, samt följer deras sida, vilket är 567 följare. De 

kontaktuppgifter som finns på föreningens sida visar att det finns en möjlighet till att skriva 
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meddelanden omedelbart till föreningen på Facebook, en e-postadress om personer önskar 

skriva e-postmeddelanden samt en internetlänk till deras egna webbplats. Då kontaktuppgifter 

publiceras offentligt kan ett positivt intryck av bolaget skapas då det är möjligt att kontakta 

dem. Om dessa uppgifter uteblir kan besökare enligt oss uppleva att företaget är mindre 

seriösa än andra företag. På föreningens startsida visas en mapp med olika typer av foton 

samt en mapp med ett videoklipp som föreningen har lagt upp. Det videoklipp som har 

publicerats på facebooksidan är en video som visar en person som sjunger samt spelar gitarr 

framför en filmduk med en bild på en grön ö. Det finns ingen beskrivning för denna video 

vilket kan skapa en svårighet för besökaren på sidan att uppfatta varför denna video har 

publicerats samt vad den tillför för syfte på sidan (Facebook 2017). Detta kan enligt oss skapa 

förvirring.  

 

De publicerade bilderna under januari till april månad visar händelser från exempelvis Cruise 

Europe Conference i Bremen och bilder på anställda från olika företag på denna konferens. 

De publicerar även bilder från Besöksnäringsdagen där de diskuterade hur turismen kan se ut 

utan turistbyråer. De publicerar även bilder på anställda från en VIP-loge på en hockeymatch, 

från en värdskapsfrukost på Gotlands museum samt från Krögarföreningens årsmöte. De 

publicerar även en bild från ett seminarium om den nya kryssningskajen samt bilder från 

mässan Seatrade Cruise Global och en turistmässa i Berlin samt Hamburg i Tyskland. De 

foton som publicerats visar företagets mångsidighet då de visar upp olika typer av aktiviteter 

som de deltar i. Vid publicering av dessa bilder kan företaget visa upp en mer levande 

uppfattning av företaget som kan påverka deras medlemmar på deras sida. Uppfattningen av 

exempelvis konferensbilder samt bilder som visar anställda från företag kan skapa en 

uppfattning att de är professionella samt att de värderar anställda och vill visa upp en positiv 

bild av konferenser. De delar även en artikel från helagotland.se om Tofta samt en eventuell 

exploatering av området och en bild från en middag med blivande diplomater. Föreningen 

publicerar även en artikel om klimatsmart resande samt bilder från Cruise Baltic Conference i 

Århus, en landsbygdsnätverksträff samt frukostmöten. Artiklarna kan visa besökare samt 

medlemmar på sidan att bolaget arbetar hållbart, exempelvis med miljö (Facebook 2017). 

 

Då hållbarhet är ett område som många aktörer diskuterar och arbetar med så kan detta skapa 

en positiv bild av bolaget. Detta kan enligt oss även skapa en känsla av trygghet samt 

pålitlighet då artiklarna berör ett aktuellt ämne i samhället. Då bolaget visar att de anser att 

detta är ett viktigt område vid publiceringen av artiklarna kan detta skapa en uppfattning av 

pålitlighet. Detta då även de visar upp att de arbetar med hållbarhetsområdet vilket kan skapa 

en positiv känsla hos besökaren på facebooksidan. De beskrivningar som ges till bilderna är 

positiva vilket kan skapa en uppfattning att det råder en positiv stämning vid händelserna som 

visas upp på bilderna och beskrivningarna informerar även besökaren på sidan om vad som 

sker på bilden och även vad bolaget arbetar med för typ av aktiviteter (Facebook 2017).  

Vid besök av Gotlands Besöksnäring AB:s hemsida så ser vi ett bildspel som visar 

ringmuren, natur, Visby innerstad, en strand samt vatten. Detta visar besökare att Gotland 

erbjuder naturmiljöer samt historia. Den tolkning som kan göras av dessa bilder är att 

Gotland erbjuder ro men även liv och rörelse. Detta kan skapa en känsla hos besökaren att 
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önska resa till Gotland. Den text som visas i bildspelet består av fraserna ”Skapar 

mötesplatser”, ”Seminarier & kursdagar”, ”Gotlands besöksnäring”, ”Gemensamma 

strategier” samt ”Marknadsför destinationen”. Detta visar olika aktörer vad Gotlands 

Besöksnäring AB arbetar med och då detta publiceras i samband med bilderna kan detta 

förstärka uppfattningen av bolaget som positivt samt att de är drivna och aktiva. Intresserade 

aktörer kan sedan kontakta dem om de önskar och ett samarbete kan startas. Bild och text kan 

vara effektivt för bolag då bilder kan fastna i minnet och förstärka den beskrivande texten 

(Gotlands Besöksnäring AB 2017).  

 

Startsidan på bolagets hemsida består även av information om bolagets facebooksida och det 

inlägg som senast publicerats på facebooksidan. Detta visar att bolaget är aktivt hos en stor 

social medieaktör och även att de på ett enkelt vis kan publicera information om vad de för 

närvarande arbetar med och lätt nå ut till olika målgrupper. Det finns även ett kalendarium 

där de senaste händelserna beskrivs samt vilka datum de äger rum. Ytterligare information 

som publicerar berör bolaget och om besökaren klickar på rubriken ”Läs mer” kan personen 

läsa om hur bolaget startade samt vad de står för och arbetar med. Då bolaget publicerar deras 

bakgrundsinformation på hemsidan kan intresse väckas hos besökaren då de läser 

informationen. På startsidan finns det även information rörande branschnyheter, datum för 

viktiga händelser under år 2017 som exempelvis årsstämma och besöksnäringsdag. Vid 

publicering av aktiv och aktuell information kan en uppfattning skapas att bolaget är aktivt 

som önskar visa besökare på hemsidan vad som sker för tillfället och att företaget 

kontinuerligt uppdaterar på hemsidan (Gotlands Besöksnäring AB 2017).  

 

Besökaren på hemsidan erhåller även verksamhetsinformation, aktuella händelser och 

aktiviteter hos föreningen och information rörande exempelvis besöksnäringen. Det finns 

även en möjlighet att kontakta föreningen, information rörande erhållande av medlemskap i 

föreningen samt information rörande Gotland Cruise Network (Gotlands Besöksnäring AB 

2017). Gotlands Besöksnäring AB saknar ett instagram- samt twitterkonto. Detta reducerar 

mängden marknadsföring samt möjligheter att nå olika aktörer samt kunder. 
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6 Resultat och analys  

 

6.1 Hållbar utveckling 

 

6.1.1 Region Gotlands och Leader Gutes mål och visioner för hållbarhetsarbete  

 

Region Gotland arbetar för närvarande med att förnya utvecklingsprogrammet “Vision 

Gotland 2025” och Jansson arbetar med att omvandla visionens mål samt att göra dem 

handlingsbara. Kommunen använder lite resurser till sitt arbete med Gotlands turism men de 

arbetar med öns infrastruktur vilket i sin tur påverkar turismen. Detta arbete sker för att gynna 

lokalbefolkningen samt turisterna på ön. Den strategi som Leader Gute utvecklar består av 

horisontella mål som Lexell beskriver är verktyg som deltagande individer använder i olika 

projekt samt då de söker stöd för dessa projekt. De mål som tidigare nämns i studien är 

“hållbar miljö”, “jämställdhet”, “ungas och barns delaktighet”, “innovationer” samt 

“folkhälsa”.  

