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ABSTRACT/SAMMANFATTNING 

 

Algal bloom is a naturally occurring phenomenon and occurs in all waters around the world but in 

recent years, algal bloom in the Baltic Sea has become more massive and more widely spread. When an 

algal bloom negative effects on the seawater quality, it may have an impact on tourism in the Baltic Sea. 

The aim of this thesis is to study, through a survey based on a production function approach, whether an 

environmental change as algal blooms, influenced the Gotland tourist accommodation industry and their 

"production of attractive overnight” in the summer of 2005. The results show that algal blooms did not 

have a great impact on companies “production of attractive accommodations". This may be due to the 

fact that the response rate of the survey was low and the result is thus difficult to analyse and is there for 

not ensured. It is interesting to consider that 57 % of all respondents of the tourism industry were 

adversely affected by algal blooms. That is almost twice as many, as the ones who considered 

themselves being affected. A total of 35 % of all respondents in the investigation, felt that they were 

affected by algal blooms and it was actually the western group that felt most influenced by other means 

of algal blooms by 17% to13% for the eastern group. Almost everyone who participated in the survey 

claimed that the media has magnified the problem of algae blooms and the image of Gotland is 

adversely affected by it.  

 

Algblomning är en naturligt förekommande företeelse och sker i alla vatten världen över men på senare 

år har algblomningarna i Östersjön blivit kraftigare och utbredningen större. Då algblomningen påverkar 

badvattenkvaliteten negativt, kan det tänkas att det får effekt på turismnäringen i Östersjön. Syftet med 

denna uppsats är att studera, genom en enkätundersökning baserad på produktionsfunktionsmetoden, 

huruvida ett förändrat miljötillstånd som algblomning, påverkat den gotländska turistboendebranschen 

och deras ”produktion av attraktiva övernattningar” sommaren 2005. Resultatet visar att algblomningen 

inte hade någon större påverkan på företagens ”produktion av attraktiva övernattningar”. Detta kan bero 

på att deltagandet av enkäten var låg och resultatet blir därmed svår analyserat och ej säkerställt. Det är 

också intressant att totalt sett anser 57 % av alla svarande att turistbranschen påverkades negativt av 

algblomningen, vilket är fler än de som själva ansåg sig bli påverkade – nästan dubbelt så många. Totalt 

var det 35 % som ansåg sig påverkade av algblomningen totalt i undersökningen och där var det faktiskt 

västgruppen som ansåg sig mest påverkade på annat sätt av algblomningen med 17 % mot 13 % för 

östgruppen. Nästan alla som deltog i undersökningen hävdade att media blåser upp problemet 

algblomning och att det påvekar bilden av Gotland negativt. 

 

Nyckelord: Gotland, Förändrad miljökvalité, algblomning, ekonomisk miljövärdering, 

                    Produktionsfunktionsmetoden,  
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1. INLEDNING 

 

Då jag är född och uppväxt på Gotland har Östersjön alltid varit nära och haft en stor betydelse under 

min uppväxt. Östersjöns förändring har varit påtaglig för den som vistas nästan dagligen i dess närhet 

och denna förändring har alltid intresserat mig. De miljöförändringar som har förekommit, bara under de 

senaste tjugo åren, såsom ökad havsbottendöd och kraftiga algblomningar, beror troligen till stor del av 

mänsklig påverkan.  

 

Östersjön är ett väldigt känsligt innanhav, då vattenomsättningen är långsam. För att Östersjöns vatten 

helt ska ersättas med nytt från floder, nederbörd och angränsande hav, beräknas det ta mer än trettio år
1
. 

Vatten som kommer från haven i väst måste passera trånga passager och trösklar i havsbotten i sunden 

mellan Sverige och Danmark. Genom sin långa omsättningstid blir Östersjön lätt en fälla för ämnen som 

transporteras dit
2
. Med 85 miljoner människor inom avrinningsområdet, får Östersjön ta emot stora 

mängder av föroreningar och miljögifter
3
. Jordbruket runt Östersjön är en stor bov i dramat, där läckage 

av näringsämnen såsom kväve och fosfor, delvis kommer från åkrarna där det tillförs mer konstgödsel 

än grödorna behöver, men även från en intensiv djurhållning som resulterar i stora mängder stallgödsel
4
.  

 

Tillgången på näringsämnen som kväve och fosfor styr framför allt 

ett havsområdes produktion. På våren sker en explosiv tillväxt av 

planktonalger som snabbt förbrukar all näring som tillförts under 

vintern till havet. I Egentliga Östersjön (området mellan Ålands 

hav och de danska sunden) är det främst den begränsade 

kvävetillgången som reglerar produktiviteten. Vanligtvis är 

sommarens plankton-produktion måttlig på grund av 

näringsbristen, men i Egentliga Östersjön uppträder kraftiga 

algblomningar av kvävefixerande blågröna alger (cyanobakterier). 

Dessa kan utnyttja ytvattnets innehåll av kvävgas och är enbart 

beroende av att det finns fosfor i vattnet
5
.  

Bild 1. Egentliga Östersjöns utbredning
6
                      

                                                 
1
 Bernes, C (2005) 

2
  Bernes, C (2005) 

3
 Schindler, D. W, & Vallentyne, J. R (2008) 

4
 (1)Naturvårdsverket. (2008) 

5
 Bernes, C (2005) 

6
 http://www.ab.lst.se Hämtad: 2009-04-15 
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Förekomsten av algblomningar i Östersjön har förekommit i ca 7000 år men sedan 1960-talet tycks de 

ha blivit mer frekventa
7
. Främst är det en icke giftig art av en blågrön alg, Aphanizomenon flos-aquae

8
, 

som varit dominerande de senaste hundra åren men sedan början av 1960-talet, verkar det som om den 

har fått ökad konkurrens av en annan blågrön algart, Nodularia spumigena
9
 (s.k. katthårsalg)

10
. 

Katthårsalgen, som gynnas av högsommarvärme, tenderar att lägga sig i de ytligaste vattenskikten när 

vädret är lugnt och sjögången obetydlig. Vid massutveckling av denna alg i havet kan ansamlingar som 

ser ut som rabarbersoppa, driva in mot stränder där de bildar en tjock gröt. Denna alg har även märkbart 

producerat mer giftiga ämnen de senaste somrarna, under sin blomning
11

.  

                

Ett av gifterna som den producerar är nodularin, som bryts ned i mag- och tarmkanalen och kan orsaka 

lättare illamående, kräkningar och diarré, mag-/tarmbesvär, ont i halsen, öronvärk, ögonirritation och 

”hösnuva”
12

. För vuxna människor innebär det sällan allvarligare följder än hudirritation i samband med 

bad
13

 men för små barn, som riskerar stora kallsupar vid bad, eller husdjur och boskap som dricker för 

stora mängder algrikt vatten kan det vara direkt farligt och avråds därför från att vistas i vatten 

med/under kraftig algblomning
14

.  

 

                         

1.1 Problemformulering 

Sommaren 2005 drabbades Östersjön av en kraftig och ihållande algblomning
15

. Det var ovanligt varmt 

i vattnet och det lugna och soliga vädret var en bidragande faktor. Dessutom innehöll ytvattnet ovanligt 

höga halter av fosfor. Algblomning är naturligt förekommande, både i Östersjön som såväl i 

världshaven. Men just denna sommar var det så kraftigt att det tydligt gick att skåda via satellit från 

rymden.
16

   

 

                                                 
7
 Bernes, C (2005) 

8
 Cyanobakterier kallas ofta blå-gröna alger men är närmare släkt med bakterier än alger 

9
 Cyanobakterier kallas ofta blå-gröna alger men är närmare släkt med bakterier än alger 

10
 Bernes, C (2005) 

11
 Bernes, C (2005) 

12
 www.slv.se  (Nedladdat: 2009-05-20) 

13
 Bernes, C (2005) 

14
 www.slv.se (Nedladdat: 2009-05-20) 

15
 Algblomning är när växtplankton massförökas. 

16
  Bernes, C (2005) 

http://www.slv.se/
http://www.slv.se/


 6 

 

Bild 2. Algblomningens utbredning den 11 juli 2005
17

 

 

Gotland är ett eftertraktat semesterresemål för många under sommaren och besöksantalet visar ständigt 

uppåtgående siffror år efter år. Förra året, sommaren 2008 kom det 661000 resenärer till Gotland med 

privatbåt, färja, flyg och kryssningsfartyg. Det är några tusen färre än de som kom sommaren 2005
18

. Då 

algblomningen ger en sämre badvattenkvalitet under de mest attraktiva semesterveckorna på sommaren 

kan det tänkas att antalet besökare som åker till Gotland minskar. Det skulle i så fall kunna påverka 

efterfrågan på turistboendet och därmed de ekonomiska villkoren för företag som driver sådana 

verksamheter, då turisterna lämnar kvar ca 1,2 miljarder kronor varje år på Gotland
19

. 

