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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit en lång process där vi har fått hjälp av många olika 

människor. Stort tack till vår handledare Saeid Abbasian för all hans hjälp genom processen, 

vi tackar även alla våra lokala informanter på plats i Visby. Vi vill även rikta ett tack till 

Region Gotlands näringslivsstrateg Mats Jansson och Destination Gotlands marknadschef 

Adam Jacobsson som har bidragit med mycket värdefull information angående arbetets syfte. 

 

Ivona Paradzik           Jasmin Lappalainen  

  

  

  

  

  



Abstract 

The purpose of this study has been to research how the low season affects tourism and how 

destination development is taken care of on the island of Gotland in Sweden. Gotland is a 

very popular travel destination during the busy summer months June, July and August, but 

the authors of this study felt that it would be interesting to investigate what happens with the 

tourism business during the rest of the year on the island. 

 

With the help of qualitative methods such as interviews with the local people, stakeholders, 

and observations made in the capital of Gotland Visby, the authors have gathered data to be 

analyzed and presented in this paper. The authors had the privilege to interview two tourism 

managers from Destination Gotland and Region Gotland, who provided important 

information for the study. 

 

To be able to find out how different aspects of destination development of low season tourism 

are taken to account, the authors prepared an interview guide for every specific interview, to 

match the topics discussed with the informants. It was important to the authors to fully engage 

to this study, so travelling to Visby and observe the island was a natural choice. This 

excursion gave the authors the possibility to discover the island not only from an academic 

perspective but also from a touristic one. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka hur lågsäsongen påverkar turismen 

och destinationsutvecklingen på ön Gotland. Gotland är ett mycket populärt resmål under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti, men skribenterna av denna uppsats upplevde att det 

var av intresse att undersöka vad som sker inom turismen på ön under resterande delar av 

året.  

 

Med hjälp av kvalitativa metoder som intervjuer med lokalbefolkning och aktörer, men även 

observationer gjorda i residensstaden Visby har skribenterna samlat data som kommer att 

analyseras och presenteras i denna uppsats. Skribenterna fick även äran att intervjua två 

turistchefer från Destination Gotland och Region Gotland som bidrog med viktig information 

till undersökningen. 

 

För att kunna ta reda på hur olika aspekter inom destinationsutveckling av lågsäsongturism 

behandlas, har skribenterna utvecklat en intervjuguide för varje specifik intervju i syfte att 

stämma överens med temat som diskuterats med informanterna. Det var av vikt för 

skribenterna att fullständigt engagera sig i studien, vilket innebar att en resa till Visby på 

Gotland var ett naturligt val. Denna resa bidrog till att skribenterna fick möjligheten att 

upptäcka ön, inte endast från ett akademiskt perspektiv, men även från ett turistperspektiv.  

Nyckelord: seasonalitet, lågsäsong, marknadsföring, utbud, efterfrågan 
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1.0 Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

“Vi lever faktiskt i två världar. På sommaren, för svenskar, är vi en varmvattendestination. Då 

är vi Mallorca. Men resten av året så är vi Island.” - Mats Jansson, strateg på Region Gotland. 

 

Gotland har en stark säsongsbaserad turismnäring där sommarmånaderna står i fokus och hur 

kommunen arbetar för att hålla igång turismen under lågsäsongen blir med detta intressant, 

eftersom turismnäringen inte är lika stark då. Gotlands kommun bildades 1971, men år 2011 

byttes namnet till Region Gotland. Ön består av 17 större tätorter och utöver huvudön, består 

Gotland även av Stora- och Lilla Karlsö, Gotska Sandön och Fårö, men även ett fåtal mindre 

öar (Regionfakta 2017; NE u.å). På ön bor det cirka 58 000 personer året om, och 

befolkningen väntas att öka i framtiden (Gotland i siffror, 2017). 

 

Besöksnäringen är en viktig del inom den växande tjänstesektorn i residensstaden Visby. 

Många företag och arbetstillfällen har vuxit fram inom just denna näring på grund av det stora 

antalet besökare. Turismen har haft en positiv effekt på tjänsteföretagen, transport, hotell och 

restauranger men även för upplevelseleverantörer; år 2016 noterades ett rekord på över 1 

miljon övernattningar på Gotlands kommersiella boendeanläggningar. Det skedde även en 7,3 

procents ökning på antal passagerare som reste till och från Gotland med färja och flyg 

jämfört med föregående år. Av totalt antal gästnätter gjorde utländska besökare 11 procent, 

och mest besökare kommer från Tyskland följt av Norge, Danmark och Finland. (Gotland i 

siffror, 2017) 

 

Precis som fåglarna flyger till varmare eller kallare breddgrader under årets gång, har även 

människorna redan innan den moderna massturismen flyttat i samband med säsongskifte, för 

att vistas i ett bekvämare väder (Weaver & Lawton, 2014). Seasonalitet är ett fenomen som 

finns inom alla besöksmål, men påverkar destinationerna olika mycket beroende på vad de 

menar att sälja till turisterna. Detta är orsaken till variationen i antal besökare för en 

destination. Därför har vissa destinationer fler besökare under vissa perioder än de har 

möjlighet att ackommodera, och under andra tider finns det för få besökare på området.  

 

Fenomenet beskrivs ofta i en negativ klang, då det starkt påverkar inkommande intäkter på 

destinationen och det är svår att påverka (Lohmann, G & Panosso N. A, 2017). Det behöver 

dock inte alltid vara negativt, eftersom det finns olika strategier för att påverka seasonaliteten. 

Vad som exempelvis kan vara viktigt att se närmare på är pris och förlängning av högsäsong, 

men i dagsläget är det viktigt att även se över hur sådana beslut påverkar både social och 

hållbar utveckling på destinationen (Jolliffe & Farnsworth, 2003). 

 

Då många destinationer är starkt påverkade av seasonalitet och efterfrågan ser annorlunda ut 

under låg- och högsäsong, kan det orsaka olika problem för lokala företag och faciliteter. 
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 Det har även en negativ påverkan på ekonomin, eftersom olika faciliteter exempelvis inte blir 

upptagna trots tillgängligheten, och det hämmar utvecklingsmöjligheter för diverse företag då 

många behöver stänga igen under lågsäsong. Därmed berörs även arbetsmarknaden, vilket 

beror på att många tillfälliga arbeten skapas under högsäsongen (Vergori, 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Seasonalitet är en primär orsak till hur en destination påverkas, och utgör därmed även en 

starkare påverkan än vad annan typ av marknadsföring kan tillföra (Maharjan, A., 2012). Ofta 

beskrivs seasonalitet som problematiskt (Lohmann, G & Panosso N, A, 2017; Connell et al., 

2015; Vergori 2012; Cannas, R, 2012; Joliffe, L & Farnsworth, R., 2003). Richard Butler 

(2014) framställer seasonalitet som en tillfällig obalans inom turismen, vilket kan beskrivas 

med hjälp av besöksstatistik, besökares utgifter, arbetsmarknaden, skillnader i trafikträngsel 

och andra typer av transport, men även tillgängligheten till turistattraktioner.  

 

De tre främsta problemområdena som seasonalitet täcker kan kategoriseras i ekonomiska, 

miljöbetingade och säsongsanställningsrelaterade. (Koenig & Bischoff, 2005) Fenomenet 

orsakar många problem som måste tas hänsyn till med hjälp av olika strategier. Seasonaliteten 

påverkar starkt mängden turister på området och kan därför hota affärsverksamheter på 

området (Lee, Bergin-Seers, Galloway. O’Mahony & McMurray, 2008). Vergori (2012) 

beskriver vikten av denna problematik, då personalen inte kan garanteras en ekonomisk 

säkerhet eftersom möjligheten till arbete minskar drastiskt under lågsäsongen.  

 

Både Cooper (2008) och Goeldner & Richie (2003) diskuterar turismindustrins immateriella 

produkt, vilket lyfter en problematik som seasonalitet framför. Då turismens produkt faller 

under servicetjänster, kan dessa inte lagras för att sedan säljas vid ett annat tillfälle. Detta 

innebär att om produkten inte blir såld fram till ett satt datum kan inte företaget gå i vinst. 

Resultatet kan därmed bli att destinationen försöker kompensera den förlorade vinsten genom 

att öka turismaktiviteter under högsäsongen. En sådan åtgärd kan innebära en överbelastning 

av folk, bokningar och höga priser, vilket till slut även leder till missnöjda kunder och därmed 

ett sämre rykte (Cooper, 2008). 

 

Även den sociokulturella faktorn påverkas av seasonalitet, vilket innebär problem för 

lokalbefolkningen. Detta kan exemplifieras i längre köer, brist på parkeringsplatser, 

långsammare trafik och höjda priser på kommunala tjänster. Även ökad kriminalitet kan 

kopplas till seasonalitet då det vistas betydligt mycket mer människor på destinationen. 

På grund av den markanta höjningen i population på destinationen, påverkas även miljön. 

Naturens balans förstörs, fysisk erosion uppstår när turister går på gatorna och det uppstår 

problem inom hantering av nedskräpning. (Koenig & Bischoff, 2005) 

 

Gotlands besöksnäring är starkt säsongsbaserad och beroende av ett soligt väder. Ön är 

välkänd för olika evenemang som är arrangerade under sommartid, vilket innebär att ett besök 

under vinterhalvåret inte erbjuder lika mycket och är därmed inte lika attraktivt för potentiella 

besökare. Seasonaliteten är väldigt påtaglig på destinationen, vilket är en negativ egenskap 

enligt Alemany, Garcia och Aguilo (2016). De förklarar att säsongsbaserad turism genererar 
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flera negativa egenskaper, exempelvis: ökning av tillfälliga arbetskontrakt, negativ påverkan 

på miljön under högsäsongen (luft- och ljudförorening), trafikträngsel, osäkerhet på 

arbetsmarknaden, stora variationer inom hotellkapaciteten (från ett minimum, där hotellen 

nästan tvingas stänga igen, till ett maximum där 100% av boendena är upptagna), och att 

destinationen inte går i vinst under lågsäsongen och därmed blir beroende av högsäsongens 

ekonomiska vinst. Högsäsongen tar plats under sommaren, och år 2016 fick Gotland flest 

besökare i juli månad då över 500,000 besökte ön, i jämförelse med februari månad då siffran 

var under 100,000 (Gotland i siffror, 2017). Genom att undersöka hur Gotland kan arbeta för 

att utöka högsäsongen på ön, kan seasonaliteten jämnas ut och därmed arbeta mer hållbart.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur Gotland arbetar med sin turism under lågsäsong, och 

vad de kan göra för att utveckla efterfrågan under den perioden. 