 

Lexell från Leader Gute beskriver att ytterligare mål i utvecklingsstrategin består av “hållbart 

småföretagande” som är kopplad samman med besöksnäringen samt “Leva och verka på hela 

ön” som består av boende på ön samt möjlighet till delaktighet för lokalinvånare. Det finns 

även ett energimål samt ett hållbart miljömål vilket är “förnyelsebar energiomställning”. 

Strategins syfte samt mål är att bidra till utvecklingen på Gotland som finansieras av EU. 

Sysselsättning är även ett mål som är viktigt på ön enligt Lexell som består av individer som 

ska flytta till ön för att arbeta samt bo. Hon menar att digitaliseringen kan vara en bidragande 

faktor till att företag lättare kan etablera sig samt verka på landsbygden.  

 

Vi menar att det är besynnerligt att Region Gotland inte använder specifika för 

turismbranschen rörande hållbar utveckling och att de inte redan har tydliga riktlinjer rörande 

detta. Detta är däremot en process som de har påbörjat att arbeta med vilket nämns ovan. 

Detta anser vi är positivt men vi upplever att de redan bör ha tagit fram en plan för 

turismbranschen då turismen började växa på Gotland.  

 

Enligt Elbe (2002) kan sysselsättningsgraden öka på en plats genom individers konsumtion 

som även kan förbättra platsens image. Han menar att investerare kan önska vara delaktiga i 

aktörers arbete på destinationen och fler individer kan önska flytta till platsen. Om fler 

individer väljer att exempelvis flytta till Visby så kan sysselsättningsgraden samt den 

ekonomiska tillväxten komma att öka. Utvecklingsarbete inom ekonomiska, sociala samt 

ekologiska områden som Region Gotland bedriver kan bidra till utveckling av infrastrukturen 

samt en minskning av miljöpåverkan. Det är viktigt att aktörer på ön vid ett eventuellt 

samarbete kan utveckla metoder för en tillväxt på ön som är hållbar och att mindre resurser 

ska användas till utvecklingsarbetet. Hall (2011) beskriver i sin styrningsteori att problem kan 

uppstå vid utveckling av de tre områdena och att aktörer behöver vara medvetna om dessa 

och skapa styrningshandlingar för detta, som exempelvis Region Gotlands visionsstrategi för 

2025. Vision 2025 kan användas av Region Gotland för utveckling på ön som till exempel det 
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ekologiska området rörande minskad miljöpåverkan vid exploatering och ökad återvinning. 

Visionen innehåller även det sociala området där kommunen behöver investera i 

lokalbefolkningen. Det är även av vikt att mer stabil jämställdhet samt en inkludering skapas. 

Arbetet och styrningshandlingarna som enligt Hall (2011) används för planering och 

genomförande av arbete är viktiga. Handlingarna är viktiga för aktörer att använda i 

samhället då dessa bidrar till ett mer effektivt problemarbete rörande deras policys. Enligt 

Elbe (2002) bör samhällsplanerare utveckla mål på lång sikt då de planerar en utveckling av 

en destination på ett hållbart vis. Han menar att organisationer inom turismindustrin är viktiga 

för att kunna planera destinationsutveckling.  

 

Leader Gute arbetar exempelvis med mål som jämställdhet. Målet är viktigt inom arbetslivet 

samt mellan lokalbefolkningen på Gotland. Om jämställdhet ökar mer inom turismbranschen 

än inom andra branscher, kan detta leda till att fler individer väljer arbete inom branschen. 

Andra branscher kan önska skapa ett samarbete med aktörer inom turismbranschen. 

Hållbarhet är även ett viktigt mål då aktörers arbete behöver vara hållbart på olika nivåer som 

exempelvis hänsynstagande till miljön. Det kan även vara av vikt att aktörernas arbete är 

lönsamt då detta kan motivera företag att arbeta hållbart, samt önska engagera sig socialt. Det 

är viktigt att lokalinvånare är delaktiga i hållbart utvecklingsarbete då de kan förhindra 

företags tillväxt om de är emot arbete och bojkottar företagens produkter.  

 

Om hållbarhet prioriteras inom turismbranschen kan detta möjliggöra en fortsatt ökad 

turistström till olika områden runtom i Sverige och på ön Gotland. Detta då aktörer väljer att 

arbeta utan eller med minskad negativ påverkan. En konsekvens av detta kan bli att 

exempelvis Gotland kan ta emot flertalet människor genom att olika områden på ön utvecklas 

på ett hållbart vis. Strategier som aktörer använder är viktiga då riktlinjer behövs för att 

utvecklingsarbete ska kunna ske på ett konkret och hållbart sätt. Det är viktigt att Region 

Gotland utvecklar en tydlig policy samt vision så att de vet hur styrningen av organisationen 

ska ske samt hur arbetet ska se ut.  

 

6.1.2 Region Gotlands och Leader Gutes ekonomiska hållbarhetsarbete 

 

Enligt Jansson kommer kajen i Visby att vara till ekonomisk fördel för destinationen. Han 

beskriver att det är av vikt att ta hänsyn till miljön då många fler resenärer kommer att besöka 

ön och att resenärerna informeras om riktlinjer vid besök samt regler. Lexell informerar att 

Leader Gute använder projektmedel som de erhållit av EU och att de även använder pengar 

som de erhåller från kommunen. Föreningen har erhållit 52 miljoner kronor till sitt arbete 

med och genomförande av strategin som de utvecklat. Lexell menar att de däremot inte har 

skapat en budget som används för just besöksnäringen men att näringen trots detta använder 

en del av pengarna. Hon beskriver att näringen och ekonomin på ön är viktig för Gotland och 

Leader Gute då affärsmässigheten behöver öka;  

 

När det gäller den ekonomiska delen och hållbart företagande, så handlar det mycket 

om att öka affärsmässigheten, alltså att bli en bra företagare, det är en jätteviktig del 

för att öka konkurrenskraften, för att få en bättre ekonomi. Det är ju inte alltid att en 
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bättre ekonomi, innebär inte automatiskt att det finns mer sysselsättning, det kan 

också innebära mindre sysselsättning med ett effektivare företagande. (Intervju 

Lexell, se bilaga 1) 

 

Hon informerar att det viktigaste för Leader Gute är de olika projekten som bedrivs av olika 

individer och grupper samt att det för föreningen är av vikt att arbeta med de olika 

målområdena i deras utvecklingsstrategi.  

Då kryssningskajer och olika anläggningar byggs i ett område kan området och närliggande 

stad gynnas ekonomiskt. Detta är exempelvis fallet för Visbys hamn på ön som nämns ovan. 