 

 Det finns studier som indikerar att turistbranschen runt Östersjön kan påverkas ekonomiskt av 

algblomning, bland annat i en rapport av Naturvårdsverket, som presenterar resultatet från en 

omfattande intervjuundersökning våren 2008 där 87 representanter från nio
20

 länder inom olika 

branscher deltog
21

. Dessutom kan kraftigare, längre och giftigare algblomningar, liknande den som var 

sommaren 2005 i Östersjön, komma att påverka tillströmningen av turister och besökare i framtiden. Ett 

                                                 
17

  http://www.aftonbladet.se  Foto av NASA/MODIS, med bearbetning av SMHI. Taget den 11 juli 2005 
18

 http://www.gotland.info  Nedladdat: 2009-05-10  
19

 Jansson. pers.com 
20

 Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. 
21 (2)Naturvårdsverket (2008)  

http://www.aftonbladet.se/
http://www.gotland.info/
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sådant scenario belystes nyligen av Klimat- och Sårbarhetsutredningen
22

. Gotland påverkades inte 

symmetriskt av algblomningen 2005 och skulle av den anledningen vara intressant att titta närmare på 

om det skiljde sig mellan väst– och östkustens påverkan inom stickprovet
23

. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte med denna uppsats är att studera, genom en enkätundersökning baserad på 

produktionsfunktionsmetoden, huruvida ett förändrat miljötillstånd som algblomning, påverkade den 

gotländska turistboendebranschens ”produktion av attraktiva övernattningar” sommaren 2005. 

 

Med utgångspunkt i detta syfte ämnar jag att resonera och fokusera på följande frågeställningar i denna 

uppsats: 

 

 Drabbades turistboendebranschen på Gotland av algblomningen 2005? Och på vilket sätt? 

 Fanns det skillnader i påverkan mellan Gotlands väst- och östkust? 

 Gav algblomningen 2005 effekt på efterföljande år inom branschen? 

 

1.3 Avgränsning 

För att kunna uppnå mitt syfte finner jag det rimligt att avgränsa mig till Gotland och den befintliga 

boendebranschen på ön och kommer inte att göra någon annan jämförelse inom detta område. Vidare 

kommer jag inte att ta egen ställning i enkätsvaren eller bedöma dem personligt, likaså vad det gäller 

olika intresseläger eller konflikter inom området, privata som väl politiska. Intresset ligger helt och 

hållet på att presentera enkätsvaren och diskutera dem därefter hur algblomningen har påverkat 

turistboendebranschen på Gotland utifrån produktionsfunktionsmetoden. Produktionsfunktionsmetoden 

ligger som grund för själva utformningen av enkäten. På grund av för litet inkommande empiriska data 

som lämnades på enkäten, har det inte gått att göra de beräkningar som var avseendet med att använda 

denna metod. 

 

 

 

                                                 
22

 SOU 2007:60 
23

 Den andel av en population som deltar i enkätundersökningen (se vidare i teoriavsnittet – stickprov) 
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2. TEORI 

 
För att kunna svara på mina tidigare nämnda frågeställningar, ges i följande stycken en kort beskrivning 

av hur en förändrad miljökvalitet kan påverka produktionen av en marknadsvara eller -tjänst, i mitt fall 

produktionen av attraktiva övernattningar.    

 

2.1 Ekonomisk miljövärdering 

Den relevanta teoribakgrunden till denna uppsats är teorin för ekonomisk miljövärdering. Värdering av 

miljöförändringar i monetära termer, är en forskning som kommit långt de senaste tjugo åren, då flera 

tekniker har utvecklats för att sätta pris på miljön - dess varor och tjänster. En svårighet med att sätta 

ekonomisktvärde på miljön är att det egentligen inte finns någon marknad för ”miljövaror” eller 

signalerande marknadspriser som visar hur individer värderar miljön. Att sätta ett pris på förändringar 

på miljökvaliteten kan göras med hjälp av miljövärderingsmetoder
24

. 

 

De vanligaste empiriska metoderna kan delas upp i två huvudgrupper: Direkta och indirekta 

värderingsmetoder. Direkta metoder används främst där det lämpar sig att direkt fråga om 

betalningsviljan för olika miljövaror med hjälp av intervjuer eller enkäter. Indirekta metoder utnyttjas 

där det finns samband mellan miljökvalitet och minst en marknadssprissatt vara, även om miljökvalitet 

inte är prissatt på någon marknad. Miljövärdet skattas indirekt via en koppling mellan miljövaran och 

marknadsvaran
25

. Den miljövärderingsmetod som ligger närmast till hands för denna uppsats är en 

indirekt metod: Produktionsfunktionsmetoden.  

 

2.2 Produktionsfunktionsmetoden 

En miljökvalitetsförändring eller en förändrad tillgång på ekosystemtjänster kan påverka produktionen 

av en marknadsvara
26

. Centralt i denna värderingsmetod är att skatta en produktionsfunktion, där 

miljökvaliteten/ekosystemtjänsten ingår som en av flera produktionsfaktorer. För att kunna göra detta 

krävs det kunskap om hur en miljöförändring påverkar produktionen av en vara eller tjänst
27

.  

Nivån på tillgången till ekosystemtjänster eller graden av miljökvalitet påverkas i allmänhet av mänsklig 

aktivitet i t.ex. skogs- och jordbruk. Jordens bördighet bestämmer ett jordbruks produktionsmöjligheter 

                                                 
24

 Brännlund, R & Kriström, B (1998) 
25

 Brännlund, R & Kriström, B (1998) 
26

 Brännlund, R & Kriström, B (1998) 
27

 Naturvårdsverket (2005) 
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och försurning på långsikt påverkar skogstillväxten. Om jordens bördighet och skogstillväxt är dålig så 

kan detta leda till att varorna som produceras där kommer minska i antal och deras pris öka
28

.   

För konsumenterna kan detta innebära en förlust av konsumentöverskott och för producenterna en 

producentöverskottminskning (en vinstminskning)
29

. När det går att konstatera hur efterfrågan och 

utbudet förändras av tillgången på ekosystemtjänst går det även att värdera förändringen ekonomiskt
30

.  

 

2.2.1 Badvattenkvalitet som produktionsfaktor 
31

 

I denna uppsats antas det att den producerade mängden av en marknadsvara (q) kan beskrivas med hjälp 

av en produktionsfunktion där marknadsvaran i nuläget har marknadspriset Pq
32

. Detta innebär att det 

ekonomiska värdet av en förändrad tillgång på badvattenkvalitén kan beräknas enligt tesen för studien 

som följer: 

q = f(ki,…, km, z) 

där q = produktionen av attraktiva övernattningar (marknadsvara) 

där f (.) = produktionsfunktionen 

där z = badvattenkvalitén (ekosystemtjänst) 

där ki (i = 1, …, m) är insatsen av andra produktionsfaktorer än z 

 

Algblomning ger sämre badvattenkvalitet, det vill säga z minskar. Produktionsfunktionen innebär att q 

påverkas av detta, och denna påverkan antas vara negativ, dvs. att produktionen av attraktiva 

övernattningar minskar när z minskar. Om q0 före algblomningen och q1 betecknar q efter 

algblomningen är q1-q0 = ∆q negativ eftersom q1<q0.  

 

Det ekonomiska värdet för företaget till följd av den försämrade badvattenkvaliteten (dvs. en ekonomisk 

skada) mäts genom hur företagets producentöverskott påverkas. Producentöverskott är skillnaden mellan 

de totala intäkterna och de rörliga kostnaderna för företaget, enligt uttrycket:  

PÖ = p·q-C, där C är de rörliga kostnaderna, som här antas vara konstanta. Där p är priset på attraktiva 

övernattningar och antas också vara konstant och q fås av produktionsfunktionen.  

 

Kopplingen mellan produktionsfunktionen och producentöverskottet är q, då denna ingår i uttrycket för 

PÖ och är även den beroende variabeln i produktionsfunktionen. 

                                                 
28

 Söderqvist. T, et al (2004) 
29

 Brännlund, R & Kriström, B (1998) 
30

 Söderqvist. T, et al (2004) 
31

 Söderqvist. T, et al.(2004) Referens till hela detta avsnitt 
32

 Söderqvist. T, et al (2004) 
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Förändringen i producentöverskottet blir nu ∆PÖ = p·∆q, vilket betyder att PÖ här är detsamma som 

intäktsförändringen. Intäkterna = omsättningen och därav kan förändringen i PÖ i detta fall mätas som 

förändringen i omsättningen. 

 

Ponera att de rörliga kostnaderna också förändras på grund av algblomningen t.ex. att företaget får 

sänkta kostnader för varmvatten, städning, slitage och så vidare om det kommer färre gäster. 

 

Där C0 betecknar C före algblomning och C1 är C efter algblomning och att ∆C = C1-C0. 