 

1.4 Frågeställning 

● Hur arbetar Gotland med turism under lågsäsong? 

● Hur kan de utveckla destinationen för att generera fler besökare under lågsäsong? 

 

1.5 Avgränsningar  

Skribenterna har valt att avgränsa sig till lågsäsongsturismen på Gotland, för att undersöka 

hur väl de arbetar med att hålla intresset uppe för potentiella besökare under lågsäsong. 

Lågsäsong på Gotland har skribenterna till uppsatsen definierat som månaderna mellan 

september - maj, där högsäsong alltså tar plats mellan juni - augusti.  
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2.0 Metod 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Aspers (2007) är valet av metod bundet till val av teori och olika antaganden. Inom 

metodläran finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, vilka har delats upp som kvantitativ 

och kvalitativ metod. Enligt Holme och Solvang (1997) har båda metoderna ett gemensamt 

syfte, där de förklarar att både kvalitativa och kvantitativa metoder ämnar att bilda en bättre 

förståelse av dagens samhälle, och hur människor både enskilt och i grupp påverkar och 

handlar med varandra. Det som skiljer metoderna är hur de används, då en kvantitativ 

forskningsmetodik fokuserar på att generera en bred förståelse för fenomenet som studeras. 

Detta sker genom att den insamlade informationen omvandlas till siffror, för att forskaren 

sedan ska kunna utföra statistiska analyser. Ett vanligt sätt att utföra kvantitativa studier är att 

använda sig av enkäter. (Holme & Solvang, 1997) 

 

Kvalitativa metoder syftar på att studera någonting på djupet, och därmed få en grundligare 

förståelse för det som önskas studeras. Forskaren skapar en mer personlig relation till den 

undersökte, och använder sig oftast av observationer och intervjuer som tillvägagångssätt. 

(Holme & Solvang, 1997; Denscombe, 2018) Valet av kvalitativ metod i denna studie har 

formats runt intervjuer samt observationer. 

 

2.2 Intervjuer 

Det finns olika typer av intervjuer som går att använda sig av, och allt beror på hur 

omständigheterna ser ut för respektive forskningsområde. I denna uppsats ska en kvalitativ 

metod användas, då arbetet syftar på att undersöka hur Gotland arbetar med lågsäsongsturism. 

Den kvalitativa metoden som kommer att användas är en kombination av både mindre och 

större intervjuer, och två separata observationer. Enligt Aspers (2007) kan en intervju 

identifieras som en samtalsrelation där forskaren försöker förstå sitt studieobjekt. Strukturen, 

situationen och längden av samtalet kan variera gradvis, och i grunden handlar samtalet om 

att vara i kontakt med fältet för att skapa bas för empirin. Intervjuerna hjälper att förstå vad 

som ses eller observeras och vad det faktiskt talas om. (Aspers, 2007) 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Under en kvalitativ intervju ligger fokuset på den intervjuades ståndpunkter, och intervjun 

kan tänkas röra sig i olika riktningar. På det sättet får intervjuaren kunskap om vad 

informanten upplever som viktigt och relevant. I en kvalitativ intervju kan forskaren avvika 

från det som har planerats innan och ställa följdfrågor på det som informanten svarat tidigare, 

samt variera ordföljningsföljden i frågorna. På grund av detta brukar kvalitativa intervjuer 

vara flexibla och följa det spår som informantens svar går i. Det kan även dyka upp viktiga 

frågor under intervjuns gång som kan påverka undersökningens fokus. Inom kvalitativ 

forskning är intervjuaren ute efter detaljerade och fylliga svar. (Bryman, 2011). 
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Intervjumetoden för denna studie är semistrukturerade intervjuer. När forskaren använder 

denna metod har hen förbestämda frågor att läsa upp men kan även följa upp de svar 

informanten ger. Aspers (2007) menar att det finns möjlighet till en fråga-svarsdialog i en 

semistrukturerad intervju. Intervjuns struktur är uppbyggd på forskarens tankar om områden 

som ska behandlas under intervjun och görs konkret i ett antal frågor. Detta betyder att 

forskaren utgår från sitt perspektiv, och möjligheten för informanten att lyfta fram sitt 

perspektiv är begränsat. När det kommer till insamling av information är semistrukturerade 

intervjuer ett lämpligt val. 

 

Skribenterna av denna uppsats har valt att använda sig av semistrukturerade intervjuer för en 

bredare kunskap om ämnet. Genom detta tillvägagångssätt har respondenterna en frihet att 

uttrycka sina egna åsikter och tankar kring forskningsfenomenet, men ändå hålla en viss 

struktur för att de specifika forskningsfrågorna ska kunna besvaras under den tidsram som 

forskaren måste hålla. 

 

2.4 Observationer  

Innebörden av en observation är att forskaren vid längre eller kortare tid är tillsammans eller 

vistas i direkt koppling till medlemmarna i gruppen som undersöks. Genom att titta, lyssna 

och fråga skapar forskaren en bild av det som verkligen sker på fältet. Vid en observation får 

forskaren fram ett nätverk av handlingar och reaktioner. (Holme & Solvang, 1997) 

Observationer används för att studera vad som sker. Det kan betyda att forskaren följer ett 

förlopp om vad som sker och vad som sägs. Oftast måste observationer kombineras med 

samtal och frågor, samt möjligtvis inläsande av material för att kunna nå förståelse om 

området. Forskaren kan underlätta arbetet med olika hjälpmedel som videokamera och 

stillbildskamera. Fördelen med denna teknik är att observationers mening blir mindre 

teoribemängda, med detta menas att forskaren kan gå tillbaka till materialet och göra nya 

tolkningar i större utsträckning än med endast fältanteckningar. Materialet kan också visas till 

deltagare i fältet vilket kan vara till stor fördel när de kan uttrycka sina synpunkter kring det 

(Aspers, 2007). När studien genomförs ska forskaren integrera i fältet, dock får hen inte ta 

över de intressen som aktörerna på fältet har samt motiverar deras ageranden. Om forskaren 

blir en på fältet uppstår en konflikt, för ju mer integrerad hen är desto svårare är det att hålla 

distansen (Ibid). Skribenterna av denna uppsats har bestämt sig för att använda observationer 

då de vill kunna interagera med lokalbefolkningen samt sätta sig in i rollen som turist på 

destinationen under lågsäsong. 

 

2.5 Etik 

Enligt Aspers (2007) finns det fem olika frågor som påverkar forskarens val av metod. Dessa 

är etik, fält, beviskrav, ekonomiska resurser samt forskarens kompetens, där det etiska kravet 

beskrivs som det viktigaste. De etiska riktlinjerna som ska följas genom hela 

forskningsprocessen innefattar viktiga forskningsetiska principer: forskningskravet och 

individskyddskravet. Enligt forskningskravet ska forskningen hålla hög kvalitet och 

väsentliga frågor ska ställas, medan individskyddskravet siktar på att individer inte får 
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utsättas för psykisk eller fysisk skada. Dessa principer är godkända av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet samt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 

samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2018). Tanken bakom principerna är att skapa normer 

kring förhållandet mellan forskaren och uppgiftslämnare (Ibid). 

I individskyddskravet ingår det fyra andra krav som forskaren ska följa: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera den som ska intervjuas om studiens syfte, och inom samtyckeskravet 

får undersökningens deltagare själv bestämma om hen vill medverka eller inte, samt under 

vilka villkor och hur länge. Grunden för konfidentialitetskravet är att deltagarnas uppgifter 

ska ges högst konfidentialitet och personuppgifterna ska med största möjliga mån skyddas 

och inga obehöriga ska kunna ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att den insamlade 

informationen om enskilda individer endast är tillåtet att användas till forskningsändamål. 

(Ibid) 

2.6 Respondentval 

Respondenter blev i denna studie valda genom ett målinriktat urval. Detta urval innebär ett 

icke-sannolikhetsurval där forskaren inte väljer deltagare på ett slumpmässigt sätt. Enligt 

Bryman (2011) innebär ett målinriktat urvalsmål att strategiskt samla personer som är 

relevanta för de formulerade forskningsfrågorna. Forskarens tanke är ofta att få fram ett urval 

som säkerställer ett stort mått av variation där medlemmarna skiljer sig från varandra när det 

kommer till viktiga kännetecken. (Bryman, 2011) Respondenterna på Destination Gotland 

och Region Gotland blev kontaktade via mejl och lokala aktörerna samt lokalbefolkningen 

direkt på plats. 

2.7 Analysmetod 

De intervjuer som har genomförts och spelats in har transkriberats till text, för att den 

kvalitativa data som har samlats in genom observation eller inspelning av ljud sedan ska 

kunna kodas och analyseras. Kodningen går ut på att skribenterna noggrant läser 

intervjusvaren som har mottagits av respondenterna och utifrån det identifiera olika 

nyckelord. Med hjälp av nyckelorden ska skribenterna söka efter olika teman, där teman i 

detta sammanhang innebär den underliggande meningen som respondenterna vill framföra. 