En destination behöver turism för att enligt Hall (2000) kunna växa ekonomiskt och detta kan 

skapas via tillväxt inom företag som drivs. Den ekonomiska vinsten som aktörer erhåller kan 

användas för att förbättra resurser som används för att exempelvis utveckla andra områden 

som besöksnäringen på ön. Om aktörer har begränsade resurser att röra sig med eller inte har 

utvecklat en budget för turismbranschen exempelvis, så har de en sämre möjlighet att 

utveckla branschen på ett hållbart vis. Detta kan medföra att negativa effekter på miljön inte 

tas hänsyn till och att de sätt som exploateringen sker på inte utvecklas och slitage på naturen 

fortsätter. Detta kan leda till att områden inte finns kvar i framtiden. Enligt Hall (2000) så 

behövs ramar för aktörer inom turismbranschen i deras arbete. Detta skapas enligt honom av 

turismresurser för att kunna marknadsföra en destination samt locka turister till platsen. Detta 

belyser även Hall (2011) rörande styrningshandlingar som aktörer inom turismbranschen 

använder för att kunna arbeta på ett mer effektivt sätt med policyproblem rörande de 

ekonomiska, sociala samt ekologiska och politiska områdena i samhället.  

 

6.1.3 Destination Gotlands, Gotlands Besöksnäring AB:s, Leader Gutes och Region 

Gotlands ekologiska hållbarhetsarbete 

 

Jansson informerar att Region Gotland arbetar med framtidsplanering med kryssningskajen 

som byggs som färdigställs år 2018. Enligt honom berör diskussionen hur resenärer ska 

mottas samt hur de som besöker ön ska spridas ut i Visby, så att det inte sker en stor 

belastning på miljön. Han menar att det inte går att bygga fritt och exploatera olika områden. 

Jansson beskriver en plan som berör utveckling av områden som används av aktörer som 

arbetar med byggande. Detta kan exempelvis som tidigare nämnts vara leaseområden vid 

stranden. Aktörer kan här önska utveckla infrastrukturen i detta område om intressenter finns 

som önskar investera i byggandet. Jansson menar att byggandet påverkas av intressets storlek 

samt om det finns en efterfrågan. Lokalbefolkningen informerar han inte har ett stort 

inflytande rörande öns utveckling men att det i Visby finns intresseföreningar där invånarna 

kan framföra idéer och åsikter. Han menar att det inte går att förändra husfasadens färg då 

Visby enligt honom ska bevaras på grund av stadens historia och kulturarv. Jansson berättar 

om bygglovsansökan som invånarna ändå kan sända till kommunen samt staten vid önskan 

om förändringar.  

 

Jansson anser att det är viktigt för Gotland att erbjuda utflykter så turister rör sig åt olika 

riktningar på ön. Han upplever att detta är positivt ur miljösynpunkt och att hållbar turism och 
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hållbar utveckling anses vara av vikt i Visby och på Gotland. Detta skapar enligt honom 

möjligheter till att förändra ön och staden. Jansson anser att turismen är viktig på ön och att 

det säsongsvarierande levnadssättet värdesätts. Han menar att det ökade resandet är positivt 

hållbart sett då användningen av resurser är bättre idag samt att årlig omsättning och 

sysselsättning skapas. De privata företagen kan enligt Jansson gynnas om turismen fördelas 

över året. 

 

Lexell anser att det är viktigt med medvetenhet rörande hållbarhetsnivå i samt exploatering 

av olika områden. Det är även viktigt att turister som reser ut till landsbygden på Gotland inte 

får en påverkad upplevelse genom överbefolkning enligt henne samt att naturen inte är 

nedtrampad utan är bevarad. Det är enligt henne en utmaning för aktörer att utveckla samt 

bevara områden och hon menar att naturen behöver vårdas. Lexell informerar att aktörer på 

ön exempelvis tillgängliggör naturen genom anpassning för funktionshindrade på 

naturreservat samt erbjuder information om landsbygden så turister kan få uppleva naturen. 

Lexell menar att hållbarhet är viktigt på ön samt att det visas i aktörers arbete inom 

besöksnäringen, som exempelvis miljöarbete; 

 

Vi har ju, om man tittar på besöksnäring då, [...] där finns det ju ett faktiskt arbete 

med hållbarhet. Mycket handlar ju om miljön, Svanenmärkning på hotell och såna 

saker, energi, på miljödelen då. Så jag tycker nog ändå att [...] det finns en tydlig 

ambition på Gotland, i Visby. (Intervju Lexell, se bilaga 1) 

Lexell beskriver att öns aktörer är beroende av lantbruket samt besöksnäringen. Hon nämner 

även att näringarna lantbruk samt besöksnäring är stora samt att företagen har den vikt som 

båda näringarna besitter i samhället i åtanke samt ett intresse för funktionen av näringarna. 

 

Frisk från Gotlands Besöksnäring AB upplever att det saknas en övergripande plan i Visby 

rörande hållbar utveckling. Detta upplever hon att det är någonting som behövs införskaffas 

på ön. Denna utvecklingsplan finns på andra destinationer och hon anser att planen inom 

kryssningsindustrin bidrar till samtal rörande bärkraft. Detta innebär att en gränsdragning 

behövs rörande antalet besökare som Visby kan ta emot. Frisk menar att om exempelvis 3000 

passagerare anländer från kryssningsfartygen och besöker ön under en dag så behövs en plan 

rörande mottagande av besökarna samt hur detta ska hanteras så det inte sker en 

överbelastning i Visby. Frisk uppger att denna plan för närvarande inte existerar men att olika 

aktörer som är involverade i detta projektet arbetar för att utveckla en plan rörande dessa 

områden. Frisk menar att turismströmmen ökar till följd av kryssningsindustrin och att det är 

viktigt att besökarna informeras på korrekt sätt rörande beteende i Visby så natur och kultur 

tas hänsyn till. Det behövs nya internationella skyltar skapas för besökare och exempelvis 

engelska samt tyska menyer skrivs.  

 

Hållbarhet är viktigt för många aktörer och vid exempelvis exploatering kan skog försvinna 

och slitningar skapas i naturen. Lokalinvånare kan förlora dessa naturområden samt 

möjligheten till ett fritt friluftsliv. Om aktörer tar hänsyn till miljön då de driver sina företag 

och att detta gynnar dem kan ett ökat intresse skapas hos olika företag att etablera sig på ön. 
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Detta leder till möjligheter för lokalinvånare att erhålla ökad sysselsättning. Om aktörer väljer 

att arbeta på ett hållbart sätt, exempelvis genom bemötandet mot lokalbefolkningen, kan detta 

skapa en möjlighet för nya arbetsprocesser som inte belastar miljön till en hög grad. Hall 

(2000) nämner att det är av vikt att lokalbefolkningen på en destination gynnas av 

turismbranschen genom möjligheten till ökad sysselsättning. De resurser som används till 

hållbarhetsarbetet behöver även användas på ett sätt som skapar tillväxt då detta bidrar med 

ökad ekonomisk vinst. Detta kan skapa möjligheten till användning av bättre samt mer 

effektiva resurser som minimerar slitage på miljön. Enligt Hall (2000) kan turismen användas 

som en form av medel för ekonomisk vinst och tillväxt på en destination och tillväxten kan 

exempelvis bidra till fler hållbara typer av företag på en destination.  

 

Exploatering i naturområden kan vara positiv samt negativ. För att kunna utveckla områden 

kan exploatering ibland vara nödvändig. För att kunna exploatera ett område så behöver 

aktörer få ett utvecklingstillstånd och detta bör gynna både närboende men även besökare. 