  

Nu blir förändringen i PÖ = p·∆q - ∆C. Längre än så här kan förändringen i PÖ som förändringen i 

omsättningen inte mätas, utan det krävs ytterligare information om hur kostnaderna har förändrats. 

 

 

3. METOD 

 
För att finna svar till min frågeställning och för att kunna uppfylla mitt syfte ligger tyngdpunkten i 

denna uppsats på en enkätundersökning och de svar som samlats in.  

 

En uppsats kan skrivas med en kvalitativ- eller en kvantitativ metod beroende på dess syfte och 

ändamål
33

. Denna uppsats har skrivits utifrån en kvantitativ undersökande metod, en 

surveyundersökning, där data samlats in genom enkätutskick och det slutliga resultatet redovisas 

statistiskt i tabeller tillsammans med förklarande text.  

 

Vidare har det varit lätt att finna informativ litteratur inom detta ämne som främst erhållits från 

Södertörns Högskolas bibliotek samt i form av elektroniska upplagor av rapporter och studier från 

Naturvårdsverket. Jag har försökt att välja böcker och rapporter som publicerats så nära idag som 

möjligt för att ha tillgång till de senaste rönen inom detta område. Vidare har jag studerat ett flertal 

litterära källor, data och information som ger en bild av Gotland och dess turism samt för att få en 

djupare kunskap för de faktorer som bidrar till ökad algblomning och vilka effekter det i sin tur ger.  

 

 

 

                                                 
33

 Creswell, 2002 
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3.1 Värderingsmetod  

Jag har valt att skriva om produktionsfunktionsmetoden som teori då jag har utformat min datainsamling 

med denna miljövärderingsmetod som bakgrund. Algblomningen i Östersjön kan ses som något som 

påverkar badvattenkvaliteten och är därmed en av produktionsfaktorerna för de gotländska 

turismföretagens ”produktion” av attraktiva övernattningar. Därmed kan algblomningen påverka 

företagens intäkter av boendet som de tillhandahåller och även deras producentöverskott. För närmare 

beskrivning av denna metod hänvisar jag till teoriavsnittet ovan.  

 

3.2 Surveyundersökning  

Datainsamlingsmetoden till denna uppsats har gjorts enligt en surveyundersökning
34

. Detta 

tillvägagångssätt avser att kartlägga det uppsatsen undersöker och där vissa kriterier
35

 måste vara 

uppfyllda:  

1. Undersökningen gäller en mängd objekt som ingår i en population 

2. Populationen som studeras ska ha en eller flera mätbara egenskaper 

3. Målet är att beskriva populationen med en eller flera parametrar utifrån de mätbara egenskaperna 

4. För att kunna observera en population behövs en ram som på ett praktiskt sätt representerar 

populationsenheterna. Ramen kan vara en lista på alla objekt eller en karta över ett geografiskt 

område 

5. Ett stickprov med objekt väljs ut från ramen i enlighet med ett urvalsförfarande som specificerar 

en sannolikhetsmekanism och en stickprovsstorlek 

6. Observationer av stickprovet görs i enlighet med en mätningsprocess 

7. Slutsatser om populationens egenskaper dras utifrån stickprovets egenskaper genom att använda 

mätningar i en skattningsprocess som beräknar parameterskattningar. 

 

Undersökningen bedrivs ute i verkligheten, empiriskt, genom att använda olika metoder såsom: Enkäter, 

interjuver, genomgång av skriftliga källor eller observationer Nedanstående avsnitt beskriver 

populationen, urvalsramen, gruppindelning av urvalsramen, stickprovet och enkätutskicket och av dessa 

avsnitt framgår att kriterierna 1, 4 och 5 är uppfyllda. Kriterierna 2, 3, 6 och 7 är också uppfyllda, 

                                                 
34

 Svenska begrepp som även används för denna undersökning är ”Stickprovundersökning” eller ”Urvalsundersökning” 
35

 Naturvårdsverkets (2005) 
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eftersom ett exempel på mätbar egenskap är påverkan på producentöverskott, som kan beskrivas med 

hjälp av t.ex. parametern medelvärde och mätas utifrån enkätsvar från mitt stickprov. Under 

förutsättning att enkäten ger ett tillräckligt antal observationer går det att dra slutsatser om populationens 

egenskaper
36

. 

 

3.2.1 Population 

Målpopulationen (den population som är av intresse) i denna undersökning är den gotländska 

turistboendebranschen. Alltså de företag som har en verksamhet, vilket kan vara åtet runt eller 

säsongsbetonat, som hyr ut boende till besökare/turister som kommer till Gotland. En avgränsning inom 

denna målpopulation gjordes och de företag som hade minst sex bäddar inom hotell, pensionat, 

camping, stugby, vandrarhem, bed & breakfast och konferensanläggning gick vidare till urvalsramen.  

 

3.2.2 Urvalsram 

Urvalsramen i denna studie består av en lista som samlats in över alla företag som ingår i 

målpopulationen. Denna lista är en sammanställning från flera olika källor för att försäkra att alla som 

har en boendeverksamhet på Gotland verkligen kom med i urvalsramen.  

 

Urvalsramen (listan) togs fram genom att jag fick ta del av Gotlands turistförenings kundlista som fick 

utgöra stommen. Denna fick jag sedan sålla i, så att kvar var företag som har boendeverksamhet. Listan 

kompletterades sedan genom att gå in på Gotlands turistförenings hemsida där de tillhandahåller en 

elektronisk broschyr som ger förslag på boende samt på startsidan har de en ”Bo och Göra”-flik som 

presenterar boende över hela Gotland. Detta gjordes genom att lägga till de verksamheter som inte fanns 

med i stommen och slutligen gjordes en kontroll mot Eniro.se: s information som går att få genom att 

söka på branscher som passar boende på Gotland. Från denna sida lades de verksamheter till som 

tidigare inte hade framkommit. Listan bestod slutligen av 137 stycken verksamheter som ingick i 

målpopulationen.  

 

3.2.3 Gruppindelning av urvalsramen 

Listan med de 137 verksamheterna delades vidare upp i två grupper: Väst och Öst. Syftet med denna 

indelning av Gotland är att se om det finns några skillnader mellan väst- och östkusten på Gotland, vad 

det gäller påverkan av algblomningen sommaren 2005. Detta gjordes genom att jag delade in Gotland i 

två delar beroende på dess kust. Syftet var att se till att västra kusten kom på västra sidan och östkusten 

                                                 
36

 Naturvårdsverket (2005) 
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på den östra. Gotland är ju något vridet geografiskt så att sydspetsen vetter mot väst och Fårös nordspets 

åt öst. Delningen av Gotland kan ses i Bilaga 1.  

 

Fördelningen efter indelningen blev att Västgruppen hade 86 verksamheter medan Östgruppen hade 51 

verksamheter. Att Väst har fler verksamheter beror troligen på att Visby ligger i denna grupp och har ett 

stort utbud av boendemöjligheter.  

 

3.2.4 Stickprov 

Stickprovets storlek från urvalsramen bestämdes i samråd med handledaren och sattes till 50 

verksamheter per grupp, alltså totalt 100 stycken skulle slumpmässigt väljas ut att delta i 

enkätundersökningen. Denna siffra bedömdes vara rimlig för att enkäten skulle resultera i ett antal 

observationer som är tillräckligt för statistisk analys. 

Det slumpmässiga stickprovet gjordes i Excel, där det två listorna (grupperna) numrerades mellan 1 och 

uppåt – väst till 86 och öst till 51 på varsin flik. Sedan användes Excels verktyg, funktionen 

SLUMP.MELLAN, för att välja ut företagen slumpmässigt. Genom att skriva 

=SLUMP.MELLAN(1;86) i valfri cell i Excel dokumentet så ger Excel ett slumpmässigt värde mellan 1 

och 86/51 för Västgruppen respektive Öst. 36 företag (nummer) från väst och 1 företag från öst, 

plockades bort ur de två befintliga listorna och ingick därmed inte i stickprovet. Jag valde att göra enligt 

detta sätt eftersom det var färre att plocka bort än de som skulle vara kvar i respektive lista. 

 

3.2.5 Utskick av enkät 

Enkäten skickades sedan via e-post till 82 företag och 16 fick den via brevpost.  

För att se enkäten i sin helhet hänvisar jag till Bilaga 1, där även följebrevet finns redovisat.  

Påminnelse skickades ut två gånger till de företag som inte hade svarat efter första utskicket. 