Syftet är att försöka se den gemensamma nämnaren som respondenterna har och vilka olika 

mönster som är möjliga att hitta i intervjuerna. Genom att finna en röd tråd i intervjuerna kan 

skribenterna avgöra vad som faktiskt är av vikt för respondenterna och därmed påbörja en 

analys. (Bryman, 2011) 

2.8 Källkritik 

Enligt Repstad (2007) är det viktigt att jämföra sin egen studie med andra liknande 

undersökningar. Han menar att jämförelsen kan stå som underlag för det egna arbetet och 

dess resultat. Vid bedömning av de källor som önskas användas är det relevant att som 

forskare vara medveten om när källan skrevs. Författaren förklarar att skriftliga källor från 
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förr är enkla att feltolka, av den orsaken att språket och sättet för människor att tänka ständigt 

förändras. Därmed är det av stor vikt att forskaren är medveten om sammanhanget då källan 

var relevant. (Repstad, 2007) När forskaren har några utvalda källor inför en studie är det 

möjligt att kategorisera dem, där källorna har normativa och kognitiva eller deskriptiva 

syften. Normativt i detta sammanhang innebär att källan har ett värderande syfte, och 

kognitivt eller deskriptivt innebär att källan har ett beskrivande syfte. (Repstad, 2007) Holme 

och Solvang (1996) förklarar att om det är önskat att få tag i aktörernas “förhållningssätt, 

avsikter, krav och rättesnören”, är de normativa källorna mest givande. Med detta kan man 

alltså beskriva normativa källor som exempelvis föreskrifter och lagar, och kognitiva eller 

deskriptiva som offentlig statistik (Repstad, 2007). 

 

Olika skriftliga dokument delas in i kategorier som offentliga och konfidentiella. De 

offentliga dokumenten innebär exempelvis självbiografier eller tidningsreportage, och 

konfidentiella dokument kan vara dagböcker eller privatbrev. Konfidentiella dokument är, 

skriver Repstad (2007), många gånger mer frispråkiga än de offentliga, dock innebär inte det 

att de är mer sanna, men att de sällan är präglade av andra. Ett kritiskt sätt att titta på dessa 

typer av källor är att exempelvis vid bruk av offentliga källor, titta på vad skribenten av källan 

faktiskt ämnade att uppnå med skriften. Forskaren kan genom användning av logiskt tänkande 

avgöra om texten i fråga är fördomsfri och objektiv, eller om det exempelvis är en 

svartmålning eller idyllisering av ett fenomen. (Repstad, 2007) 

 

En annan viktig punkt att lyfta fram är skillnaden mellan förstahands- och andrahandskällor, 

samt primär- och sekundärkällor. En förstahandskälla innebär exempelvis ett 

originaldokument, och Repstad (2007) förklarar att källor skrivna eller dokumenterade av 

individer som direkt observerat fenomenet besitter en högre trovärdighet än en återberättad 

berättelse, som endast grundar sig i vad andra individer har sett och hört. Han betonar därefter 

att källan minskar i värde efter att den talats om i flera led. 

Även en primärkälla kan klassificeras som en förstahandskälla, men behöver inte 

nödvändigtvis göra det. Repstad beskriver en primärkälla som “den första kända versionen av 

en källa som forskaren har tillgång till”, det kan alltså även innebära att originalet av ett 

dokument - en förstahandskälla - gått förlorad, och att forskaren då är i behov av att använda 

en annan typ av dokumentation som sedan blir primärkällan. Sekundärkällor är senare källor, 

till exempel duplikat eller referat av primärkällan. (Repstad 2007) 

Det är av stor vikt att forskaren är medveten kring det faktum att även nytt material, som kan 

tolkas med dagens språk och moderna sätt att tänka, i form av intervjuer, observationer, 

siffror eller skrifter inte kan garantera sanning. Repstad skriver att det är möjligt att bedöma 

trovärdigheten genom att se om framställningen är saklig eller polemisk. Dock innebär det, 

som sagt, ingen garanti att informationen som tas emot är verklighetstrogen eftersom 

saklighet inte är detsamma som sanning (Repstad 2007). 

2.9 Metodkritik 

Trots den kvalitativa forskningsmetodens positiva tillförande till vetenskapen, har även 
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många nackdelar lyfts. (Bryman & Bell, 2017; Larsen, 2007; Denscombe, 2018; Andersen, 

1990). Bryman och Bell (2017) beskriver fyra olika huvudbeståndsdelar som kritiseras hos 

den kvalitativa forskningen: kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv, svårigheter att 

replikera en undersökning, problem med generalisering och bristande transparens. 

Den första kritiken riktar sig åt forskningens subjektivitet, och menar att de kvalitativa 

forskarna osystematiskt väljer vad som är av vikt för studien, samt att resultaten bygger på 

forskarens personliga förhållande till respondenterna. Kritikerna förklarar att det ofta är svårt 

att förstå varför forskaren valt ett specifikt tema eller område istället för ett annat. Den 

kvantitativa forskningen beskrivs istället som att den har tydligare koppling till litteraturen 

och teorier till temat. (Bryman & Bell, 2017) 

Den andra kritiken beskriver kvalitativ forskning som svår att replikera, vilket beror på 

metodens ostrukturerade tillvägagångssätt. Då denna metod grundar sig starkt på forskarens 

egna uppfattningar om vad som bör ligga i fokus, samt att respondenterna påverkas av 

forskarens naturliga egenskaper, exempelvis dennes karaktär, kön eller ålder, går samma 

undersökning inte att göras om vid ett annat tillfälle. Även tolkningen av den insamlade datan 

påverkas av forskarens personliga uppfattning och bedömning. Vad som är viktigt för en 

forskare behöver därmed inte vara viktigt för en annan. (Ibid) 

Den tredje kritiken önskar belysa att den kvalitativa forskningen inte går att generalisera. En 

kvalitativ studie kan omöjligt tala för en hel befolkning, eller en situation som berör många 

människor. Författarna nämner exempelvis en undersökning som ämnade att studera gravida 

kvinnor med professionella yrken och deras identitetsförändringar, och förklarar att dessa 

intervjuer inte kan anses som representativa för exempelvis gravida kvinnor som inte har 

professionella yrken. Ett kvalitativt forskningsresultat bör alltså generaliseras till teori, inte 

till population - det vill säga; kvaliteten på de teoretiska ansatserna är avgörande för 

bedömningen av generaliserbarheten. (Ibid) 

Den sista kritiken som nämns är forskningsmetodens bristande transparens. Med detta menar 

kritikerna att det ofta är oklart hur kvalitativa forskare valt vilka som ska medverka i deras 

studier, men även hur själva analysarbetet har gått till för att de ska komma fram till sina 

resultat. (Ibid) 

 

Då denna studie har använt sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt går den miste om ett bredare 

kunskapsinnehåll som exempelvis en enkätundersökning hade kunnat tillföra. I och med att 

betydligt många fler respondenter från lokalbefolkningen skulle haft möjligheten att 

medverka, hade resultatet angående den lokala synen på Gotlands lågsäsongsturism påverkats 

och ökat sin trovärdighet.  
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3.0 Teori 

 

3.1 Destinationsutveckling  

Målet med destinationsutveckling riktar sig åt att skapa en större lokal omsättning för att öka 

skatteintäkter, sysselsättning, en god grund för ett serviceutbud, samt för att besöksnäringen 

på destinationen ska vara fungerande och utvecklingsbar. (Bohlin & Elbe, 2007) Till skillnad 

från en tidigare generation är dagens turist mer berest, vilket därmed även innebär att 

människor är mer krävande, mer informerad om sina rättigheter, samt är aktiv i sitt sökande 

efter nya upplevelser (Howie, 2003). Howie (2003) beskriver att dagens turist söker sig till 

destinationer som erbjuder upplevelser och aktiviteter som uppfattas som givande, berikande, 

äventyrliga och lärande. För att kunna ta emot och ta hand om kommande turister till en 

destination är det viktigt att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra destinationen. 

(Howie, 2003)  

Destinationsutveckling kan behandlas både planerat och spontant (Bohlin & Elbe, 2007). 

Planeringen är mångsidig då den kan utföras på olika sätt, allt beroende på vad som är 

relevant för den specifika destinationens behov. En mer övergripande planering innebär att 

turistorganisationen, politiker, och destinationens många olika aktörer tillsammans bör vara 

delaktiga i planeringen. Samarbete blir i denna typ av planering ett centralt ämne. En sådan 

planering är dock inte en absolut nödvändighet, eftersom aktörer på destinationen kan skapa 

egna planer, antingen på egen hand eller tillsammans. Detta leder följaktligen till att 

destinationen utvecklas utan en stor organiserad planering. (Ibid) 

Ett annat sätt att utveckla en destination kan ske via entreprenöriella handlingar. En sådan 

handling innebär att uppmärksamma och utnyttja nya möjligheter, Bohlin och Elbe (2007) 

nämner ishotellet i Jukkasjärvi som ett exempel på en sådan handling. Detta innebär att det 

inte finns ett enskilt sätt att utveckla en destination på, utan varje utvecklingsmetod anpassas 

efter destinationens egna situation. 

 

Destinationer skapar utmaningar för ledningen då de inte endast bör tillfredsställa turisternas 

behov och turismrelaterade affärsverksamheter, utan även lokalbefolkningen, lokala företag 

och industrier. Destinationsutveckling måste fungera på det sättet att den bidrar till synergi, 

vilket kan öka när olika komponenter arbetar ihop. (Howie, 2010) Planering av turism kan 

minska de negativa effekterna och maximera de ekonomiska vinsterna för destinationen samt 

göra den mer attraktiv och konkurrenskraftig. (Hall, 2008) Hur mycket av den ekonomiska 

vinsten som destinationen faktiskt kan ta till sig beror på hur mycket av kapitalet som stannar 

i det lokala samhället, och hur mycket som försvinner genom läckage. Läckage sker när 

tjänster och varor importeras till en avgränsad destination, exempelvis då destinationen tar in 

säsongsanställd personal. Eftersom personalen inte är folkbokförd på destinationen går inte 

heller skatten till det lokala samhället, vilket innebär att den lokala ekonomin påverkas 

negativt. Läckage kan även ske om företagen eller personal på destinationen använder sin 
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vinst på andra destinationer, med andra ord förekommer detta när kapitalet från destinationen 

inte stannar inom destinationens gränser. (Bohlin & Elbe, 2007) 

 

3.2 Seasonalitet  

Seasonalitet definieras enligt Butler (2014) som en tillfällig obalans inom turismen, vilket 

även kan förklaras genom olika beståndsdelar såsom; mängd besökare och turisters utgifter, 

trafik och transportering, men även anställningar. Säsongen kan variera påtagligt, då det inte 

finns ett specifikt mått på hur lång en säsong är, utan kan vara väldigt individuellt mellan 

olika destinationer. Seasonalitet kan dock delas upp i två kategorier: naturlig- och 

institutionell seasonalitet. Den naturliga seasonaliteten beskrivs som seasonalitet kopplat till 

naturliga fenomen vilket inkluderar sol- och dagsljus, snö- och regnfall samt extrema 

temperaturer. Ett exempel på naturlig seasonalitet är faktumet att skidanläggningar är 

gynnsamma för turister som önskar att se snön och olika vinterlandskap, medan hav- och 

strandanläggningar föredras av turister som önskar se solen. Detta kan även ses ur en 

geografisk synpunkt, eftersom det övergripande klimatet varierar mycket mellan olika länder. 