Enligt Hall (2000) är det viktigt med medvetenhet rörande resurser som finns tillgängliga i ett 

område samt att de används med en icke negativ påverkan på naturen av aktörer då de 

använder sina resurser. Aktörerna behöver även skapa ett tydligt samarbete samt bevara 

kulturarven. Detta då kulturarv är en viktig del av Gotlands historia och även är 

betydelsefulla attraktioner samt en bidragande faktor till Visbys turism. Lantbruket på 

Gotland har även en viktig betydelse för öns turism. Om aktörer väljer att arbeta med 

lantbruket vid ett samarbete, så kan detta leda till att fler turister besöker landsbygden. Detta 

kan bidra med en möjlighet för utveckling och miljövänlig exploatering av ett område för att 

bygga en attraktion. Om aktörer inte tar hänsyn till hållbarhet rörande miljön så kan den stora 

miljöpåverkan leda till negativa framtida konsekvenser för kommande generationer. På grund 

av detta är det av vikt att uppnå en balans mellan exploatering samt användning av en plats.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till bärkraft vid exploatering av ett område. Den nya kajen 

medför en markant ökad mängd besökare och detta kan skapa en stor belastning vid ett enda 

tillfälle. Aktörer på Gotland behöver då använda sig av olika verktyg för att kunna förhindra 

att det närliggande området vid kajen förstörs av den ökade belastningen. Verktygen kan 

skapas genom att riktlinjer utvecklas för hur detta ska ske och vad för typ av hjälpmedel som 

kan användas för reducering av turismens påverkan vid kajen och på ön. Enligt Elbe (2002) 

kan exploatering leda till negativa konsekvenser för miljön då individer vistas på en plats vid 

ett tillfälle. Enligt honom bör aktörer skapa mål för att en destination ska kunna utvecklas 

samt att aktörer bör samarbeta inom turismindustrin.  

 

Jansson på Region Gotland menar att ekologi är ett viktigt område och resenärer som 

anländer till Gotland behöver informeras om riktlinjer samt regler för deras vistelse som 

nämns ovan. Ringmuren får exempelvis inte klättras på och detta kan ge resenärer böter. En 

konsekvens av klättrandet kan vara att kulturarvet förstörs. Han informerar även om 

grundvattenproblemet på Gotland och att det råder vattenbrist. Han upplever att detta är löst 

år 2018 genom en avsaltningsanläggning som byggs i Kvarnåkershamn, då kajens 

konstruktion slutförs; “Vi måste satsa på långsiktiga mål, avsaltningsanläggningar finns i 

Kvarnåkershamn så allt är på gång. [...] Vi kan inte sluta bygga någonting för att exempelvis 
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vattnet börjar ta slut, vi måste hitta korta lösningar som kan bli långsiktiga” (Intervju Jansson, 

se bilaga 1).   

 

Lexell menar att ekologi är viktigt för Leader Gute i de projekt som drivs av individer i 

samarbete med föreningen. Hon informerar att det inte finns konkreta miljömål i deras 

strategi men att miljö är en viktig del i deras strategi och arbete. Enligt henne är även 

kryssningsturismen betydelsefull för Visby samt Gotland och att turismen kan vara positiv för 

landsbygden. En positiv sida av denna turismform är enligt henne att kryssningsturismen kan 

skapa möjligheten för lokalbefolkningen att visa turister natur och kultur. Detta kan enligt 

Lexell öka natur- samt kulturturismen och bidra till att mångfalden av företag på ön kan 

arbeta med dessa turismformer. Hon anser att risken med denna turismform är att den kan 

belasta ön på ett negativt sätt och hon menar att en lösning på detta är att utveckla 

infrastrukturen.  

 

Destination Gotland arbetar med den ekologiska aspekten i åtanke och är medvetna om 

påverkan på Östersjön. Deras båtar använder katalysatorer som minskar utsläppen av bränsle 

i sjön och i slutet av år 2017 kommer en ny kinesisk färja att anlända som kommer att drivas 

på gas. Detta menar bolaget kommer att minska utsläppen i havet. För att arbetet ska ske 

effektivt så arbetar Destination Gotland med olika aktörer på ön, exempelvis idrottsföreningar 

samt andra aktörer. De samlar tillsammans kultur från Gotland på en plattform. Detta 

underlättar för turister att upptäcka sevärdheter och utan samarbete skulle inte detta vara 

möjligt enligt Lindvall.  

 

Som Hall (2000) nämner i sin modell om hållbara turismvärden samt principer så bör aktörer 

orsaka en minimal miljöpåverkan av turismen på en destination. Det är viktigt att veta hur 

mycket en destination mäktar med rörande belastning. Aktörerna bör vara medvetna om 

miljöpåverkan och försöka minimera detta så naturen och kulturen inte ska skadas mycket av 

exploatering. Minskning av påverkan kan ske genom exempelvis reducering av utsläpp i 

Östersjön och användning av mer miljövänligt bränsle som biogas som drivmedel på båtar. 

 

Det är viktigt för aktörer att planera sitt arbete och använda sig av en strategi som berör 

miljön. Inom detta område är attraktioner samt turister inkluderade. Vision Gotland 2025 

innehåller riktlinjer som aktörer på ön bör eftersträva rörande ekologisk hållbarhet. 

Riktlinjerna behöver implementeras i arbetet inom turismbranschen. Enligt Hall (2000) så 

behöver aktörer i ett område använda ett korrekt sätt att bevara samt minska 

resursförbrukningen. Det behövs exempelvis ett hållbart arbetssätt rörande förbrukning av 

dricksvatten på Gotland. Detta för att förhindra den hotande vattenbristen. Om vattenbristen 

uppstår kan vatten bli dyrare samt att lokalbefolkning samt besökare behöver handla vatten i 

behållare. Restauranger är exempelvis i behov av vatten för diskning samt matlagning. Det 

kan då skapas problem om det blir vattenbrist på ön. Attraktioner som är i behov av 

kranvatten kan tvingas stänga eller minska på deras vattenförbrukning. Detta kan leda till att 

turismen i Visby och på hela Gotland minskar.  
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6.1.4 Region Gotlands och Leader Gutes sociala hållbarhetsarbete 

Jansson menar att kommunen inte skapat konkreta sociala mål i deras planering rörande 

Visbys samt Gotlands hållbara utveckling. Han anser att arbetets syfte är att det ska vara 

ekologiskt, socialt samt ekonomiskt och informerar att kommunen arbetar med detta. 

Jansson informerar att kryssningskajens byggnation beräknas vara klart nästa år och att kajen 

kommer att öka mängden dagsresenärer till ön. Han upplever att detta ökar kraven på Visby 

som destination och att planeringen som för närvarande tas fram belyser vikten av turisters 

närvaro på ön. Han menar att detta bidrar med fler arbetstillfällen samt att ön utvecklas. 

Jansson upplever att turismen bidrar till Gotlands existens på grund av det kontinuerliga 

besöksflödet. Han anser även att det hållbara utvecklingsarbetet behöver utvecklas i sig på 

Gotland samt informerar att företagen för närvarande inte samarbetar vilket behöver ske. 