 

3.3 Metodkritik 

För att eventuellt få ett större deltagande i enkäten, skulle den ha gjorts i telefonintervju eller att direkt 

söka upp de som ingick i stickprovet för att få direkta svar. Istället för att skicka enkäten via e-post 

kunde enkäten ha skickats via vanlig post men troligen hade deltagandet inte blivit större då 16 enkäter 

skickades i denna undersökning via post men det var endast 2 som hörde av sig och då genom e-post 

och telefon. Det jag kunde ha gjort som alternativ var att kontakta de som ingick i stickprovet via telefon 

för att introducera mig och enkäten och därigenom få ett större deltagande. Data till en sådan här 

undersökning bör kanske samlas in anonymt, att de som tillfrågas är anonyma eller att en undersökning 
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görs på hur turisterna själva upplever algblomningen. Enkäten kan även ha varit för lång och invecklad. 

En förenklad enkät skulle kanske generera fler svar. 

  

 

4. RESULTAT 

 
Resultatet för enkätens svarsfrekvens och bortfall redovisas nedan i tabell 1 och 2. Trots påminnelse 

blev inte svarsfrekvensen högre än 33 %. Det hade varit önskvärt med en svarsfrekvens på minst 50 %, 

både från grupperna och totalt. Trots lågt deltagande ger enkätsvaren ändå värdefull information, men 

med en låg svarsfrekvens kan det bli svårt att generalisera resultaten till populationen. Dessutom var det 

mycket få svaranden som gav kvantitativa svar på frågorna, vilket betyder att möjligheten att göra 

kvantitativa analyser blir liten. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvensen av enkäten totalt:  

 

Här räknas alla som lämnat svar i enkäten, oavsett hur de har svarat. 

 UTSKICKAT 

ANTAL 

ANTAL 

SVAR 

% EJ 

SVAR 

VÄST 50 16 33 34 

ÖST 50 17 34 33 

TOTALT 100 33 33 67 

 

Tabellen visar att drygt trettio procent totalt och från båda grupperna har svarat och 67 företag totalt har 

inte valt att svara på enkäten. 

 

Tabell 2. Bortfall på andelen inkommande svar på enkäten: 

 ANTAL 

SVAR 

ANTAL 

BORTFALL 

% TOTALT 

KVAR 

% 

VÄST 16 3 19 13 81 

ÖST 17 1 6 16 94 

TOTALT 33 4 29 29  

 

Samtliga 4 svarande uppgav att de inte hade tid att svara på enkäten och faller där med ur 

undersökningen.  

 

Efter att bortfallet (tidsbrist) tas bort från den totala siffran är det slutligen totalt 29 företag som konkret 

deltar i undersökningen. 
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Orsaker som kan ha bidragit till det låga deltagandet i enkäten och som även har antytts hos de fyra 

ovanstående svaren är bl. a. tidsbrist på grund av den stundande sommarsäsongen och hård 

arbetsbelastning under tiden enkäten skulle besvaras och någon tycker att frågorna i enkäten var för 

privata då de frågar om företagets ekonomi. Det finns fyra företag som svarade att de inte ägde 

verksamheten under 2005 och därför inte vill delta i enkäten då de ansåg sig inte ha någon uppfattning i 

frågan. Dessa har inte tagits med som svarande utan har setts som upplysning till varför de avstod att 

delta. 

 

Bakomliggande orsaker till varför 67 företag inte alls svarade, kan då vara i att de inte ägdes under 2005 

eller att enkäten berör något som ligger några år bakåt i tiden och den information som jag eftersökte 

kanske inte fanns lättillgängligt. En annan bidragande faktor kan ha varit att det endast var en student 

som ställde privata frågor om företagets verksamhet och därmed sjönk trovärdigheten för enkäten då den 

skickades ut via e-post. Att e-post användes kan även ha varit ytterligare en faktor: e-postadresser kan 

ha varit felaktiga eller har bytts ut så enkäten aldrig kom fram 

 

4.1 Redovisning av enkätsvaren 

Här nedan kommer jag att redovisa de enkätsvar som kommit in genom att presentera dem i tabeller för 

att lättare åskådliggöra det framkomna resultatet. Enkätsvaren redovisas gruppenligt och i turordning.  

 

Fråga 1. Vad heter Ert företag? 

I enkäten efterfrågas företagets namn för att praktiskt veta vilka som svarat och viken grupp de tillhörde 

under undersökningen.  

 

 

Fråga 2. Hade Ert företag någon verksamhet under 2005? 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 9 69 14 87.5 23 79 

NEJ 4 31 2 12.5 6 21 

TOTALT 13 100 16 100 29 100 

 

Då ytterligare 6 företag uppgav på enkäten att de inte hade någon verksamhet under 2005 så blir det 

slutligen 23 företag som går vidare med att besvara frågorna. 
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De som inte hade någon verksamhet under 2005 och svarat NEJ ombads att gå till fråga 13, då näst 

följande frågor 3-12 berör företagens verksamhet 2005. 

 

Fråga 3. Hur många övernattningar hade Ni under år 2005? och  

Fråga 4. Hur mycket kostar det att övernatta hos Er? 

Dessa frågor ställdes för att kunna räkna ut företagets omsättning i fall de inte uppgav det på fråga 5. På 

så sätt kan omsättningen räknas ut genom överslagsräkning genom att se hur många som övernattade 

multiplicerat med hur mycket det kostade att bo år 2005. Dessa frågor har mest relevans om företaget 

även svarat JA på fråga 7. 

 

Fråga 5. Omsättningen år 2005? och 

Fråga 6. Vinst år 2005? 

Dessa frågor ställdes för att om företagen på fråga 9 resp. 10 enbart angav sina svar i procent och inte i 

kronor så skulle svaren på dessa två ovanstående frågor kunnat ha används för att räkna om från procent 

till kronor. 

 

Fråga 7. Påverkades Er verksamhet på något sätt av den massiva algblomningen sommaren 2005? 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 2 22 3 21 5 22 

NEJ 7 78 11 79 18 78 

TOTALT 9 100 14 100 23 100 

 

De som svarat NEJ på denna fråga hänvisades att gå till fråga 13, då följande frågor 8-12 berörde 

företagets påverkan av algblomningen 2005. Totalt gick 5 företag vidare till fråga 8. 

 

Några kommentarer från de som svarat NEJ om verksamheten påverkades och varför inte: 

Västgruppen – en svarade ”Gäster som kom för att hyra frågade efter vart man kunde bada men ingen 

avstod från att komma”, en annan svarade ”Vi har ett vattenland och när det är algblomning så finns det 

alltid en kust som inte har algblomning, Gotland är en ö med 80 mil kust – viktigt att lyfta fram”. 

 

Östgruppen – en svarade ”Fårö är en liten ö med stränder i alla väderstreck så det finns alltid någon som 

är algfri och det vet våra gäster”, en annan svarade ”Upplevde inte att algblomningen var så besvärande 

på östra sidan, dessutom har vi havspool här så gästerna kunde bada” en tredje svarade ” När gästen 
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bokat och bestämt sig för Gotland så åker de. Det är först när de är här som algblomningen blir en 

diskussionsfråga”. 

 

 

Fråga 8. Påverkades antalet övernattningar hos Er under 2005 av algblomningen?  
 

Här redovisas endast de som svarat JA på fråga 7. Procenttalen baseras på de totala deltagarna i 

respektive grupp.  

 ANTAL 

VÄST 

%  ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 2 22 2 14 4 17 

NEJ 0 0 1 7 1 4 

 

I Västgruppen var det 2 av 2 som uppgav att antalet övernattningar har påverkats negativt av 

algblomningen och båda har uppgett att gästerna har avbokat boendet/lämnat dem men uppger inte antal 

förlorade gäster.  

 

I Östgruppen är det 2 av 3 som uppgav att antalet övernattningar har påverkats negativt av 

algblomningen och båda har uppgett att gästerna avbokat boendet men uppger inte antal förlorade 

gäster. 1 av 3 uppgav att de inte påverkades negativt i antalet övernattningar som följd av 

algblomningen. 

 

Här redovisas de som svarat NEJ på fråga 7 (och alltså inte behöver svara) men ändå valt att 

kommentera fråga 8. om varför antalet övernattningar inte har påverkats av algblomningen.  

 

 ANTAL 

VÄST 

ANTAL 

ÖST 

TOTALT 

NEJ 4 4 8 

 

I Västgruppen var det 4 av 4 som uppgav att ” Har gästerna bokat så kommer de trots algblomning då de 

vet att det alltid finns någon annanstans att bada”. 

 

I Östgruppen var det 2 av 4 som uppgav att de inte berördes negativ i antalet övernattningar då de haft 

återkommande gäster (stamgäster) som kom oavsett omgivande omständigheter. 2 av 4 uppgav att det 

fullbokade boendet bestod trots algblomning, tack vare det koncept som erbjöds.  
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Fråga 9. Påverkades Er omsättning 2005 av algblomningen?  
 

Här redovisas endast de som svarat JA på fråga 7. Procenttalen baseras på de totala deltagarna i 

respektive grupp.  