Europa är uppdelat på så sätt att Södra Europa ofta besöks mer av turister som vill se solen på 

sommaren, och Norra Europa besöks oftast i syfte att uppleva snö och diverse 

vinteraktiviteter (Chung, 2009). 

Den institutionella seasonaliteten handlar i grunden om sociala, kulturella, religiösa och/eller 

etniska faktorer. Detta syftar exempelvis på pilgrimsvandringar (t.ex. till Mecka), festivaler 

(t.ex. Oktoberfest i Tyskland) eller besöka släkt och vänner. En annan faktor är helgdagar, 

både inom skolan och samhället. Chung (2009) förklarar att sommaren är den period då 

studenter oftast har längre ledigheter, vilket innebär att barnfamiljer oftast tar en längre 

semester under just den perioden. Andra ledigheter, såsom sportlov och höstlov, är också 

ledigheter som påverkar flödet gällande turismen, i och med att många familjer väljer att resa 

under den perioden. 

 

Några ytterligare faktorer som påverkar seasonaliteten utöver naturliga och institutionella 

faktorer är: socialt tryck, stora sportevenemang och “inertia of travellers”. Socialt tryck kan 

utspela sig på så sätt att många reser iväg under högsäsong, vilket i sin tur kan leda till att en 

individ känner utanförskap om denne inte är delaktig. Sportevenemang, som de Olympiska 

spelen, är till exempel en stor anledning till en större turismökning under specifika perioder 

(Chung, 2009). Begreppet inertia of travellers tolkas som att resenärerna fortsätter resa till en 

specifik plats under en viss tid på året utan att de faktiskt måste (Higham, J & Hinch, T, 2001; 

Chung, 2009). Ett exempel på en sådan situation kan vara om någon vanligtvis reser iväg 

någonstans för att träffa en släkting, och släktingen efter några år flyttar därifrån, men 

resenären fortsätter åka dit ändå. Alltså att resa endast på grund av vana. (Vergori, 2016) 

 

3.3 Peak seasonality 

Trots att seasonalitet är ett universellt fenomen, skiljer det sig ändå på olika platser gällande 

form och intensitet. För att strukturera olika sorters seasonalitet, har R.W Butler, enligt 
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Vergori (2012), identifierat tre olika mönster inom fenomenet: single peak, two-peak och non-

peak seasonality. 

Single peak säsonger beskrivs enligt Vergori som en extrem typ av seasonalitet, och förklarar 

det som en seasonalitet där turisterna är väldigt fokuserade på en specifik period under året då 

efterfrågan av turismrelaterade underhåll ökar markant. Butler beskriver, enligt Vergori, 

denna typ av seasonalitet som en överensstämmelse mellan det säsongsmässiga mönstret av 

utbud och efterfrågan. Two-peak säsonger innebär att två olika säsonger koexisterar, där ena 

säsongen beskrivs som den primära säsongen, och den andra som den sekundära säsongen. 

En sådan destination kan vara en bergsdestination som exempelvis Alperna, vilken erbjuder 

aktiviteter som attraherar turister både under sommar- och vintertid. Non-peak säsonger sker 

dock på destinationer där platsen inte har en specifik tid på året då det samlas betydligt fler 

turister, utan har ett mer jämnt turistflöde året om. (Vergori, 2012) En sådan destination kan 

exempelvis vara en storstad som inte är starkt beroende av väder. 

 

Enligt T.D Hinch och E.L Jackson (2000), argumenterar Hartman för det positiva inom 

seasonalitet, och förklarar att lågsäsongen är nödvändig för destinationens återhämtning, både 

socialt och ekonomiskt från belastningen som varit under peak-säsongen. De skriver även att 

Butler m.fl. (Hinch, T.D & Jackson, E.L, 2000; Lohmann, G & Panosso Netto, A, 2017) 

argumenterade för dessa stora säsongsskillnader, där han förklarar att en tydlig högsäsong kan 

ur ett hållbarhetsperspektiv gynna destinationen mer än ett jämnare turistflöde under årets 

gång. 

 

3.4 Marknadsföringsmix 

För att en destination ska gynnas av en ökad efterfrågan är det av vikt att ha ett starkt fokus på 

marknadsföringen. Med hjälp av olika komponenter skapas en marknadsföringsmix, vilken 

Holloway (2004) beskriver som kärnpunkten för all marknadsföringsplanering. 

 

Den klassiska marknadsföringsmixen består av fyra komponenter, vilka även kan kallas 4P – 

produkt, pris, plats och påverkan. Produkt innefattar det som faktiskt levereras till 

konsumenten, både materiellt och immateriellt. Ett exempel kan vara ett restaurangbesök, där 

borden, belysningen, dekorationerna och maten agerar som materiella produkter, och en 

havsutsikt blir en immateriell produkt till denna upplevelse. Pris står för summan som 

konsumenten betalar för tjänsterna, vilket visar att produkt och pris är nära sammankopplade. 

Priset är även ofta rörligt då konsumenterna anpassar sin upplevelse för att få bäst värde för 

pengarna, och kan välja mellan många olika tillgängliga produkter. Plats står för själva 

platsen där produkten säljs, detta kan exempelvis vara en resebyrå, eller en webbplats på 

internet. Påverkan handlar om hur produkterna och dess priser kommuniceras till marknaden. 

Det innefattar bland annat reklam, försäljningsteknik och PR. Även plats och påverkan har en 

tydlig sammankoppling, i och med att själva platsen är där mycket av påverkan sker. 

(Holloway, 2004)  

 

Eftersom det vid marknadsföring är vanligt att gå efter kundens intressen, är denna teori en 
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god utgångspunkt. De fyra P:na har en relevans till kundens önskemål om att få veta vad som 

kan förväntas av servicen som erbjuds, hur mycket det ska kosta, vart information kan 

inhämtas och vart produkten går att köpa. Dock argumenterar vissa för att teorin bör 

utvecklas, och att ytterligare fyra komponenter bör adderas till listan: personer, process, 

fysiska bevis och produktivitet & kvalitet. Personer indikerar hur människor är 

huvudbeståndsdelen inom produkten. Detta innefattar samtliga inblandade, d.v.s. personal, 

andra resenärer och lokalbefolkningen. Process handlar om själva serviceprocessen. För att 

kunna erbjuda konsumenten ett värde för pengarna är det essentiellt att även kunna hantera 

och vända negativa situationer genom god service. Fysiska bevis innebär kundens upplevelse 

av produkten genom olika sinnen. Detta kan innebära ljud, lukt, känsla och även vad turisten 

sett. Dessa är element som väger tungt, men svåra att visa konsumenten i förväg. 

Produktivitet och kvalitet betonar vikten av att finna tillvägagångssätt för att styra priserna 

nedåt, utan att reducera produktkvaliteten. (Holloway, 2004) 

 

3.5 “On the internationalization process of firms” 

Internationalisering ger en destination möjligheten att öka både turismnäringen och utöka 

säsongen, då marknader öppnas även utanför hemmaplan. Cavusgil (1980) beskriver i sin 

artikel “On the internationalization process of firms” att internationalisering är en process 

som bör ske stegvis och har därefter utformat en modell (tabell 1) för 

internationaliseringsprocessen. 

 

Tabell 1. Internationaliseringsprocessen (Cavusgil, 1980) 

 

Internationaliseringsprocessen   

Steg 1 Endast inhemsk marknadsföring 

Steg 2 Före export 

Steg 3 Experimentell medverkan 

Steg 4 Aktiv medverkan 

Steg 5 Hängiven medverkan  

Endast inhemsk marknadsföring 

Det första steget innan själva internationaliseringen bör påbörjas, fokuseras det på att det är 

nödvändigt för företaget att ha etablerat sig ordentligt på hemmaplan. För många företag är 

internationalisering varken en möjlighet eller någonting önskvärt, eftersom det inte alltid är 
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en fördel. Detta kan bero på produkten som företaget säljer, eller att ledningen i företagen inte 

är medveten om en internationell marknad och väljer därmed att inte röra sig utanför landets 

gränser. Innan ett företag möjligen kan söka sig utåt, måste alltså en fullkomlig etablering på 

den inhemska marknaden finnas. 

Före export 

För ett ökat intresse för internationalisering krävs det en ökad stimulus både internt och 

externt. En extern stimuli kan till exempel vara att det finns en efterfrågan om produkten som 

företaget säljer från utlandet, och en intern stimulus kan exemplifieras i form av nyfikenhet, 

eller önskan att öka vinsten. 

Experimentell medverkan 

Genom det experimentella stadiet förbereder sig företaget för export till utlandet och provar 

sig fram. Denna experimentella medverkan sker ofta periodiskt, och exporten som sker 

överstiger sällan tio procent av det totala. Många företag väljer att handskas med indirekt 

export och arbetar vid detta stadium oftast med endast ett eller två länder. Cavusgil (1980) 

förklarar att företag oftast arbetar med psykologiskt närliggande länder i detta stadium, där 

psykologiskt närliggande även definieras som kulturellt närliggande. Detta kan mätas i form 

av landets utveckling, invånarnas utbildningsnivå, språk, kultur och kommersiella 

förbindelser. 