 

Enligt Lexell berör det sociala området livet samt boendet på Gotland och målet är “Leva och 

verka på hela ön” som är en del av Leader Gutes utvecklingsstrategi. Målet innebär att 

människor delar samma förutsättningar på ön samt inom alla områden där företag drivs. 

Lexell menar att det ska finnas möjligheter för människor att flytta till ön samt driva företag 

och vidareutbilda sig. Hon beskriver även att Leader Gute har kontakt med lokalbefolkningen 

på ön och att de använder sig av ett underifrånperspektiv; 

 

Hela Leaderkonceptet bygger på ett underifrånperspektiv, man säger att det här är en 

metod, en väl beprövad metod i Europa som bygger på att de som bor på plats har 

kunskap och vilja att utveckla trakten. Så att det bygger väldigt mycket på, att det inte 

finns någon myndighet som pekar på vad man ska göra eller vad man borde göra, utan 

intresset och engagemanget kommer underifrån. (Intervju Lexell, se bilaga 1) 

 

Denna ledstjärna inom Leader Gute belyser Lexell visar vikten av lokalbefolkningens samt 

aktörers delaktighet. Hon menar att det är av viktigt för ön med lokalt engagemang och 

medbestämmande rörande samhällsfrågor. 

 

Enligt Halls (2000) sociala mål så planerar aktörer i samhället utifrån dessa mål och att deras 

arbete ska gynna turismutvecklingen. Gotlands kommun har inte utvecklat ett socialt mål i 

deras arbete, men de har denna aspekt i åtanke då de arbetar med hållbar utveckling. Det är 

viktigt med sociala mål vid planering av ett socialt samhälle på ett hållbart sätt, så att alla 

individer kan vara involverade. Den kommande ökade turistströmmen till Gotland på grund 

av kryssningskajen kan skapa en negativ påverkan på miljön men även socialt för 

lokalbefolkningen. Kajens tillkomst och den nya massturismen kan för lokalbefolkningen bli 

både positiv och negativ. Den kan vara positiv i den bemärkelse att de får en möjlighet till 

sysselsättning samt att företagens försäljning ökar. Den kan vara negativ då aktörerna på ön 

vid en hög belastning av turister vid ett tillfälle inte kan erbjuda resenärer den service som de 

förväntar sig. Det är av vikt att lokalbefolkningen upplever sig vara inkluderade samt sedda 

rörande exempelvis frågor inom turismbranschen som kryssningsturismen. Turismaktörer 

betraktas då eventuellt på ett mer positivt sätt samt att muntlig marknadsföring mellan 

individer kan skapa en övergripande positiv bild av destinationen. Hall (2000) menar att 
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lokalbefolkningen behöver ta olika beslut för att uppleva sig vara involverade. Om inte 

lokalbefolkningen är delaktig i alla frågor som berör näringslivet och turismbranschen på ön 

kan detta påverka aktörer negativt samt eventuellt skapa en osämja mellan invånare och 

turister. På Gotland är det viktigt att aktörer arbetar långsiktigt för att skapa intresse bland 

lokalbefolkningen rörande att önska bo kvar samt arbeta på ön som nämns i Leader Gutes 

utvecklingsstrategi. Detta kan långsiktigt bidra till att ön erhåller en stabil arbetskraft och 

möjlighet till kontinuerlig ekonomisk tillväxt året om.  

 

 

6.2 Marknadsföring 

 

6.2.1 Destination Gotlands och Gotlands Besöksnäring AB:s arbete 

 

Destination Gotlands arbete består främst av uppfyllnad av båtarna med resenärer. Detta sker 

under sommartid samt vintertid. De önskar även göra detta året om samt att utveckla 

paketeringen av resor till ön. Bolagets största utmaning är att fylla sina båtar under resterande 

månader under året:  

 

“Sommaren, den är som den är, den fylls på av sig självt, det är resten av året som är 

viktigt, att fylla fartygen, dra hit folk helt enkelt” (Intervju Lindvall, se bilaga 2) 

 

Destination Gotland arbetar mycket med paketering av resor. De använder sig av en 

grundlista för resekostnader och enligt Lindvall sker en stor prisvariation under olika perioder 

som påverkas mycket av säsong. De arbetar enligt Lindvall ständigt med olika kampanjer 

samt skapar erbjudanden för resenärer. Destination Gotland strävar efter att alla individer ska 

få en möjlighet att resa till Gotland. Dock får det inte ske stora prisreduceringar på båtresorna 

då det enligt Lindvall ska vara “unikt” att besöka Gotland och att detta inte ska åsidosättas. I 

deras arbete ingår även arbete med olika evenemang i Visby samt på Gotland. Dessa är 

exempelvis Almedalsveckan samt Medeltidsveckan. Detta kan resultera i att kunder bokar en 

resa samt en evenemangbiljett vid samma tillfälle. Vid ny konkurrens av ett annat båtbolag 

fick Destination Gotland tänka om. Tidigare sålde de ön som turistdestination men det blev 

viktigare att resenärer väljer att resa med dem gentemot andra bolag. Styrkorna beskrivs 

enligt bolaget genom företagets långa existens samt att människor har ett stort förtroende för 

verksamheten. Det finns enligt bolaget alltid utrymme för förbättring av olika områden och 

det som bolaget anser kan behöva förbättras är deras image samt att personalen bör lyftas 

fram mer.  

 

Gotlands Besöksnäring AB strävar efter att ständigt arbeta nära sina medlemmar samt att de 

önskar agera snabbt i sitt vardagliga arbete utan att behöva invänta upphandlingar inom den 

offentliga sektorn. Det förekommer svårigheter inom bolaget att skapa nöjdhet bland 

medlemmarna samt att upprätthålla medlemsantalet. Det tillkommer medlemsavgifter för alla 

medlemmar och bolaget söker ständigt statliga strukturfondspengar för projektarbeten. Det 

som kan tolkas som ett problem i bolagets arbete är avsaknad av konkreta mål för att locka 
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olika målgrupper till Visby samt Gotland. Det finns enligt Frisk inga konkreta strategier för 

besöksnäringen kring marknadsföring men Gotlands Besöksnäring AB samarbetar med 

Region Gotland för att utveckla en strategi. Det finns inga konkreta sätt som bolaget 

marknadsför Gotland utan det sker enligt Frisk enskilt hos varje aktör. En utmaning på ön är 

politiken samt en ökad närvaro av militär som kan påverka turismen samt vattenbristen på ön.  

 

Enligt Destination Gotland så är det viktigt att Visby blir en året runt destination samt att 

staden kan utvecklas ytterligare. Lindvall beskriver att det vid utveckling krävs större insatser 

med marknadsföring samt eventuell byggnation av fler reseanläggningar beroende på säsong. 

Det finns många företag på Gotland som anser sig ha svårigheter med drift av sina företag 

året om då kundantalet minskar efter sommarsäsongen. Det finns däremot potential enligt 

Lindvall för Visby att motta turister året om vid ett ökat samarbete mellan aktörerna på ön.  