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 2 22 3 21 5 22 

NEJ 0  0  0  

 

I Västgruppen var det 2 av 9 som uppgav att omsättningen påverkades negativt av algblomningen. Dessa 

2 uppgav dock inte hur mycket de förlorade.  

 

I Östgruppen var det 3 av 14 som uppgav att omsättningen påverkades av algblomningen. 2 av dessa 3 

uppgav att påverkan varit negativ. 1 av dessa 2 svarade att de förlorat ca 10 000 kr och den andra har 

inga direkta siffror. 1 av dessa 3 uppgav att omsättningen påverkats positivt av algblomningen men 

uppger inte hur mycket.  

 

Det var ingen som svarade NEJ på fråga 7 som kommenterade fråga 9. 

 

Fråga 10. Påverkades Er vinst 2005 av algblomningen?  
 

Här redovisas endast de som svarat JA på fråga 7. Procenttalen baseras på de totala deltagarna i 

respektive grupp.  

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 1 11 1 7 2 9 

NEJ 0 0 1 7 1 7 

VET EJ 1 11 1 7 2 9 

 

I Västgruppen var det 2 av 9 som uppgav att vinsten påverkades av algblomningen. 1 av dessa 2 uppgav 

att påverkan varit negativ, dock inte hur mycket de förlorade i vinst. Den andra av de två visste inte hur 

påverkan såg ut på vinsten, hade ingen uppfattning om det. 

 

I Östgruppen var det 3 av 14 som uppgav att vinsten påverkades av algblomningen. 1 av dessa 3 uppgav 

att påverkan varit negativ men nämnde inte hur mycket som gått förlorat. Den andra av dessa 3 svara att 

påverkan varit positiv då caféet sålde mer under algperioden men anger inte hur mycket. Den tredje av 

dessa 3 visste inte hur påverkan såg ut på vinsten, hade ingen uppfattning om det. 

 

Det var ingen som svarade NEJ på fråga 7 som kommenterade fråga 10. 
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Fråga 11. Påverkades Er verksamhet under 2005 på något annat sätt av algblomningen?  
 

Här redovisas endast de som svarat JA på fråga 7. Procenttalen baseras på de totala deltagarna i 

respektive grupp. 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 1 11 2 14 4 17 

NEJ 0 0 0 0 0 0 

VET EJ 1 11 1 7 2 9 

 

I Västgruppen var det 2 av 9 som uppgav att företaget påverkades på annat sätt av algblomningen. 1 av 

dessa 2 uppgav att påverkan varit negativ då verksamheten blivit lidande då gästerna åkte ifrån dem, 

men angav dock inte hur mycket de förlorade eller mer utförligt på vilket sätt. Den andra av de två skrev 

enbart ”vet ej” som svar. 

 

I Östgruppen var det 3 av 14 som uppgav att företaget påverkades på annat sätt av algblomningen. 2 av 

dessa 3 uppgav att påverkan varit negativ då mycket av tiden gick åt till att svara i telefonen och svara 

på frågor om det var algblomning eller ej vid stranden. 1 av dessa 3 svarade enbart ”vet ej”. 

 

Här redovisas de som svarat NEJ på fråga 7 (och alltså inte behöver svara) men ändå valt att 

kommentera fråga 11. om verksamheten har påverkats på annat sätt av algblomningen. 

 

 Procenttalen baseras på de totala deltagarna i bägge grupperna.  

 ANTAL 

VÄST 

ANTAL 

ÖST 

TOTALT % 

JA 3 1 4 4+4/23= 

35 

NEJ 0 3 3  

 

I Västgruppen var det 3 av 3 som uppgav att de påverkades på ett annat sätt genom att ”De fick svara på 

frågor av oroliga gäster och tid gick åt till att lugna dem”.   

 

I Östgruppen var det 1 av 4 som uppgav att de berördes negativt på annat sätt då de ”Fick svara på 

frågor från oroliga gäster och ta emot samtal om förfrågningar om hur deras strand såg ut”. 3 av 4 

uppgav att de inte påverkades, där en uppger att de har pool och de andra två att de har återkommande 

gäster.  
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Totalt sett anser sig 35 % av de 23 som deltar i studien att de har blivit påverkade på annat sätt av 

algblomningen. Väst är den grupp som anser sig mest blivit påverkade på annat sätt med 17 % och i 

Östgruppen är det 13 %.  

 

 

Fråga 12. Påverkades Er verksamhet under de följande åren (2006 och framåt) på något sätt?  

 

Här redovisas endast de som svarat JA på fråga 7. Procenttalen baseras på de totala deltagarna i 

respektive grupp. 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

JA 1 11 0 0 1 4 

NEJ 1 11 2 14 3 13 

VET EJ 0 0 1 7 1 4 

 

I Västgruppen var det 2 av 9 som uppgav att företaget påverkades under följande år av algblomningen. 1 

av 2 uppgav att påverkan varit negativ genom att ”På sikt skadar algblomningen Östersjö turismen på 

Gotland och därmed vårt hotell”. Den andra skrev enbart ”vet ej” som svar. 

 

I Östgruppen var det 3 av 14 som uppgav att företaget påverkades under följande år av algblomningen. 2 

av dessa 3 uppgav att påverkan inte varit negativ, dock skrev en att det ”kommit några samtal från 

oroliga ankommande gäster”. 1 av dessa 3 svarade enbart ”vet ej – har inte siffrorna tillgängliga”.  

 

Det var ingen som svarade NEJ på fråga 7 som kommenterade fråga 12. 

 

 

Fråga 13. Hur tror Ni att turistbranschen på Gotland påverkades ekonomiskt under 2005 av 

algblomningen 2005? 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

POSITIVT 0 0 0 0 0 0 

NEGATIVT 6 67 7 47 13 54 

INTE ALLS 3 33 8 53 11 46 

TOTALT 9 100 15 100 24 100 

 

Endast 1 av de 6 företag som ombads gå till denna fråga i fråga 2 om de hade svarat NEJ besvarade den. 

Företaget tillhör Östgruppen som nu blir 15 till antalet och totalt blir det 24 deltagande på denna fråga. 
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Västgruppens kommentarer till varför påverkan var negativ: 

 

 2 av 6 kommentarer nämner att den negativa påverkan kommer från massmedias rapporteringar 

om algblomning. ”Pga. massmedias uppblåsning”, - ”Tyvärr, massmedia gör problem av saken” 

 ”Kan ha varit på restauranger, kiosker och dyl. som ligger utefter stränderna. Är stranden inte 

badbar så går folk inte dit, utan väljer en annan strand” 

 ”Camping, pensionat och stuguthyrare påverkas mer av badförhållandena än hotell i Visby” 

 ”Många turister lämnade Gotland” 

 ”En del tvekade väl att komma” 

 

Västgruppens kommentarer till varför det inte alls var någon påverkan: 

 

 ”Eftersom att vi har 80 mil kust, det finns alltid någonstans gäster kan bada. Dessutom har de 

flesta redan bokat både båt och boende” 

 

Östgruppens kommentarer till varför påverkan var negativ: 

 

 6 av 7 kommentarer nämner att den negativa påverkan kommer från massmedias rapporteringar 

om algblomning. - ”Det var ett himla hallå i tidningarna och radio – det var säkert många som 

hellre for till Medelhavet”, - ”Jag tror att turisterna uteblir när det blir mycket skriverier i 

tidningarna och det är förstasidestoff under några dagar Gotland = algblomning”, - ”Det drogs 

upp stort i media så folk höll sig nog här ifrån”, - ”Man skriver för mycket om det i media”, - 

”Hela Gotland drabbades då varenda tidning fyller hela uppslag om alger”, - ”Kanske lite – 

medias uppblåsning” 

 ”Turister åkte hem tidigare än beräknat” 

 

Östgruppens kommentarer till varför det inte alls var någon påverkan: 

 

 3 av 4 kommentarer anser att har man bokat så har man. - ”Bokningarna är gjorda långt innan, så 

jag tror inte det påverkade”, - ”När gästerna bokat och bestämt sig så åker de”, - ”Visst är det 

tråkigt med alger, men jag tror inte att gästerna bokar av sin resa för det” 
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 ”Det är alltid svårare att resa från Gotland då man måste ta båten eller flyget – inte det lättaste på 

sommaren” 

 

Fråga 14. Hur tror Ni att turistbranschen i stort påverkades ekonomiskt under de följande åren 

(2006 och framåt) av algblomningen 2005? 

 ANTAL 

VÄST 

% ANTAL 

ÖST 

% TOTALT % 

POSITIVT 0 0 0 0 0 0 

NEGATIVT 3 33 5 33 8 33 

INTE ALLS 6 67 10 67 16 67 

TOTALT 9 100 15 100 24 100 

 

 

Västgruppens kommentarer till varför påverkan var negativ: 

 

 ”Alltid finns det några som väljer andra resmål pga. risken att inte kunna bada behagligt runt 

Gotland” 

 

Västgruppens kommentarer till varför det inte alls var någon påverkan: 

 

 Inga kommentarer skrevs – troligen de samma som ovan i fråga 13. 