Aktiv medverkan 

Det aktiva stadiet innebär att företaget nu exporterar sina tjänster till nya marknader 

utomlands, expanderar utbudet som erbjuds till utlandet, eller handskas med direkt export, om 

de inte gjort det sedan tidigare.  

Den största utmaningen i denna fas är den systematiska utforskningen av den nya marknaden. 

 

För att komma till detta steg och möta de utmaningar som sker beror på: (1) 

erfarenhetsbaserade förväntningar av ledningen gällande export och hur pass gynnsamma 

dessa är; (2) tillgängligheten till nyckelresurser för att kunna ta sig an nödvändiga och unika 

aktiviteter som tar plats i detta stadium; och (3) ledningens vilja att tilldela sådana resurser. 

 

Det första steget innebär mer exakt att erfarenheter måste byggas för att ha en tydlig grund. 

Ett företag som endast arbetar med inhemska affärer kan genom en lång historia av olika 

komponenters erfarenheter använda dessa som pålitlig fakta, medan grundläggande 

erfarenheter av internationella affärer inte är tillgängliga utan måste successivt skapas. 

Förväntningarna som tillkommer och kunskapen som växer är signifikanta för framtida 

beslut. 

 

Den andra faktorn förklarar vikten av tillgång till fysiska, ekonomiska och ledningsresurser. 

Små företag kan exempelvis starkt påverkas av begränsade ekonomiska resurser, men även 

tid som resurs är väsentlig, då en långsiktig plan är nödvändig för en framgångsrik 
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internationalisering. 

 

Den tredje faktorn beskriver vikten av ledningens vilja till att förse företaget med dessa 

resurser. För att ett företag ska införskaffa den erfarenhet som krävs för att gå framåt är det 

nödvändigt att ledningen är villig att lägga de resurser som krävs. 

Hängiven medverkan 

Inför detta steg blir företaget etablerat och starkt engagerat i sin internationella 

marknadsföring. Dess långsiktiga hållning på marknaden beror på hur väl ledningen arbetar 

med planering och hur de verkställer sin marknadsföringsmix, men även hur de hanterar 

hinder inom den internationella marknadsföringen. 

 

De tre faktorerna som förklarades i det tidigare steget är även relevanta i det långsiktiga 

arbetet, och begränsas därmed inte för endast det steget. Inom detta steg är hanteringen av 

marknadsföringsmixen avgörande för företagets långsiktiga plats på marknaden. Att inträda 

och överleva på den internationella marknaden är för ett företag över lag betydligt svårare än 

på den inhemska marknaden, vilket innebär att det är väsentligt att den gås igenom noggrant. 

 

Det finns fyra beståndsdelar som är av vikt inom den internationella marknaden: design och 

kvalitet på produkter samt paketering för utländska marknader; utvecklings- och 

fördelningskanaler; konkurrenskraftiga priser; och förlängning av krediter. 

Om företaget inte lyckas gå med vinst, växa och nå sina diversifieringsmål genom detta steg 

kan det behöva gå tillbaka till en periodisk medverkan på den internationella marknaden, eller 

avstå helt. (S.T Cavusgil, 1980)  
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4.0 Empiri  

 

4.1 Observation av Gotland  

Observation under högsäsong 

Fredagen den 21 juli 2017 besökte observatören Visby stad genom att flyga dit från Arlanda 

flygplats. Planet var fullbokat och ombord fanns det mestadels unga vuxna i åldern 20 - 25. 

Observationen tog plats i hamnen, Visby stadscentrum och på hotell Scandics område. 

Observationen pågick hela dagen den 21 juli och destinationen var väldigt folktät. Detta 

datum innefattar vecka 29 det året, vilket är den så kallade ”Stockholmsveckan”, en av de 

intensivaste veckorna under högsäsongen. Det var en varm dag med solsken och blå himmel. 

Hotell Scandic var fullbokat, vilket observatören fick reda på genom att fråga personalen. 

Gatorna var befolkade av människor och mestadels hördes det svenska språket, men även 

andra språk som till exempel finska och engelska. På grund av den stora folktätheten var 

köerna i bl.a. mataffärerna långa och restaurangerna var fulla, vilket uppmärksammades 

genom att gäster oftast fick vänta i minst en timme om ingen bokning gjorts i förväg. I 

hamnen fanns det många fritidsbåtar och yachter, och det spelades musik överallt. I många 

butiker såldes det souvenirer. 

 

Observation under lågsäsong 

Torsdagen den 19 april 2018 genomfördes en observation av lågsäsongen, och observatörerna 

besökte Visby stad genom att ta färjan dit från Nynäshamn. Observatörerna klev på båten som 

ägs av Destination Gotland och hittade direkt lediga sittplatser, vilket inte var någon svårighet 

eftersom färjan inte var fullsatt. De övriga resenärerna var mestadels vuxna i medelåldern och 

pensionärer. Färjan var utrustad med restaurang, kiosk och toaletter samt personal som 

ständigt var på plats. När färjan kommit fram till Visby hamn klev observatörerna av, och 

möttes av en kort promenad till hotell Scandic. Observationen tog främst plats i hamnen, 

Visbys stadscentrum och på hotell Scandics område. Observationen pågick hela dagen från 

klockan 15 till klockan 24. Dagen var varm och solig, och observatörerna mötte några få 

andra hotellgäster på hotellområdet, men hotellet verkade inte vara fullbokat och gatorna var 

tomma. Endast enskilda människor noterades och observatörerna hörde endast det svenska 

språket.  

 

Efter hotellbesöket tog observatörerna en promenad till stan, och möttes av tomma gator men 

fyllda uteserveringar. Därefter besöktes turistbyrån, och observatörerna var de enda kunderna 

på plats. Även många butiker runt om i staden var stängda eller hade begränsade öppettider, 

vilka ofta stod skyltade med exempelvis “endast öppet på måndagar”. Köerna i butikerna var 

inte långa och de restauranger som hade öppet kunde ta emot observatörerna utan bokning. I 

hamnen fanns det inga fritidsbåtar när observationen tog plats.  

 

4.2 Intervjuer  

Totalt genomfördes tretton intervjuer, varav fem utgjordes av olika aktörer i staden, sex 

stycken med individer från lokalbefolkningen och två längre intervjuer med Region Gotland 

samt Destination Gotland. Respondenterna fick beskriva hur de upplever 
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säsongsproblematiken, och med hjälp av variationen av respondenter har skribenterna fått en 

inblick i hur turismen påverkar Visby på Gotland både professionellt och privat. 

 

4.3 Säsongsturismens påverkan i arbetslivet  

De olika företagen baserar sina öppettider på efterfrågan, och ägaren av Glassmagasinet 

förklarar att de stänger sina dörrar i september, men exempelvis turistinfon, restaurang 

Systemet, butik Makalös och Taxi Gotland har öppet året om. Glassmagasinets ägare 

förklarar att de har valt att stänga på grund av vädret, eftersom det blåser mycket och blir 

kallt. 

 

Turistinformationen på Gotland har öppet sex dagar i veckan, men under lågsäsongen arbetas 

det mest med mejl, telefon och hemsida. Medarbetaren berättar att det finns en applikation på 

telefonen som har med lågsäsongen att göra, där företagaren själva kan skriva in sina 

öppettider så att besökaren lätt kan ta reda på vilka butiker och restauranger som har öppet. 

Hon förklarar även att lågsäsongen påverkar verksamheten främst gällande 

personalomsättningen, då de har fler som arbetar mellan maj och september. När det talas om 

antal besökare under låg- respektive högsäsong, berättar hon att det en vanlig dag under 

högsäsong kommer cirka 800 - 1200 besökare, och motsvarande 20 - 50 under lågsäsong. 

 

Seasonaliteten är således väldigt påtaglig på Gotland, och genom tabellerna nedanför kan vi 

även se hur antalet gästnätter skiljer sig beroende på månad (tabell 2, 3). År 2017 

dokumenterades 30 gånger fler gästnätter i juli jämfört med januari samma år, och cirka 25 

gånger fler gästnätter i juli 2018 jämfört med januari det året. (SCB, 2019) 

 

Tabell 2. (SCB, antal gästnätter/månad) 

 
Tabell 3. (SCB, antal gästnätter/månad) 

 
 

Restaurangägaren på restaurang Systemet berättar att lågsäsongen hos dem förekommer 

mellan november och mars, bortsett från december, eftersom julen äger rum den månaden. 

Detta resulterar i att restaurangen har stängt mellan trettondagsafton - alltså början på januari 

månad, tills i mitten på februari - kring alla hjärtans dag. Han berättar att de inte gör några 

ändringar på pris under lågsäsong, men man kan se variationen mellan säsongerna när det 

kommer till antal anställda. Under lågsäsongen har de 9 - 10 medarbetare, och under 

högsäsongen uppgår antal anställda till 35 stycken. Han fortsätter förklara att vinsten de 

genererar under sommarperioden behövs för att hålla igång verksamheten under vintern. “För 

att kunna vara säker på en bra personal, ett bra rykte så måste man ju köra året runt, och då 
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kostar det lite att ha öppet hela tiden.” beskriver restaurangägaren. Han anser att det viktigaste 

utvecklingsområdet är resefrågan, d.v.s. hur enkelt man tar sig till ön.  

 

Taxiföraren från Taxi Gotland berättar att skillnaden i hans arbete mellan hög- och lågsäsong 

är att det under lågsäsongen körs färre timmar, men att det fortfarande finns samma mängd 

bilar. Han fortsätter förklara att det under högsäsongen anställs ytterligare en person per 

fordon, i och med att det körs fler timmar under den perioden. När han blir tillfrågad om vad 

som skulle kunna förbättras när det kommer till turism tar han först upp tillgängligheten 

gällande övernattning till rimliga priser. Han menar att det är väldigt dyrt under vissa perioder 

och tycker att alla ska kunna komma till Gotland, oberoende ekonomin. Han anser att den 

största utmaningen är att få jobb under lågsäsong och hur man bygger ett förtroende hos 

kunderna som resulterar i att de återkommer under hela året. Han berättar att många har 2 - 3 

jobb på grund av lågsäsongen, men på sommaren behöver ingen gå arbetslös. 