 

I marknadsföringen är det väsentligt att aktörer har utvecklat en produkt som kan konkurrera 

mot andra aktörers produkter samt tjänster. Det är även av vikt för aktörer att differentiera sig 

med sina tjänster och produkter på marknaden. Enligt Destination Gotland är ön unik och att 

det inte ska vara låga priser på deras resor på grund av detta. Vi menar att detta kan leda till 

att färre besökare kan besöka ön på grund av sin ekonomi. De som köper en resa kan däremot 

uppleva öns attraktioner som inte finns på andra platser i Sverige, som exempelvis 

ringmuren. Destination Gotland har utvecklat paketerbjudanden som varierar beroende på 

säsong och de kan leda till att resenärer som annars inte har ekonomisk möjlighet att resa till 

Gotland kan göra detta på grund av lägre priser. Kotler (2000) menar att differentieringen 

som görs av en aktör kan beröra produkter, tjänster samt distributionskanaler och image. De 

differentierade tjänsterna kan leda till att aktörer blir mer framgångsrika och har en större 

ekonomisk möjlighet att utveckla sina tjänster med en bättre kvalitet. Då aktörer främst 

arbetar på sommaren så erhåller de sina intäkter huvudsakligen genom dessa månader. Detta 

begränsar möjligheten till ökade intäkter över året. Om aktörer kan utöka sin verksamhet till 

alla årets månader så ökar detta även intäktsmöjligheterna. Detta skapar möjligheten för 

företag att vara verksamma året om. Turistföretag kan då exempelvis öka turistströmmen och 

detta kan underlätta fördelningen av mängden turister över året. 

 

Aktörers paketerbjudanden kan bidra med att fler kunder kan resa till Gotland vilket ökar 

företagens intäkter då fler väljer att köpa paketerbjudanden. Destination Gotland arbetar med 

att paketera olika produkter och tjänster för kunden såsom båtbiljett, boende och inträde till 

evenemang. Destination Gotland menar att det är invecklat att paketera en resa till personer 

som inte har besökt Gotland och Visby tidigare. Då fler kunder köper en aktörs 

paketerbjudanden så kan aktören minska sina priser då de minskar risken till ekonomisk 

förlust. Detta på grund av ökade ekonomiska intäkter. Detta skulle även kunna minska 

belastningen på ön under sommarmånaderna och skapa en jämn balans på miljön och ön 

under övriga månader under året. 

 

Föreningar som exempelvis Gotlands förenade besöksnäring har flertalet medlemmar och 

Lexell menar att Gotlands förenade besöksnäring ständigt behöver arbeta med att se till att 

deras medlemmar köper deras tjänster samt medverkar i aktiviteter som föreningen anordnar. 
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Föreningar kan exempelvis skapa erbjudanden under högtider eller olika säsonger som kan 

skapa ett fortsatt intresse för medlemmar att delta i kurser och aktiviteter. Detta kan vara 

nödvändigt på grund av konkurrensen som finns mellan olika aktörer. Konkurrens kan för 

aktörer skapa en möjlighet att utveckla sina företag och granska styrkor samt brister. Detta 

menar vi kan skapa idéer kring nya erbjudanden rörande olika tjänster och paketresor som 

Destination Gotland säljer. Detta kan skapa en starkare position på marknaden och en 

differentiering mot andra aktörer inom samma bransch. Kotler (2000) anser att 

imagedifferentiering kan användas av aktörer för att påverka målgrupper, men alla individer 

påverkas inte på samma sätt. Aktörer som Destination Gotland behöver i sitt 

marknadsföringsarbete begrunda hur de vill marknadsföra sig som bolag samt Gotland mot 

kunder. Enligt Lindvall på Destination Gotland så är bolagets image någonting som de 

behöver arbeta vidare med. 

 

Verksamma aktörer på destinationer har möjligheten att vara aktiva året runt som exempelvis 

Destination Gotland. Detta menar vi kan öka möjligheten för marknadsföring på flertalet 

plattformar på grund av ökad ekonomisk tillväxt genom kontinuerlig inkomst, och genom 

detta kan fler individer upptäcka aktörerna samt platserna de marknadsför. De kan då köpa 

resor till dessa platser vilket kan skapa en indirekt marknadsföring genom kundernas 

muntliga marknadsföring av aktörerna på destinationerna. Marknadsföringen kan spridas till 

exempelvis vänner samt familj.  

 

Enligt Evans, Moutinho och Van Raaij (1996) så kan kundens upplevelse efter köp vara en 

bidragande faktor till att en ny relation bildas samt att kunden blir lojal mot en aktör och 

köper fler produkter av dem vid senare tillfällen. Detta menar vi, som nämns ovan, kan skapa 

en muntlig marknadsföring vilket kan påverkas av servicepaketeringen som aktörer 

sammanställer då paketeringen påverkar kundernas efterfrågan. Om paketeringen sker på ett 

bra sätt kan detta bidra till att fler kunder sprider en positiv marknadsföring muntligt. Då 

denna marknadsföring sker kan detta öka möjligheten till att ännu fler kunder köper resor av 

exempelvis Destination Gotland. Om en aktör inte marknadsför en plats aktivt kan detta 

skapa en minskad turistström och en minskad ekonomisk vinst och tillväxtmöjligheter. 

 

6.2.2 Digitalisering och marknadsföring av Visby 

 

Destination Gotlands marknadsföringsarbete sker via digitala kanaler. Reklamfilmer visas på 

olika tv-kanaler för att skapa ett intresse hos individer som får dem att önska resa till Gotland. 

Bolaget samarbetar med en mediebyrå som hjälper dem att nå ut till olika målgrupper runtom 

i landet. Detta sker via internet där priskampanjer samt information om paketresor till 

Gotland placeras. Målgruppen kan då lättare nås enligt Destination Gotland vilket enligt dem 

har gynnat bolaget. Marknadsföringen sker även via Instagram där de publicerar bilder på ön 

samt olika reklamer på tunnelbanan. Deras nyhetsbrev skickas enligt Lindvall ut till 

“tusentals människor” årligen. Han menar att det är “lättare än någonsin” att nå ut till en 

bred målgrupp än tidigare då sociala medier idag är utbrett. Det är även lättare att skapa 

kontakt med individer på olika platser geografiskt.  
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Vi anser att Destination Gotland marknadsför sig på ett effektivt sätt men vi har i vår 

observation uppmärksammat att deras erbjudanden är begränsade till båtar som främst färdas 

kvällstid. Vi menar att detta skapar en begränsad möjlighet för resenärer som endast kan resa 

på dagtid att få tillgång till dessa erbjudanden. Bolaget skapar intrycket att det är billigt att 

resa till Gotland men då kunder besöker deras hemsida så behöver de anpassa sig och välja 

nattresor. Om de önskar resa på dagen behöver de betala för biljetter till en högre kostnad. 

Detta menar vi är orättvis marknadsföring.  

 

Gotlands Besöksnäring AB informerar att de inte marknadsför externt. Deras 

marknadsföringsarbete baseras på ett samarbete med det regionala kommunikations- och 

destinationsbolaget Inspiration Gotland som arbetar med marknadsföring. Gotlands 

Besöksnäring AB menar att företag på Gotland arbetar enskilt med marknadsföring och att 

det idag inte finns konkreta strategier rörande kommunikation, marknadsföringssätt samt 

näringsliv men att detta kan behöva utvecklas i framtiden. 