 

Östgruppens kommentarer till varför påverkan var negativ: 

 

 ”Man väljer andra resmål där det inte finns algblomning. Högkonjunktur i Sverige då åker 

svensken utomlands” 

 ”Media förväntar sig att det skall blomma och skriver mycket och gärna om det” 

 ”Troligen någon liten procent” 

 

Östgruppens kommentarer till varför det inte alls var någon påverkan: 

 

 ”Många har en positiv bild av Gotland sedan tidigare och detta påverkade inte eftersom det var 

en relativ enstaka företeelse”  

 ”Bokningsläge var bra men kanske kom lite senare än vanligt” 

 ”Folk glömmer” 

 ”Varumärket Gotland är starkare än minnet av algblomningen” 
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Fråga 15. Om Ni har några tillägg till Era svar eller synpunkter, ange gärna dessa här: 

 

Västgruppen tillade:  

 

 ”Tycker att massmedia gör problem av saken” 

 ”Slutligen är det min och vår övertygelse att långsiktigt måste vi ha en frisk miljö och 

naturligtvis en livaktig Östersjö för att ha en utveckling inom resebranschen. Vårt bidrag till 

detta är ett aktivt miljöarbete med t.ex. ISO-certifiering av alla Choicehotell inom loppet av 

innehavande år” 

 ”Algblomningen är bara trams, har funnits i all tid. Hur skulle det se ut om vi inte hade 

algblomning – totalt dött hav. Massmedias uppblåsta miljöproblem”, 

  ”Det är oerhört viktigt att något görs NU för att rädda Östersjön, inte bara för turistnäringens 

skull utan för alla människor som bor runt hela Östersjön” 

 

Östgruppen tillade: 

 

 ”Totalt tror jag inte att folk på sikt tänker på algblomningen utan att den faller i glömska. Det har 

ju blivit en debatt om miljön i Östersjön och det är ju bra” 

 ”Lycka till nu, och framhäv gärna att Gotland inte alls är så speciellt drabbat av blomning och 

alger. Precis tvärtom vad tidningarna säger” 

 ”Dom kanske kommer hit för att kolla på alger” 

 ”Algblomningen blåses upp av media men hittills så har den blåst bort efter en till två veckor 

(fysiskt)” 

 ”Vore trevligt om media beskrev saker lite positivt istället för att svarta allt dom skriver” 

 ”Har ni gjort någon undersökning ifrån gästernas synpunkt om de tycker att algerna är ett 

problem?” 

 

 

5. DISKUSSION 

 
Utifrån min frågeställning och syfte avser jag här att diskutera vidare om de inkomna enkätsvaren om 

algblomningens påverkan på boendebranschen på Gotland visar om det fanns skillnader mellan väst- 

och östkusten och algblomningseffekten kvarstod. Deltagandet på enkäten var lågt och har därför gjort 

det svårt att analysera resultatet enligt produktionsfunktionsmetoden och att dra slutsatser för hela 

populationen, som var den ursprungliga avsikten med denna uppsats. Trots detta har det inkommit 

informativa svar från de företag som deltog.  
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 Drabbades boendebranschen av algblomningen 2005? Och på vilket sätt? 

Gotland ligger mitt i Egentliga Östersjön och därmed i centrum för de kraftiga algblomningar som varit 

sedan det senaste decenniet. Med sina 80 mil kust åt alla väderstreck, kan det tyckas att ön måste ha 

påverkats på något sätt. Turisterna som reser dit kommer främst för sol, bad, rekreation och för att 

uppleva kultur och den säregna naturen.  

 

Enligt det framkomna resultatet av enkäten ansåg 78 % av de tillfrågade att de inte påverkades på något 

sätt av algblomningen, dock så tyckte 22 % att de blivit det.  

 

De som inte ansåg ha fått någon påverkan menade att algblomningen i sig har en liten/ingen påverkan på 

turismen för att de som bokat sin resa till Gotland kommer oavsett det är dålig badvattenkvalitet eller 

inte, dessutom finns det alltid någon strand som är badvänlig och algfri. Det är först när turisterna 

befinner sig på Gotland som algblomningen blir en diskussionsfråga. Många företag uppger även att de 

har pool eller vattenverksamhet som väger upp algblomningen.  

 

Varje år strömmar det till fler turister än föregående år och troligen upplever inte turistboendebranschen 

förekomsten av algblomning som alarmerande, då de har fullbokat säsong efter säsong. Efterfrågan på 

boendet är större än utbudet, vilket innebär att även om det skulle ske en minskning i turister som 

besöker Gotland, så måste minskningen vara relativt hög för att det ska märkas i antalet bokade 

övernattningar. Det skulle troligen krävas flera kraftiga algblomningar flera år i rad för att en sådan stor 

minskning skulle ske, en typ av tröskeleffekt, som får det att rinna över och där utbudet då är större än 

efterfrågan. Ett sådant scenario där algblomningarna är tillräckligt stora och svåra, skulle slutligen 

påverka turistbranschen negativt då konkurrensen om turisterna och den minskade efterfrågan resultera i 

färre bokningar. Med för få övernattningar skull en verksamhet ha svårt för att överleva.  

Boendebranschen skulle därmed minska. 

 

De 22 % som uppgav påverkan, vilket inte bara var negativ utan även positiv. De som svarade att 

påverkan varit negativ uppgav att gäster hade lämnat dem/avbokat men inte hur många till antalet, dock 

tillräckligt för att företagarna ansåg att det påverkade deras verksamhet. Det framgår inte om dessa 

gäster åkte från Gotland eller om de kanske rent av flyttade till annat boende, som inte ansåg sig 

påverkad.  

 

De fyra som ansåg sig påverkade kan ha sina verksamheter vid/i närhet av stränder som drabbades mer 

än andra stränder under algblomningen, de ligger dock inte på något sätt i varandras närhet och därmed 
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går det inte att säga att någon plats har drabbas mer än andra. Det finns faktorer som avgör var 

algblomningen kommer in till strand såsom vindar och strömmar i vattnet.  

 

En svarande menade att algblomningen hade gett en positiv effekt, då stranden vid deras verksamhet var 

algfri under hela algblomningstiden, vilket medförde att fler kom till den stranden och hela 

verksamheten fick ett uppsving. Detsamma gäller troligen för de andra verksamheterna med i området.  

 

Ungefär hälften av de totalt tillfrågade uppgav omsättning och vinst för året 2005, den andra hälften 

hade svårt att säga exakt vad dessa var. Det kan bero på att verksamheten inte bara var begränsat till 

boende utan även har andra tillhörande biverksamheter som samräknas. Turistnäringen är en stor 

inkomstkälla för företagen på Gotland och många företag har fler verksamheter än bara boende.  

 

Vad gäller de som uppgav att omsättningen påverkades negativt av algblomningen men inte skrev hur 

mycket det rörde sig om i kronor får jag anta att det kan vara av samma anledning som den som nämns i 

föregående stycke. Det vara bara en som uppgav att de hade förlorat ca 10 000 att de gick miste om ca 

femton övernattningar, vilket är marginellt enligt dem själva. 

 

Frågan som gällde vinsten kan nog ses som en känslig fråga då några inte alls ville svara på den, de 

flesta redovisade att vinsten varit lika med noll. Inte en enda som uppgav att vinsten skulle ha påverkats 

av algblomningen uppgav hur mycket. Det är konstigt att företagen var känsliga över denna fråga då det 

är offentliga handlingar. Bara ett företag uppgav att vinsten hade ökat tack vare algblomningen vilket 

berodde på den algfria stranden, men inte hur mycket det handlade om.   

 

En av de intressanta uppgifter som framkom i enkäten är att de 78 % som inte på något sätt blivit 

påverkade, så svarat ändå 17 % på fråga 9 - om deras verksamhet påverkades på annat sätt. Det som 

framgick då var att de fick lägga ner tid på att lugna oroliga gäster i algblomningsfrågan och ta emot 

samtal från människor som vill veta badvattnets status vid ”deras” strand eller om de visste var det gick 

att bada. Någon tog sig även tid att kopiera upp kartor över Gotland och markerade var för dagen det var 

bra badvatten. Allt detta kan ju faktiskt se som en påverkan på verksamheten, när tid förbrukas på detta 

sätt – tid är pengar. Kanske inte direkt på vinsten men det kan bli en indirekt påverkan som i det långa 

loppet som ger konsekvens även på verksamhetens ekonomi.  