 

Butiksägaren på butiken Makalös berättar att hon har valt att ha stängt flera dagar i veckan 

under lågsäsongen. Hon berättar att den ekonomiska omsättningen påverkas negativt under 

lågsäsongen trots att hon provat att bland annat skapa olika kampanjer. Hon anser att det 

skulle vara väldigt bra om det skulle komma folk till ön året om. Enligt hennes åsikt skulle 

sänkning av priserna på båten ha en positiv påverkan på lågsäsongsturismen. “Så det blir kul 

för folk att komma, då kan man spontanåka över, som man gör till Åland. Istället för som nu, 

nu skulle jag ju hellre välja om jag bodde på fastlandet att åka till varmare breddgrader ” 

säger hon. Hon berättar att hon försöker skylta och använda mycket marknadsföring genom 

Instagram, men den största utmaningen under lågsäsongen är fortfarande att synas. 

 

4.4 Destinationsutveckling under lågsäsongen 

I intervjun med Region Gotland berättar Mats Jansson, som är näringslivsstrateg på företaget, 

att de arbetar med en besöksnäringsstrategi som befinner sig på regional strategisk nivå. 

Deras främsta uppgifter är kunskap, samverkan och finansiering. Fram tills årsskiftet 

2017/2018 hade Gotland ett marknadskommunikationsbolag som marknadsförde Gotland, 

men från den politiska ledningen tycktes det inte ge tillräckligt bra effekt. I dagsläget har den 

verksamheten lagts ner, och det finns ett vakuum mellan det gamla och nya systemet. 

De mest aktiva inom marknadsföring för Gotland är Destination Gotland, som är en viktig 

samarbetspartner för Region Gotland. Mats förklarar att det är dem som färjerederi som har 

de ekonomiska resurserna och vill gå ut och marknadsföra Gotland, i och med att Region 

Gotland arbetar med utvecklingen på en strategisk nivå. Han fortsätter med att det även är 

Gotlands förenade besöksnäring som svarar för samverkaninsatserna inom besöksnäringen.  

Enligt Mats har det blivit mer och mer fokus på lågsäsongen, och grunden för den nya 

besöksnäringsstrategin är att den största hållbarhetsaspekten är att få en mycket jämnare 

fördelning av besökare. Han berättar att de försöker jobba med det genom att hitta vilka 

teman som går hem på sommaren, samt fokusera på teman som är aktuella endast under vår 

och höst - som till exempel fiske. Mats betonar även att det finns saker personer gör på ett sätt 
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under sommaren, som man kan göra på ett annat sätt under resten av året. Det är just den 

delen han anser måste förbättras, och samma sak gäller produktifiering av naturen. 

Adam Jacobsson, sälj och marknadschef på Destination Gotland, berättar att de försöker 

stimulera lågsäsongen med hjälp av sportevent. Han förklarar att tanken är att försöka locka 

besökare till ön genom att organisera olika slags tävlingar och på det sättet skapa ökning av 

antal besökare, men påpekar dock att detta endast sker på helgerna. Han berättar även att de 

stimulerar privatmarknaden med hjälp av låga priser och paketering. En till viktig faktor 

enligt Adam är konferenser och kongresser, där de görs mycket satsningar. De anser att de 

kan konkurrera med Stockholm på grund av Stockholms höga priser, och enligt deras koncept 

förlorar kunden ingen tid, då det i paketet ingår en konferens både ombord på båten och på 

hotellet i land. Samtidigt upplever kunden även Gotland utanför sommarperioden. 

Mats Jansson nämner också att de behöver bli bättre på att ta emot internationella gäster. 

Enligt honom måste besöksnäringsföretagen bli bättre på att använda fler språk både på nätet 

och på plats samt försöka marknadsföra Gotland året om, och inte endast som en sol- och bad 

destination. Han förklarar att Gotlands mål är att året om var exportmogen för internationella 

gäster år 2022. “Det blir bra effekter för svenskarna också som kommer off-season” beskriver 

han.  

I dagsläget är marknadsföringen för internationella gäster liten. Han berättar att många 

internationella besökare kommer till Gotland efter tidigare besök i Sverige eller efter 

rekommendationer, dock nämner han även att det ändå finns olika målgrupper som de 

försöker dra nytta av, som till exempel bröllopsturism från Kina. En annan anledning kan vara 

media, där ett exempel är ungdomar från Japan, där Gotland bland annat agerat som bakgrund 

till ett animerat TV-program. De försöker se till att det finns information på sociala medier, 

och information gällande bokningar och resor till Gotland. Mats berättar också att de kommer 

inviga den nya kryssningskajen inom kort, vilket enligt honom kommer innebära ett ökande 

inflöde av internationella turister. 

Adam Jacobsson berättar att kunderna på den utländska marknaden har ett helt annat register 

än bara högsäsongen mellan veckorna 27 - 32. Han nämner speciellt tyskarna som en viktig 

målgrupp som har mer semesterdagar och reser mer utomlands. Destination Gotland tror att 

Gotland kan attrahera dem även under andra delar av året. 

Mats blev även tillfrågad om Gotlands målgrupper och om de strävar efter att ha en speciell 

nisch. I Sverige är deras målgrupp familj, och från utlandet är det par. De försöker att inte 

sträva efter att ha någon speciell målgrupp, utan vill mer fungera i alla delar av livet och alla 

åldrar. Förut fanns det en slogan “Hela jorden på en ö”, men den har tagits bort. 

 

4.5 Säsongsproblematik 

Gällande säsongsproblematiken fick Mats svara på frågan om Gotlands fördelar och 

nackdelar under lågsäsongen. Fördelen enligt honom är outnyttjad kapacitet mest i form av 
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bäddnätter och personal, de vill att fler företagare ska få nytta av inflödet. Som nackdel 

nämner han att det är vädret som kan vara besvärligt. Han pratar också om den extra resan - 

“Det är ett sånt här förtecken som vi har i Sverige, att det är dyrt och besvärligt att ta sig till 

Gotland.” formulerar han. 

Tolv informanter i lokalbefolkningen fick beskriva hur de upplever turismen på Gotland, och 

en medelålders kvinna beskriver fenomenet följande: “Massivt. Alltså det blir väldigt 

befolkat. Det fördubblar ju vår befolkningsmängd oftast.” Hon fortsätter med att det tar längre 

tid att utföra vardagliga resor, som att ta sig till jobbet eller affären, men att det ändå är kul att 

det kommer nya människor. En medelålders man som blev intervjuad instämmer och säger att 

möjligheten till spontanitet minskar betydligt, då man måste planera sin vardag mer noggrant 

på grund av den stora belastningen av turister. Han menar att lokalbefolkningen i Visby måste 

anpassa sig efter turismen. 

En ung man upplever turism som bara positivt, och tycker inte att det påverkar hans liv. Han 

menar att det är turism ön tjänar sina pengar på och det finns goda möjligheter för 

småföretagandet. En annan ung kvinna berättar att lågsäsongen påverkar hennes humör 

negativt och hon känner sig nedstämd ibland. “Det blir väl lite som en spökstad under vintern 

liksom.”, säger hon. En äldre dam upplever också turism som en bra sak. Hon beskriver att 

det kan bli lite fullt i juli men tycker ändå att turismen inte bara är viktig för inkomster, men 

att det också är trevligt. “Skulle vi inte ha turister här skulle vi ha ett dött Gotland” beskriver 

hon. 

 

När informanterna blir tillfrågade vad de tycker om ökning av turismen på lågsäsongen är 

responsen positiv. Mannen i medelåldern anser att det skulle bli en jämnare fördelning när det 

gäller turistströmmen. Den yngre mannen förklarar att det skulle vara fantastiskt och anser att 

det finns mycket att göra även under vinterhalvåret. Vädret nämns ändå som någonting som 

kan påverka turismen negativt, han berättar att det blir ganska blåsigt och att det därmed inte 

blir en riktig vinter på ön. Även den unga kvinnan är positivt inställd till ökning av turismen 

under lågsäsong, och anser att det skulle ha en god påverkan på utbudet under vinterhalvåret. 

 

Mats Jansson förklarar att det inte finns resurser till att förlänga högsäsongen då den är 

beroende av vädret, men att hitta nya reseanledningar och nya säsonger kan fungera. Han 

berättar att Destination Gotland har en årsbudget på runt 8 - 10 miljoner kronor per år, och 

förut lades 90 procent av summan på högsäsongen och 10 procent på lågsäsongen. I dagsläget 

läggs det 70 procent på högsäsongen och 30 på lågsäsongen. 

 

Målet till framtiden gällande lågsäsongsturism är att få fler lönsamma företag. De vill att fler 

kronor ska stanna på Gotland och att Gotlands befolkning inte ska känna att det är en för tung 

belastning på samhället. Informanterna fick också svara på frågan om utbudet under 

lågsäsongen, samt vad de tycker om att vissa ställen stänger när högsäsongen tar slut. 

Kvinnan i medelåldern anser att det är tråkigt för lokalbefolkningen och berättar även att 

många företagare kommer från fastlandet, vilket innebär att de inte skattar i Gotland. “Man 
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utnyttjar liksom Gotland men vi får ingenting tillbaka” uttrycker hon sig. Den unga mannen 

har mer förståelse och han menar att det är ganska logiskt att inte lika mycket kan vara öppet 

under vintern som på sommaren. Han har erfarenhet inom restaurangbranschen och berättar 

att de gotländska krogägarna lägger stort fokus på samarbete mellan varandra istället för 

konkurrens. Den unga kvinnan berättar att hon tycker om att träffa nya människor, men det är 

svårt under vintern just för att uteställena är stängda. 

 

Den största utmaningen under lågsäsong enligt Mats Jansson är att anpassa produkten. ”Det 

går inte att köra med sommarbemanning och tro att sommarlösning fungerar off-season, utan 

man måste bygga om sitt erbjudande” uttrycker han. Han berättar att lokala företagare 

anpassar sig och endast håller helgöppet samt har en lägre bemanning, med det menar han att 

det krävs bra beläggning först. Varje år blir det ytterligare fler som vill hålla öppet med hjälp 

av erbjudanden och hoppas på att det kommer kunder. 