 

Det är viktigt att aktörer marknadsför en destination på ett sätt som gynnar företaget så att 

marknadsföringen resulterar i att kunder väljer att handla av aktörerna. Detta resulterar då i 

ekonomisk vinst som aktörer kan använda för att utveckla sina verksamheter och även 

differentiera sig. Marknadsföringen sker exempelvis genom Tv-reklam som Destination 

Gotland använder sig av eller via sociala medier som Instagram eller Facebook som resulterar 

i att de når ut till en bredare målgrupp. Aktörer behöver därför vid samarbeten skapa en 

gemensam vision och gemensamma mål rörande marknadsföring av en destination, 

exempelvis Visby och stadens aktörer. Det är viktigt att distributionskanalen är rätt för den 

målgrupp som en aktör väljer att marknadsföra mot så att budskapet når rätt målgrupp. Det är 

även viktigt att budskapet uppfattas rätt av målgruppen. Marknadsföring på digitala kanaler 

som exempelvis Destination Gotland använder sig av kan bidra till att de kan fortsätta att 

drivas på grund av inkomsten från kundens köp av tjänster och produkter som erbjuds. 

Destination Gotland menar vi behöver samla kunskap rörande kunders resemotiv för att 

kunna marknadsföra på ett lämpligt sätt och kunna påverka efterfrågan rörande resor till 

Gotland och Visby. 

Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) beskriver hur kunder kan reagera på aktörers 

marknadsföring. Det är inte alla individer som exponeras till en lika hög grad då inte alla 

individer använder sig av sociala medier. De personer som använder sociala medier kan 

uppmärksamma budskapen i bolagets marknadsföring på olika sätt. Vi menar att detta är en 

styrka som Destination Gotland besitter då de använder sig av olika typer av medieformer 

och digitala kanaler. Det är inte alla personer som äger en TV utan istället tittar på tv-

program på datorer vilket gör att de inte exponeras för all reklam. Detta kan skapa 

konsekvensen för exempelvis Destination Gotland då de inte vinner dessa kunder och en 

möjlig ekonomisk tillväxt. De kan indirekt förlora inkomst på grund av dessa individer. Det 

kan även vara så att individer inte uppfattar och uppmärksammar ett budskap i en reklam 

eller en marknadsföringsannons på sociala medier utan att de varseblir på ett annat sätt än vad 

bolaget önskar. Sättet som kunder varseblir en reklam är viktigt för aktörer, att det sker på ett 

önskat sätt som kan gynna dem som aktörer. Detta kan exempelvis vara att 



49 
 

uppmärksammandet av en reklam resulterar i ett köp av en tjänst. Aktörer bör även utveckla 

marknadsföringen på så sätt att den leder till att kunder bibehåller reklamen och exempelvis 

annonser i minnet efter att ha sett dem.  

 

Enligt Evans, Van Raaij och Moutinho (1996) så bör aktörers mål med marknadsföring vara 

att kunden väljer att köpa tjänster och produkter som aktörerna erbjuder. Om en kund är nöjd 

efter köpet kan detta skapa ett efterköpsbeteende som kan leda till frekventa köp av tjänster 

av en aktör som även leder till att kunden berättar vidare om aktören till exempelvis vänner 

och familj. Detta kan leda till att ytterligare kunder väljer att köpa av en aktör och en ökad 

ekonomisk tillväxt. 

 

Gotlands Besöksnäring AB:s externa marknadsföring sker som nämns ovan via ett samarbete 

med Inspiration Gotland. De samarbetar för att nå ut till olika typer av målgrupper som 

privatpersoner och aktörer. Då en aktör väljer att överlåta extern marknadsföring till en annan 

aktör menar vi att detta kan leda till att exempelvis Gotlands Besöksnäring AB lättare kan 

differentiera sig och rikta in sig på en typ av målgrupp. Detta menar vi kan underlätta arbetet 

och konkretisera riktlinjer för aktörer. Aktörer behöver skapa en överenskommelse rörande 

strategier och åtgärder samt handlingar som tar hänsyn till olika intressenter. Intressenterna 

kan exempelvis vara turister, investerare, företag samt rundtursoperatörer.  
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7 Slutresultat 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur Region Gotland och Leader Gute arbetar med 

hållbar utveckling i sitt arbete. Vi ämnade även undersöka på vilka sätt Destination Gotland 

och Gotlands Besöksnäring AB marknadsför Visby och om de i sitt arbete även arbetar med 

hållbarhet. Det var följande frågor som vi ville besvara: 

• Hur arbetar Region Gotland och Leader Gute ekonomiskt, socialt och ekologiskt med 

hållbar utveckling inom turismbranschen i Visby? 

 

• Hur arbetar Destination Gotland och Gotlands Besöksnäring AB i Visby? På vilka sätt 

arbetar de med marknadsföring samt hållbarhet?  

 

Efter denna genomförda studie kan det fastställas att Region Gotland arbetar med hållbar 

utveckling i planeringen av Visby och på Gotland men att de inte lägger mycket resurser på 

det arbetet inom turismbranschen. Det saknas där tydliga riktlinjer och trots att Vision 

Gotland 2025 skapats så behövs visionen blir handlingsbar och inte bara en vision. 

Kommunen har inte tagit fram konkreta mål socialt, ekonomiskt samt ekologiskt men de 

arbetar med dessa områden. De har exempelvis inte utvecklat sociala mål i deras arbete kring 

hållbar utveckling men de arbetar för att deras arbete ska vara socialt hållbart. De arbetar 

enligt Jansson med att bygga kajen som kommer att bidra ekonomiskt till destinationen. 

Ekologiskt arbetar kommunen med planering av mottagandet av turister då kryssningskajen 

är färdigbyggd så att turisterna sprids ut på ön och det inte sker en för stor belastning på en 

plats.  

 

Enligt FN:s Världskommission (1987) påverkar individers levnadssätt miljön och sociala 

samt kulturella förhållanden kan påverka synen på uppfyllnaden av behov. De menar att 

utvecklingen behöver påverka ideal samt värderingar rörande hållbar konsumtion som inte 

ska påverka ekosystemet. Enligt forskarna Chih-Hsing Liu et al. (2015) är det viktigt för 

aktörer att arbeta med hållbar turism och turisters värderingar rörande de ekologiska, sociala 

samt ekonomiska områdena. De anser att det är viktigt att arbeta med individens värderingar 

då deras upplevelse av en produkt och tjänst påverkas av hur ny den är och hur nöjd kunden 

blir av produkten och tjänsten. Värderingarna kan då påverka hur turister uppfattar turistiska 

produkter och tjänster. Buhalis (2000) menar att destinationer är begränsade till en viss typ av 

efterfrågan vid utveckling av en destination och aktörer behöver därför ha kunskap om 

kundens resemotiv för att kunna marknadsföra på ett lämpligt sätt.  

 

Leader Gute arbetar med besöksnäringen på ön som ska gynna både lokalbefolkning men 

även besökare i Visby. Föreningen arbetar socialt med projekt där invånare på ön är delaktiga 

och får driva dessa projekt. De satsar mycket på att involvera lokalbefolkningen i sitt arbete. 