 

Det är också intressant att totalt sett anser 57 % av alla svarande att turistbranschen påverkades negativt 

av algblomningen, vilket är fler än de som själva ansåg sig bli påverkade – nästan dubbelt så många. Här 
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går svaren isär och läggs alla svaren ihop, så anser samtliga svarande tillsammans att troligen alla 

branscher på Gotland ha drabbats, även deras egen bransch, men inte just deras företag. Detta är dock 

motsägelsefullt med tanke på att resultatet enligt enkäten visade att det inte har varit en påverkan på den 

egna branschen och därför borde de andra branscherna således inte ha blivit påverkade. Anta att 

algblomningen har samma påverkan som en regnig sommar, vilket innebär att turister troligtvis besöker 

andra branscher i stället för stranden, då borde det följaktligen få en positiv effekt på de branscherna.  

 

De som ansåg att det inte hade blivit någon total påverkan på turistbranschen hänvisade till att Gotland 

är en ö med 80 mil kust och det finns alltid någonstans där det går att bada - om inte i havet så i någon 

av alla insjöar eller kalkbrott - samt att har gäster bokat så åker de.  

 

En rapport sammanställd av SMHI visar att sommar med mycket molnighet gör att algblomningen blir 

mindre
37

. Det senaste decenniet har det inte varit varma somrar med kraftig algblomning varje år utan 

det har även förekommit molniga somrar där emellan. Vilket kan vara en bidragande faktor till att 

svenska turister som åker till Gotland återkommer trots att föregående år var ett år med kraftig 

algblomning.  

  

 Fanns det skillnader mellan påverkan mellan Gotlands väst- och östkust? 

Totalt var det 35 % som ansåg sig påverkade av algblomningen totalt i undersökningen och där var det 

faktiskt västgruppen som ansåg sig mest påverkade på annat sätt av algblomningen med 17 % mot 13 % 

för östgruppen. Skillnaderna mellan dessa grupper är marginell och det finns inget annat som framkom i 

enkäten som säger att någon av dessa kuster var mer drabbat av algblomningen än den andra. Detta kan 

bero på att som jag skrev tidigare att det kan vara faktorer som påverkar var algblomningen når i land 

och kan med största sannolikhet variera år från år. Det är ju trots allt vid stranden ger störst påverkan på 

turismen. Den eventuella påvekan och vad som gjorde den skiljer sig inte heller mellan de två kusterna 

utan kan ses som likvärdiga problem. I övrigt får jag fastslå att antalet besvarade enkäter blev för litet 

för att säkert kunna säga någonting om eventuella skillnader mellan öst och väst. 

 

 

 

 

 

 Gav algblomningen 2005 effekt på efterföljande år inom branschen? 

 

                                                 
37

 www.smhi.se (nedladdat: 2009-05-21) 

http://www.smhi.se/


 27 

Det var bara ett företag som ansåg att algblomningen hade påverkat dem åren efter genom att ”På sikt 

skadar algblomningen Östersjöturismen på Gotland och därmed vårt hotell”. Vilket är ett insiktsfullt 

svar, där förståelsen för de effekter som algblomningen för med sig är stor. Många företag i 

boendebranschen har angett att de har återkommande gäster och därför anser de sig inte drabbas 

efterföljande år. Ett företag uppgav att de investerade i en pool till sommaren 2006 på grund av 

algblomningen 2005 men har uppgett att de inte har påverkats efterföljande år. En sådan 

investeringskostnad är ju i själva verket en klar ekonomisk påverkan.  

 

Totalt ansåg 78 % att Gotlands turistbransch inte påverkats under efterföljande år av samma enkla 

orsaker som nämns ovan men även att ”Varumärket Gotland är starkare än minnet av algblomningen”. 

Dock så var det ett företag om uppgav att bokningarna för 2006 inkom betydligt senare än tidigare år, 

vilket innebär att turisterna vill vänta och se hur det blir efterföljande år med algblomning.  

 

Det finns företag som ansåg att algblomningen påverkat Gotland negativt genom massmedias 

rapporterande och har en betydande roll i att det avskräcker turister från att komma eller att turister i 

stället tog det säkra framför det osäkra och åkte utomlands för att inte riskera att inte bada behagligt runt 

Gotland.  

 

Jag kan inte förstå varför deltagandet av enkäten var så lågt, denna ovilja att vilja delta förbryllar mig. 

Kan det ha varit för att fler har blivit påverkade men inte vill medge det i en träffsäker enkät? Enligt 

fråga 13 och 14 var det ingen av de svarande på enkäten som ansåg att algblomningen påverkade 

Gotlands turistbransch positivt under 2005 eller efterföljande år, vilket är intressant då 78 % angav att 

de inte hade blivit påverkade av algblomningen. Det här innebär att Gotland inte alls borde ha blivit 

påverkat av algblomningen totalt sett eller till och med kunde påverkan ha varit positiv då siffrorna för 

besökarna likväl pekar uppåt trots algblomning.  

 

Vad kan ett JA-svar på fråga 7 - om verksamheten påverkades av algblomning på något sätt, få för 

konsekvenser för Ja-sägarnas verksamhet och för Gotland som helhet. Troligen skulle det resultera i 

dålig reklam för både Gotland och den egna verksamheten, då det framgick att denna uppsats ska 

publiceras. Med tanke på att de flesta svarande var negativt inställda till medias rapportering av 

algblomningen, då det ger Gotland dålig publicitet och ger på så sätt turisterna fel bild av problemet – 

algblomningen. Det minsta boendebranschen behöver, är ytterligare publicitet om algblomning, speciellt 

om även denna uppsats skulle ha komma fram till att det fanns påverkan genom enkäten.   
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Har under skrivandets gång läst några artiklar för att finna allehanda fakta och det som slår mig är att 

rapporteringen inte direkt riktar in sig på att ge Gotland dålig publicitet utan för att upplysa människor 

om Östersjöns kritiska tillstånd där algblomning ingår och för att ge upplysning om varför barn och djur 

inte ska bada i algvatten. Indirekt kan detta ge Gotland som turistnäring en negativ törn. 

 

Nästan alla som deltog i undersökningen hävdade att media blåser upp problemet algblomning och att 

det påvekar bilden av Gotland negativt. Att det kan ligga något i medias rapportering och att det kanske 

ingår i något större, är inget de svarande reflekterar över. Jo, en – att på långsikt påverkas verksamheten 

av återkommande algblomningar. 

 

Precis som i Naturvårdsverkets rapport (2008) nr 2, skulle jag vilja påstå att de svarande inte oroar sig 

för algblomningar och klimatförändringar, hur det kan komma att påverka turist-boendebranshen på 

Gotland i framtiden. Att inte ens reflektera över ökad algblomning och oviljan att se att det kan bli 

problem, då det kan komma att påverka deras bransch i framtiden, är ju att bortse från själv problemet. 

Troligen anser de svarande att Östersjöns miljö och badvattenkvalitet är bra, för så länge de har 

fullbokat boende finns det inget problem – då det inte påverkar dem.  

 

Idag är säkert ”Varumärket Gotland starkare än minnet algblomning”, men vad händer om scenariot 

med kraftigare algblomningar nu infrias i framtiden och med turismen, när klimatet blir varmare och 

ingen kan bada på grund av alger. Vem åker till Gotland för att bada i pool i framtiden, människan är 

visserligen anpassningsbar med enligt Klimat- och Sårbarhetsutredningen
38

 ligger Gotland näst sist av 

alla län i Sverige är det gäller kommersiella övernattningar, vilket beror på att tillgängligheten är ett 

stort problem. För att Gotland ska nå upp till de andra mer lättillgängliga områdena i Sverige, krävs det 

enorma satsningar. Vilka följder som kan uppstå om klimatet som så väl somrarna blir varmare och 

torrare, klimat som främjar katthårsalgen, vilka dess än må vara, återstår att se för den gotländska 

turistnäringen inom denna bransch. Troligen kommer ingen bransch på Gotland medge att det har varit 

någon som helst påverkan av algblomning. 

 

 

 

5.1 Slutsats 

 

                                                 
38
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Enkätundersökningen huruvida Gotlands turistnäring påverkades negativt av algblomningen 2005, visar 

enligt de svar som inkom, att det endast var ett fåtal av de tillfrågade ansåg sig blivit påverkade - både 

negativt som positivt. Denna enkät indikerar inte att det skall ha varit någon märkbar effekt på 

turistnäringen i sin helhet av algblomningen 2005. Svaren på enkäten åskådliggör även att det inte ska 

ha varit någon skillnad mellan den östra eller västra sidan samt att det ska ha varit någon kvardröjande 

effekt på efterföljande år på verksamheterna som blivit tillfrågade. För att verkligen kunna ge svar på 

om turistnäringen har påverkats, så krävs det andra sorters och/eller kompletterande undersökningar. 
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7.1 GRUPPINDELNING AV GOTLAND 

   

 
Bild hämtad från: http://www.eurotourism.com/se/sv/map.asp?region=17&symbol=28. Nedladdad 2009-05-19 

Behandlad i programmet Paint, Windows. 

 

 

 

 

BILAGA 2. 