 

Respondenterna fick berätta om sina synpunkter angående vad som skulle kunna förbättras 

när det gäller turism. Den äldre mannen och kvinnan har inga förslag men den unga mannen 

tycker att det behövs styrande politiker som vill skapa mer turism. Han nämner att det finns 

många entusiastiska företagare som vill utvecklas, men det finns således regler som försvårar. 

Mats Jansson betonar att entreprenörer och regionen måste göra mer tillsammans för att 

kunna skapa mer turism. På frågan om varför han tror att det finns så stor skillnad mellan 

säsongerna, svarar han följande: “Vi lever faktiskt i två världar. På sommaren, för svenskar, 

är vi en varmvattendestination. Då är vi Mallorca. Men resten av året så är vi Island. Och för 

internationella besökare så är ju också Island. Och det har vi inte lyckats anpassa oss till.”.  
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5.0 Analys 

 

5.1 Destinationsutveckling  

Genom att arbeta med Gotlands destinationsutveckling kan målet om en jämnare fördelning 

av turism uppnås. Då Bohlin & Elbe (2007) beskriver olika sätt att utveckla en destination, 

kan vi applicera Gotland inom dessa ramar. Planering av utveckling diskuteras både inom de 

större företagen som Destination Gotland och Region Gotland, men även bland restaurang- 

och butiksägare. Då Region Gotland och Destination Gotland har ett tydligt samarbete, kan 

destinationsutvecklingen fortgå genom en övergripande planering. 

Restaurangägarna beskriver att de gärna samarbetar med varandra i stället för att konkurrera, 

vilket bidrar till en stark sammanhållning och gemensam utveckling. Detta kan exemplifieras 

på så sätt att en restaurang bygger ut sin verksamhet och en annan restaurangägare hjälper till 

med marknadsföringen och vice versa. Restaurangen agerar därmed som en besöksattraktion 

för kommande turister, och på så sätt utvecklas destinationen. Bohlin och Elbe nämnde även 

att destinationen kan utvecklas med hjälp av entreprenöriella handlingar som kan utnyttja nya 

möjligheter. I dagsläget har inte Gotland en sådan produkt som erbjuds under lågsäsongen, 

men de kan använda sig av en sådan handling och förverkliga Destination Gotlands idé om 

olika sportevent. Genom att genomföra detta kommer turistflödet med stor sannolikhet öka, 

vilket kommer att stämma överens med Howies påstående om att turister söker sig till 

destinationer som erbjuder upplevelser. 

Genom att lägga fler resurser på lågsäsongen för att generera fler turister kan Gotlands 

ekonomiska tillväxt öka, samt minska risken för överbelastning under högsäsongen. Enligt 

lokalbefolkningen kommer många företag från fastlandet, detta innebär att de därmed inte 

skattar på Gotland. Detta leder till att det uppstår läckage, vilket även nämns av Bohlin och 

Elbe. Det är nödvändigt att försöka minska den inkommande och tillfälliga arbetskraften, och 

därmed försöka behålla kapitalet kvar på ön för att minska risken för läckage. Eftersom 

destinationen starkt förlitar sig på turismen som inkomstkälla anser skribenterna att detta är 

bland de viktigaste åtgärderna att fokusera på.  

 

5.2 Seasonalitet 

Butler beskriver seasonalitet som en tillfällig obalans inom turismen, och i Gotlands fall kan 

detta valideras då variansen mellan olika säsonger är tydlig. Eftersom det största antalet 

turister under årets gång besöker Gotland på sommaren, är det möjligt att se Gotland som en 

destination som styrs av naturlig seasonalitet. Skribenterna av denna uppsats anser dock att 

Gotland kombineras av både en naturlig- och institutionell seasonalitet. Trots att solen, havet 

och naturen är en stor faktor till den stora ökningen av turister på sommaren, besitter den 

sociala faktorn en betydande roll i tillväxten. Gotland engagerar sig bland annat i att planera 

temaveckor under sommarmånaderna varje år, såsom medeltidsveckan och 

Stockholmsveckan. Detta innebär att vädret, d.v.s. den naturliga seasonaliteten, inte är den 

enskilda anledningen till den ökade turismen under sommaren. 
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Detta gynnar destinationen då dessa sociala evenemang marknadsför en optimal resa för de 

individer som är intresserade av det varmare klimatet och livlig stämning, och antalet 

besökare ökar betydligt under dessa veckor jämfört med övrig tid under högsäsongen. 

Även det sociala trycket är påtagligt gällande Gotland, i och med att det är ett populärt 

sommarresmål. Så som Mats Jansson förklarade, blir Gotland det svenska Mallorca under 

sommarmånaderna, vilket kan skapa ett socialt tryck om att man bör spenderat åtminstone en 

sommar där.  

 

5.3 Peak-seasonality  

Gotland faller in i kategorin som en destination med en two-peak seasonality, där den primära 

säsongen identifieras som sommarhalvårets turism, då ökningen av turister är väldigt stor. 

Eftersom intervjumaterialet pekar på en existerande lucka under lågsäsongen som genererar 

turister, mer specifikt - december månad, avgör skribenterna att den högtidsperioden är en 

sekundär säsong för Gotland. Den sekundära säsongen genererar inte lika många turister som 

sommarhalvåret gör, alltså den primära säsongen, men spelar trots det en betydande roll för 

destinationens turismnäring. Eftersom lokala aktörer och lokalbefolkningen har betonat en 

önskan om jämnare fördelning av turism under året, bedöms en two-peak seasonality som en 

god förutsättning för Gotlands turism att sprida sig ytterligare under årets gång. Mats Jansson 

förklarar att en förlängning av högsäsongen kan vara positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, då 

belastningen inte blir lika centrerad utan istället tenderar sprida ut sig under året. Dock 

argumenterar Hartman mot detta, eftersom han anser att en “död säsong” är nödvändig för 

destinationens miljömässiga återhämtning.  

 

5.4 Marknadsföringsmix  

I dagsläget marknadsförs Gotland som en sommardestination, där destinationens produkt 

därmed blir det varma klimatet, havet och själva ön i sig. Pris innefattar kostnaden för resan, 

d.v.s. färjan, logistik, förtäring, souvenirer samt olika aktiviteter som turisten kan tänka sig 

göra under sin vistelse på Gotland. Destination Gotland agerar som plats i detta avsnitt, då det 

endast är dem som har färjor till destinationen. En av de intervjuade aktörerna nämnde att 

sänkning av priset på båten skulle ha en positiv effekt på lågsäsongen. Påverkan sker via 

exempelvis TV och sociala medier, då Destination Gotland marknadsför destinationen främst 

under våren för sina besökare inför sommaren. Reklam är därmed ett centralt medel för 

Gotland när det kommer till att marknadsföra sig själva. 

Genom att utveckla sin produkt och erbjuda ett större utbud under höst, vinter och vår kan 

lågsäsongsturismen öka, vilket kan bidra till en lägre belastning på destinationen under 

sommaren. Adam Jacobsson berättar om sportevenemang som ett alternativ för att generera 

fler turister under lågsäsong, vilket kan vara en god förutsättning då all sport inte är absolut 

beroende av vädret. Skribenterna föreslår att en vinteraktivitet som skridskor kan vara en god 

förutsättning under lågsäsongen, då en stark sportslig karaktär inte är nödvändig för att utföra 

aktiviteten. Om fler resurser investeras i en stor skridskobana, kan detta bli en tillräckligt stor 

attraktion för att tillföra en ökande vinterturism på Gotland. 
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Personer inom marknadsföringsmixens ytterligare 4P innefattar alla inblandade individer 

inom produkten. Detta innebär turisten, personal på både Destination Gotland, hotellet, 

restaurang och butiker, men även andra turister och lokalbefolkningen. För att kunna erbjuda 

en besökare maximalt värde för pengarna samt en positiv upplevelse, är själva processen av 

stor vikt. Genom att alltid ha väl utbildad personal på plats som är benägna att hantera 

krissituationer, oavsett företag, ökar sannolikheten för en värdefull upplevelse för turisten. 

Fysiska bevis berör turistens olika sinnen, vilket innebär ljud som hörs på destinationen, detta 

kan innefatta bland annat den gotländska dialekten, lukt, känsla och vad turisten har sett. Alla 

dessa sinnen påverkar den slutgiltiga upplevelsen, samt idén om destinationen som vidare 

kommer följa turisten till hemorten. Genom turistens fysiska bevis blir hen en 

förstahandskälla för framtida möjliga besökare. 

Även produktivitet och kvalitet är en viktig komponent i denna marknadsföringsmix, då detta 

innebär ett arbete om att behålla produktkvaliteten samt minska priserna. Vi kan se att både 

Mats Jansson och taxichauffören var ense om att resan till Gotland från fastlandet är dyrt, 

vilket därmed resulterar i färre besökare under lågsäsong. Detta innebär att utbudet under 

lågsäsongen är betydligt mindre än under högsäsong, vilket även leder till ett mindre värde 

för pengarna. Genom att minska priserna och höja utbudet under lågsäsongen, ökar 

sannolikheten för fler kommande turister, samt trovärdigheten för en positiv upplevelse under 

vistelsen även när det inte är sommar. 

 

5.5 “On the internationalization process of firms” 

Mats Jansson nämner att destinationen har ett mål om att bli exportmogen till år 2022, vilket 

kan vara fullt möjligt med god planering och marknadsföring. Cavusgil’s 

internationaliseringsprocess tror skribenterna av denna uppsats kommer hjälpa destinationen 

att lyckas med en långvarig internationalisering. 

Endast inhemsk marknadsföring 

Eftersom detta steg fokuserar på etableringen på hemmaplan, kan vi konstatera att Gotland är 

väletablerat i Sverige och har ett gott turistflöde under högsäsongen. Destinationen har även 

belyst en önskan om internationalisering. 