Leader Gute arbetar även med småföretagande på ön samt sysselsättning för boende på 

Gotland. De arbetar ekonomiskt med de projektmedel som de erhållit från EU på 52 miljoner 

kronor som de använder i sitt arbete för att öka företagandet på ön samt för att kunna 

genomföra deras utvecklingsstrategi. De har ingen framtagen budget för just besöksnäringen. 
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Det finns inga konkreta framtagna ekologiska mål i deras strategi men att miljön är en viktig 

del i deras arbete då de arbetar med förnyelsebar energi. Deras arbete består även av att öka 

naturturismen som inte ska vara en belastning på ön samt öka mängden företag som arbetar 

med denna turismform.  

 

Destination Gotland arbetar med att fylla sina båtar med resenärer under sommarmånaderna 

men även under resterande månader. De arbetar även med paketering av resor och att 

utveckla erbjudanden för kunder. I deras arbete så arbetar de hållbart då deras båtar 

exempelvis är utrustade med katalysatorer för att reducera utsläppen i Östersjön och i 

framtiden kommer det finnas båtar som drivs på gas menar bolaget. Destination Gotland 

marknadsför Visby som turistdestination via olika digitala kanaler som på TV via reklam, 

genom inlägg på Facebook, Instagram och Twitter. De samarbetar även med mediebyrån IUN 

som hjälper bolaget att placera mediepengar till deras marknadsföring via Tv-kanaler, 

paketeringar och priskampanjer på internet. Utifrån vår bild- och textanalys kan vi fastställa 

att de arbetar aktivt med sociala medier via Facebook, Twitter och Instagram.  

 

Enligt Kandampully (2000) är det viktigt att ett paketerbjudande blir attraktivt och att 

paketeringen möjliggör för en aktör att erbjuda ytterligare produkter och även påverka 

efterfrågan. Lagerkvist, Danielsson och Säll (2003) menar att aktörer genom den 

miljömässiga destinationsmärkningen kan anpassa sitt aktivitetsutbud för besökare. Detta ger 

enligt Lagerqvist et. al. en överblick kring ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på en 

destination. Grängsjö (2001) menar att marknadsföring av en destination är invecklad, mer än 

annan typ av marknadsföring. De olika aktörer som finns på destinationer har olika visioner, 

mål och detta påverkar hur produkterna ser ut som skapas av varje aktör.  

 

Gotlands Besöksnäring AB arbetar med medlemmar inom till Gotlands förenade 

besöksnäring och genomför projektarbeten samt anordnar även möten och 

besöksnäringsdagar. Föreningen använder sig inte av en konkret marknadsföringsstrategi 

rörande besöksnäringen. De samarbetar även med Region Gotland för att utveckla en 

besöksnäringsstrategi för närvarande. Föreningen genomför ingen extern marknadsföring mot 

privatpersoner men de samarbetar med Inspiration Gotland som arbetar med detta. Genom 

vår observation ser vi att föreningen marknadsför mot medlemmarna på Facebook som följer 

deras sida och visar dem sina aktiviteter. De har ingen övergripande plan kring hållbart 

utvecklingsarbete i Visby och de anser att detta behöver utvecklas på Gotland. Frisk från 

Gotlands Besöksnäring AB informerar att denna plan finns på andra destinationer och att 

detta skapat samtalet om lastkapacitet på ön kopplat till kryssningsindustrin.  
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7.1 Egna tankar kring studien och förslag till framtida forskning 

 

Vi har innan och under studiens gång delat uppfattningen att aktören Gotlands Besöksnäring 

AB förutom Destination Gotland marknadsför mot både privatpersoner samt företag. Vi har 

även haft uppfattningen att ett konkret arbete existerar och en strategi rörande hållbarhet hos 

dessa båda aktörer. Vi har efter studiens slutförande erhållit en ny tolkning rörande detta då 

Gotlands Besöksnäring AB endast marknadsför mot befintliga medlemmar.  

 

Det vore av intresse att i framtiden studera hur den nya kryssningskajen som färdigställs år 

2018 och kryssningsturismen kommer att påverka Visby rörande de ekonomiska, sociala samt 

ekologiska aspekterna som turistdestination. Det vore även intressant att studera hur 

marknadsföringen ser ut mot kryssningsresenärer som reser med dessa båtar till Visby.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide Mats Jansson, Region Gotland (2017-04-18) &  

Gunilla Lexell, Leader Gute (2017-04-19) 

 

1. Vad har du för position?  

2. Hur länge har du haft din position?  

3. Vad har du för arbetsuppgifter?  

4. Upplever du att Visby har ett konkret arbete kring hållbar turism? På vilka sätt?  

5. Vad finns det för mål rörande ekonomi i er planering kring hållbar turism?  

6. Vad för sociala mål finns det i er planering? 

7. Vad finns det för mål miljömässigt i er planering?  

8. Vad finns det för resurser för ert arbete med hållbar turism? Exempelvis utgifter, 

personalkostnader?  

9. Upplever du att hållbar turism är en viktig fråga på Gotland och i Visby?  

10. Anser du att näringslivet politiskt sett prioriterar hållbar turism? Är det en viktig fråga? 

11. Har turismen en stor eller liten påverkan på sysselsättningen i Visby?  

12. Har lokalbefolkningen möjlighet att påverka turismens utveckling och påverkan i Visby?  

13. På vilka sätt påverkas Visby av turismen? Positivt? Negativt?  

14. Hur påverkas de lokala aktörerna ekonomiskt av turismen i Visby?  

15. På vilket sätt skyddas naturen för att exploateras för hårt av turismen? 

16. Arbetar ni tillsammans med några andra aktörer på ön? Vilka?  

17. Hur tror du Visby kommer påverkas om 20 år?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide Monica Frisk, Gotlands Besöksnäring AB (2017-04-18) & Johan 

Lindvall, Destination Gotland (2017-04-19) 

 

1. Hur länge har du arbetat som detta och vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

2. Vad har ni för områden som ert företag arbetar med? 

3. Vad är målet med verksamheten? 

4. Hur arbetar ni för att locka målgrupper till Gotland och Visby? Vad är det för verktyg ni 

använder er av vid marknadsföringen? 

5. Har ni priser i åtanke när ni marknadsför olika områden som hållbar utveckling? 

6. Vad är det för typ av produkter ni marknadsför rörande hållbar utveckling? 

7. Har ni några aktiviteter som bidrar till att konsumenter får tillgång till informationen om 

hållbar utveckling i Visby och på Gotland? 

8. Har ni några metoder/verktyg som ni använder för att kunna påverka konsumenter på ett 

effektivt sätt? 

9. Vad är det för hot och möjligheter ni ser i omvärlden som skulle kunna påverka hållbar 

utveckling och att marknadsföringen inte blir framgångsrik kring området? 

10. Vad är det för typ av styrkor samt svagheter som ni anser finns med er verksamhet? 

 

11. Har ni något konkret arbete kring hållbar utveckling? Om inte, varför? Om ja, hur ser 

arbetet ut? 

 

12. Har ni några framtagna riktlinjer som ni arbetar efter i er marknadsföring? 

 

13. Har ni några samarbeten med andra organisationer? Hur ser isåfall de samarbetena ut?  