 

7.2  FÖLJEBREV MED ENKÄT  

http://www.eurotourism.com/se/sv/map.asp?region=17&symbol=28
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Hej! 

                       

Jag heter Sanna Slesgård och studerar på Södertörns Högskola i Stockholm sedan tre år på Miljö och 

utvecklingsprogrammet. Just nu håller jag på att skriva min kandidatuppsats i miljövetenskap.  

 

Då jag är född och uppväxt på Gotland i Visby har Östersjön alltid varit närvarande och dess förändring 

har alltid intresserat mig. Miljöförändringen som har skett bara under de senaste tjugo åren, såsom ökad 

havsbottendöd och kraftiga algblomningar, beror troligen till stor del av mänsklig påverkan.  

 

Ämnet jag skriver om är huruvida Turistbranschen på Gotland påverkades av den massiva 

algblomningen i Östersjön sommaren 2005.  

 

Jag har valt att titta på boendebranschen för att avgränsa arbetet och valde då att dela upp Gotland i två 

grupper: öst och väst. Ni har slumpmässigt blivit utvalda tillsammans med 99 andra företagare, att 

förhoppningsvis hjälpa mig, genom att svara på några frågor ang. Er verksamhet under året 2005.  

 

Hela min uppsats bygger på den information Ni tillhanda ger mig genom Era svar på enkäten. Min 

förhoppning är att så många som möjligt tar sig tid att besvara frågorna, så att denna uppsats kan 

genomföras. Läs först faktabladet om algblomningen 2005 och besvara sedan frågorna. I min uppsats 

kommer enskilda företag inte vara identifierbara, så Era svar kommer att vara anonyma. 

 

Jag hoppas detta inte blir till besvär för Er, men utan Er kunskap kan det bli svårt att genomföra denna 

vetenskapliga studie. Jag skulle vilja ha Ert svar senast fredagen 8 maj. 

 

Det gör Ni enklast genom att spara detta dokument. Skriv sedan in Era svar direkt i dokumentet och 

bifogar det till ett mail. Alternativt svarar Ni i ett dokument som Ni bifogar men det går även bra att 

svara direkt i ett mail. Ert svar skickar Ni till algblomning2005@live.se 

Tack för er hjälp i förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Ni är intresserade att läsa den färdiga uppsatsen så kommer den att publiceras 

elektroniskt under juni månad. Den kommer då att finnas på Högskolans hemsida 

www.sh.se - gå in på Bibliotek och ungefär på sidans mitt under Sökverktyg och 

mailto:algblomning2005@live.se
http://www.sh.se/


 34 

informationskällor så finner Ni Studentuppsatser och examensarbeten, klicka här och 

sedan vidare på allmän och sedan på Uppsatser från Södertörns Högskola. För att hitta 

denna får Ni söka på mitt namn eller uppsatsens titel. Skulle Ni vilja att jag skickar den 

direkt till Er så kan ni ange det på enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algblomningen i Östersjön år 2005 

I Östersjön finns det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och som bildar 

dessa ytliga ansamlingar (grön rabarber-liknande soppa som spolas in till kusten). 

Om Ni har frågor ang. enkäten eller vill veta mer innan 
Ni besvarar den tveka inte att kontakta mig på telefon 
eller via mail. 

 
073-92554412 Mobil 
08-7114842       Hem 
sanna144@hotmail.com 
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Cyanobakterier, som ibland också kallas blågröna alger, trivs bäst när kvävet i vattnet är uttömt efter 

vårblomningen och när det fortfarande finns fosfor kvar i vattnet. Då har cyanobakterierna en 

konkurrensfördel jämfört med andra alger eftersom de kan utnyttja luftens kväve. 

 

Sommaren 2005 så var det ovanligt varmt i vattnet och det lugna soliga vädret tycks ha fått detta års 

algblomning extra kraftig.  

 

 

1 juli: Görs de första satellitobservationerna av ytliga 

ansamlingar av cyanobakterier NV om Gotland samt öster 

om Öland och S om Gotland. 

 

6 juli: Det varma och lugna vädret orsakar att tillväxten av 

cyanobakterierna gått väldigt fort. Den kraftiga 

algblomningen täcker nu stora delar av Egentliga Östersjön. 

 

8 juli: Algblomningen berör nu även delar av Blekinges 

yttre skärgård. 

 

10 juli: Fortsatt kraftiga blomningar i stora delar av 

Egentliga Östersjön. 

 

11 juli: Vindarna gör att algbältena rör sig mot väster i 

Egentliga Östersjön mot den gotländska östkusten, 

Stockholms södra  

skärgård samt Östergötlandskusten. Vid den gotländska 

västkusten samt vid Lettland och Litauens kuster har 

algbältena lämnat land och befinner sig en bit ut. 

 

Satellitbild 11 juli 

                          Bilden behandlad av SMHI 
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24-27 juli: Fortfarande troligt kraftiga ansamlingar av cyanobakterier i hela Egentliga Östersjön. 

Molnighet har täckt Östersjön vilket gjort det svårt för SMHI att tyda satellitbildsövervakningen 

 

28 juli: Den sista tidens ostadiga väder med måttliga till friska vindar har gjort att mycket av de stora 

ytansamlingarna av cyanobakterier som varit synliga i öppna Egentliga Östersjön har blandats ner i 

vattenmassan. Svagare stråk och ytansamlingar är dock fortfarande synliga SO om Ålandshav, runt 

Gotland, i västra delen av Finska viken samt öster om Bornholm mot Gdanskbukten. 

 

12 augusti: Cyanobakterierna är på tillbakagång i Östersjön. Ansamlingarna av blågröna alger i norra 

och centrala Östersjön har nu lösts upp helt och hållet, orsaken är det ostadiga vädret de sista veckorna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfrågor 

 

 

 

 

 
1. Vad heter Ert företag? 

 

 

2. Hade Ert företag någon verksamhet under 2005? 

(  ) Ja → Gå till fråga 3 

Skulle uppskatta om svaren är lite mer utförligare än Ja och Nej, men det 

räcker med ungefärliga svar. Svaren får gärna innehålla procent, 

prisskillnader, exempel osv. Sätt ett X framför Ja/Nej/Positiv/Negativ/Inte alls 

alternativen innan ni går vidare med nästa fråga. Det är bara för att det ska 

framgå vilken karaktär Ert svar har och det inte ska feltolkas. 



 37 

(  ) Nej → Gå till fråga 13 

 

 

3. Hur många övernattningar hade Ni under år 2005?  

Svar: 

 

 

4. Hur mycket kostar det att övernatta hos Er? (Skriv gärna för varje boendealternativ om Ni har 

fler än ett sådant). 

Svar: 

 

 

5. Omsättning år 2005 (i kronor): 

 

 

6. Vinst år 2005 (i kronor): 

 

 

7. Påverkades Er verksamhet på något sätt av den massiva algblomningen sommaren 2005? 

(  ) Ja →  Gå till fråga 8 

(  ) Nej → Varför inte? ______________________________→ Gå till fråga 13 

Svar: 

 

 

8. Påverkades antalet övernattningar hos Er under 2005 av algblomningen? 

(  ) Ja → På vilket sätt? Hur mycket påverkades antalet? 

(  ) Nej → Varför inte? 

Svar: 

 

 

9. Påverkades Er omsättning 2005 av algblomningen? 

(  ) Ja → På vilket sätt? Hur mycket?  
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(  ) Nej → Varför inte? 

Svar: 

 

 

10. Påverkades Er vinst2005 av algblomningen? 

(  ) Ja → På vilket sätt? Hur mycket?  

      (  ) Nej → Varför inte? 

      Svar: 

 

 

11. Påverkades Er verksamhet under 2005 på något annat sätt av algblomningen? 

(  ) Ja → På vilket sätt?  

       (  ) Nej → Varför inte? 

       Svar: 

 

 

 

12. Påverkades Er verksamhet under de följande åren (2006 och framåt) på något sätt av 

algblomningen 2005? 

(  ) Ja → På vilket/vilka sätt? Ange i vilken grad effekten på antalet övernattningar,        

omsättning eller vinsten eventuellt kvarstod under de följande åren. 

             (  ) Nej → Varför inte? 

             Svar: 

 

 

13. Hur tror Ni att turistbranschen på Gotland i stort påverkades ekonomiskt under 2005 av 

algblomningen 2005? 

(  ) Positivt → Varför?  

(  ) Negativt → Varför? 

(  ) Inte alls → Varför? 

Svar: 
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14. Hur tror Ni att turistbranschen på Gotland i stort påverkades ekonomiskt under de följande 

åren (2006 och framåt) av algblomningen 2005? 

(  ) Positivt → Varför?  

(  ) Negativt → Varför? 

(  ) Inte alls → Varför? 

Svar: 

 

 

15. Om Ni har några tillägg till Era svar eller synpunkter, ange gärna dessa här: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