Före export 

Inom detta steg är det viktigt att efterfrågan finns både externt och internt. Eftersom Gotland 

redan har, som tidigare beskrivet, belyst önskan om att ta emot turister från utlandet är 

efterfrågan redan etablerat internt. Ett större fokus har legat på Tyskland, i och med att de har 

många semesterdagar och Gotland kan till följd av detta marknadsföra sin destination för 

tyskarna även under lågsäsongen. En extern stimulus finns enligt Mats i exempelvis Japan, då 

han beskriver att en animerad serie från Japan har Gotland som bakgrundsmotiv. Detta har 

alltså motiverat ungdomar till att besöka Gotland, och därmed ökat efterfrågan. 
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Experimentell medverkan 

I detta stadium påbörjar destinationen sin internationalisering. Eftersom det är nu företaget 

ska pröva sig fram, är det viktigt att behålla en försiktighet och endast fokusera på ett eller två 

länder. 

Skribenterna föreslår vid detta stadium Finland och Tyskland, eftersom de agerar både 

kulturellt och geografiskt närliggande, samt att Tyskland redan är en tydlig målgrupp.  

Genom att fokusera på att marknadsföra Gotland som en välkomnande turist-ö även under 

höst- och vårmånaderna för Tyskland, kan turismen successivt öka med åren. Även Finland är 

en utmärkt destination för Gotland att fokusera på, då den geografiska närheten är stark, vilket 

ökar möjligheten för turism därifrån. Eftersom flyg inte är en nödvändighet, kan färja vara ett 

bra alternativ till färdsätt, samt en ytterligare upplevelse inom resan. Eftersom Åland är en ö 

tillhörande Finland, kan en god start vara att ha ett kryssningsfartyg som åker sträckan 

Helsingfors - Åland - Gotland. 

Aktiv medverkan 

Vid det här laget ska destinationen ha etablerat sig mer ordentligt på den internationella 

marknaden. Efter att ha samlat mer erfarenheter inom internationell export, samt tillgångar till 

resurser för dessa, är det nu dags att expandera utbudet. Gotland har ett uppenbart intresse för 

att marknadsföra sin destination utomlands, vilket gör att viljan att tilldela resurser för det 

ändamålet finns. Om internationaliseringen framstår som lyckad med Finland och Tyskland, 

kan utbudet vidgas till fler länder. Skribenternas förslag för detta steg är Ösel, en ö som tillhör 

Estland. Eftersom även Ösel är en närliggande ö, kan kryssningsfartyget utvidga sin sträcka. 

Här kan ”islandhoping” vara ett intressant resemotiv, där resenärerna stannar 1 - 2 dagar på 

respektive ö. 

Hängiven medverkan 

Under detta steg ska destinationen ha en stark etablering på den internationella marknaden, 

och är därmed beroende av hur tidigare steg har hanterats.  

5.6 Observation 

Det kan konstateras att det finns en möjlighet för utökning av turistflödet på Gotland utanför 

högsäsongen, då tillgängligheten av både hotell och restauranger är stor. Eftersom ön inte är 

fullsatt kan en sådan atmosfär passa resenärer som vill avnjuta ön i ett lugnare tempo, då 

högsäsongen kan upplevas som hektisk. Eftersom hamnen även står tom finns det en 

möjlighet för resenärer med fritidsbåt att besöka ön, och sedan hyra cykel för att ta sig runt på 

fastlandet. 

Ett fåtal butiker står öppna under lågsäsongen, vilket därmed agerar som besöksattraktion och 

genererar möjligheten för turister att köpa något hem, vilket gynnar Gotlands ekonomi. 
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Trots att många attraktioner, som bland annat Glassmagasinet, har stängt under lågsäsongen, 

står fortfarande exempelvis Gotlands Ringmur kvar. Detta innebär att destinationen kan 

marknadsföra sin turism för fler typer av resenärer än endast sol- och bad turister. Genom 

observationen bedömer skribenterna att destinationen har potential för andra typer av turism, 

vilket exempelvis kan inrikta sig till historieintresserade, matfantaster och idrottsintresserade. 

Dessa exempel är inte helt beroende av väder, vilket är till fördel för destinationens ökning av 

turism under lågsäsongen. Genom att marknadsföra ön som en destination för även denna typ 

av turism kan ön nå sitt eventuella mål om att förlänga högsäsongen. 
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6.0 Slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur Gotland arbetar med sin lågsäsongsturism och 

hur de kan utveckla efterfrågan. Resultatet visar att det har uttryckts en positiv inställning till 

en ökande turismnäring, dock läggs det få resurser på lågsäsongen i jämförelse med 

högsäsongen. Då fördelningen ligger på 70% / 30%, anser skribenterna att resurser finns för 

att satsa mer på lågsäsongen. Lokalbefolkningen ser högsäsongen som positiv, men uttrycker 

ändå att vardagslivet kan påverkas negativt genom bland annat fler köer samt färre 

möjligheter för spontanitet. Om säsongen får en jämnare spridning påverkas den ekonomiska 

vinsten positivt, den miljömässiga hållbarheten förbättras och lokalbefolkningens trivsel ökar. 

I dagsläget arbetar Gotland med stimulering av lågsäsongen genom sportevent och 

konferenser. Genom att tillföra och därefter marknadsföra fler vinteraktiviteter på Gotland till 

fastlandet kan utvecklingen av lågsäsongen förverkligas. 

Skribenterna anser dock att ett större fokus på utlandsmarknaden kan vara en lösning som 

skulle stödja ökningen av antal besökare under lågsäsongen. Eftersom både Adam Jacobson 

och Mats Jansson har uttryckt en vilja om att locka internationella turister till Gotland, ser 

skribenterna detta som en gemensam nämnare mellan de två stora företagen. 

Skribenterna har uppmärksammat Gotlands geografiska läge på världskartan, då ön är 

placerad mitt på Östersjön. Detta innebär att länder som Finland, eller exempelvis Tyskland 

är geografiskt närliggande. Genom att skapa möjligheter för dessa länder att besöka Gotland 

kan destinationen utöka sin målgrupp även under lågsäsongen. En annan möjlighet till ökad 

internationell turism på destinationen kan vara via de närliggande öarna, Åland och Ösel. Ett 

samarbete med dessa destinationer kan gynna Gotland genom turism från fler länder. Då 

Region Gotland har en vision om att bli exportmogna år 2022, tror vi att denna målinriktning 

kan vara positiv.  

 

6.1 Vidare forskning  

Då studien enbart är kvalitativ, skulle en enkätundersökning tillföra en positiv aspekt till 

denna studie. Genom att vidareutveckla studien med ett kvantitativt tillvägagångssätt bidrar 

det till ett mer verklighetstroget resultat, då omfattningen av respondenter är större. Studien 

kan kritiseras på så sätt att lokalbefolkningens genuina uppfattning om turismen på Gotland 

inte kan generaliseras genom detta resultat. 

 

För att ytterligare utöka denna studie kan en fältstudie vara intressant, då en undersökning om 

intresset från de diverse länderna är existerande. Genom att undersöka om en efterfrågan finns 

i de länder som är av intresse att samarbeta med, ökar möjligheten för en lyckad 

internationalisering och en god destinationsutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide, Region Gotland, Destination Gotland (21 frågor) 

-          Kan ni berätta lite om ert arbete lite allmänt inom turism? 

-          Hur marknadsför ni Gotland under lågsäsong? 

-          Vilka målgrupper har ni? 

-          Har ni någon primär målgrupp under lågsäsong och hur försöker ni nå ut till dom? 

-          Upplever ni att de flesta turister är nationella eller internationella? 

-          Hur marknadsförs Gotland utomlands? 

-          Hur arbetar ni med destinationsutveckling under lågsäsong? 

-          Vilka är Gotlands fördelar respektive nackdelar under lågsäsong? 

-          Vilka månader uppfattas som lågsäsong enligt er? 

-          Hur många besökare kommer det till Visby då ungefär? (följfråga på fr.9) 

-          Vad är de största utmaningar under lågsäsong? 

-          Varför tror ni att det finns så tydlig skillnad mellan antal besökare under låg och 

högsäsong? 

-          Anser ni att det finns resurser att förlänga högsäsongen? 

-          Hur ser planering ut med årsbudget? Hur mycket läggs det under lågsäsong? 
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-          Finns det några kampanjer och till vem är de riktade till? (till exempel på höstlovet och 

sportlovet?) 

-          Vad är den största skillnaden när ni arbetar under högsäsong respektive lågsäsong? Vad 

gör era anställda på respektive säsong? 

-          Hur påverkar lågsäsong på Gotland överhuvudtaget? (Priser, antal anställda, 

lokalbefolkning) (följdfråga: de negativa aspekterna?) 

-          Vad har ni för samarbetspartners och hur ser samarbetet ut i så fall? 

-          Vilken image/nisch strävar ni efter att ha? Som till exempel Stockholm som kallas capital 

of Scandinavia i dess marknadsföring. 

-          Hur arbetar ni med hållbarhet när det kommer till destinationsutveckling? 

(Lokalbefolkning, miljöfrågor, ekonomiska resurser) 

-          Vad är ert mål i framtiden när det gäller lågsäsongs turism och vad ska ni göra att kunna 

nå den?  

Bilaga 2. Intervjuguide, aktörer (7 frågor) 

-          Hur ser ert arbete ut under lågsäsong? 

-          Vilka månader under året ser ni som låg/högsäsong? 

-          Gör ni några specifika ändringar mellan låg och högsäsong? 

-          Hur påverkar lågsäsongen företaget? 

-          Har ni några kampanjer under lågsäsong och till vem är dom riktade till i så fall? 

-          Vilka utvecklingsområden anser ni att vara mest viktiga? 

-          Vilka är era största utmaningar under lågsäsong? 
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Bilaga 3. Intervjuguide, lokalbefolkning (6 frågor) 

-          Hur upplever du turism på Gotland? 

-          Hur påverkar det på ditt liv? 

-          Vad skulle du tycka om turism på lågsäsong skulle öka? 

-          Vad tycker du om att vissa ställen stänger efter högsäsongen? 

-          Upplever du att utbudet är tillräckligt under lågsäsong? 

-          Vad skulle kunna förbättras när det gäller turism? 


