
Gotland i topp som 
attraktivt resmål

Undersökningen genomfördes mellan den 13 och 
24 september i år då 7 345 personer svarade via ett 
digitalt frågeformulär.  
  Färska siffror alltså, som säger att Göteborg, Got-
land och Stockholm blev resenärernas favorit när 
de uppmanades välja vart de helst vill resa. 
 
Samma orter i topp som i 2021 års undersökning, 
med skillnaden att Gotland då hamnade aningen 

före Göteborg.
  På frågan: ”Vilken av följande städer/platser skulle 
du främst välja att resa till idag?”  blev topp 5-resulta-
tet så här:
Göteborg  15,7 procent
Gotland  15,0 procent
Stockholm  13,5 procent
Höga Kusten  5,8 procent
Öland   4,3 procent

Gotland behåller sin dragningskraft som attraktivt besöksmål.
Tillsammans med Stockholm och Göteborg utgör vi en topp-trio i en årlig undersökning.

– Det är glädjande att Gotland behåller sin attraktionskraft när sommarens trend verkar peka mot 
ett ökat resande till storstäder, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare 

för Gotlands Förenade Besöksnäring.



Betydligt fler besökte städer under sommaren 2022 
jämfört med sommaren 2021, framför allt gäller det 
resor till Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
Men det är stora skillnader mellan åldersgrupper-
na, närmare dubbelt så många yngre (18-35 år) be-
sökte storstäder än de som är äldre än 35 år - som 
föredrar resor till landsbygd eller kustområden.

Trygghet/säkerhet, atmosfär och bemötande 
anges i undersökningen vara viktigast vid val av 
plats att resa till. Viktigt i alla åldrar, men som allra 
viktigast i gruppen 18-35 år och bland kvinnor som 
värderar trygghet och säkerhet högre än män. 
Bra betyg till Gotland i den här kategorin, vi ham-
nar högre än snittet på frågan ”Jag upplever att 
staden/platsen är trygg och säker”

Städerna klättrar - trygghet  
atmosfär, bemötande viktigast

Gotlänningar kan sträcka på sig, vi uppfattas högre 
än snittet när det gäller trevligt bemötande

Gotland hamnar högre än snittet när det 
gäller utbud av boendealternativ, utflyk-
ter, aktiviteter, evenemang, även avseen-
de en bra atmosfär, utbud av sevärdheter 
samt mat  och dryck.

Det finns utmaningar. En av dem är 
att Gotland hamnar lägre än 
snittet avseende prisvärdhet.

Bra på att leverera. Gotland 
uppfyller besökarnas  

förväntningar – med råge!

Glädjande är att besökarna verkar 
vara villiga att återvända. 63,4 pro-

cent säger att de instämmer fullstän-
digt med påståendet ”jag vill åka 

tillbaka”, 20,5 procent ger en fyra.

l En bra atmosfär rankas 
som det näst viktigaste 
för en stad/plats. 

l Att människorna i 
staden/platsen har ett 
trevligt bemötande är 
den tredje viktigaste 
faktorn vid valet av stad/
plats att resa till.  

l Utbud av mat och 
dryck har blivit något viktigare 
under 2022. 

l Prisvärdheten har blivit aning-
en viktigare under 2022. 

l Utbudet av sevärdheter är 
den sjunde viktigaste faktorn vid 
valet av stad/plats att resa till. 

l Utbud av utflykter hamnar på 
plats tio i prioriteringslistan. Yng-

re personer och större hushåll 
(barnfamiljer) värderar aktivitets-
utbudet högst. 

l Trenden att närhet till frilufts-
liv blivit aningen viktigare från 
år till år är bruten. Samma gäller 
”fin arkitektur” som är stabilt 
placerad på plats 13 som priori-
tering vid val av resmål. 

l Att platsen har en intressant 
historia hamnar på plats 14 i 

totalranking, tydliga 
skillnader i åldersgrupper 
– äldre personer rankar 
generellt intressant histo-
ria högre än yngre. 

l Shoppingutbudet ran-
kas, återigen, lägst som 
skäl till resan. 

l Klimatmedvetenhe-
ten vi val av resa ligger 

stabil, 65 procent tycker det är 
ganska eller mycket viktigt att 
tänka klimatsmart vid val av resa. 
Tendensen, om någon, är att det 
blir marginellt viktigare att resa 
klimatsmart. 

l Andelen som föredragit att bo 
på hotell ökar, vilket var fallet 
även 2021 jämfört med 2020.  
Dock inte tillbaka på nivåerna 
2019 (före pandemin).

NÅGRA IAKTTAGELSER



FRAMTIDENS RESANDE KAN MINSKA
En brännande het fråga ställs i undersökningen: 
”Tror du att du kommer spendera mer eller mindre 
pengar på semesterresor, restaurangbesök och 
nöjesaktiviteter under de kommande sex månaderna 
(höst-vinter-vår) jämfört med perioden innan pande-
min, givet en hög inflation med ökade levnadskost-
nader generellt?”

Svaret blev att 39 procent tror att de kommer att 
spendera mindre eller mycket mindre pengar på 
semester, restaurang och nöjen kommande  
halvåret, jämfört med tiden före pandemin. 

Yngre personer förefaller aningen mer villiga att 
spendera pengar det kommande halvåret.

Spaning från undersökningen:

Undersökningen studerar och analyserar svenska 
resenärers vanor och preferenser kring resande i 
Sverige generellt, tillsammans med specifika attityder 
och nöjdhetsnivåer kopplade till särskilda städer/
platser.  
Fyrtiofem olika städer/platser är med i studien.
Nytt för 2022 års undersökning är frågan om trygg-
hets- och säkerhetsaspektens betydelse vid valet av 
stad/plats att resa till. Trygghet och säkerhet har även 
lagts till som en bedömningspunkt för de enskilda 
städerna/platserna. 
 
Metod: 
Enkäten låg med som en länk i ett mailutskick till 
och besvarades digitalt i mobiltelefoner, surfplattor 
och datorer. De som svarat har i genomsnitt spende-
rat 11 minuter på att besvara enkäten.
- Målgrupp: Personer över 18 år boende i Sverige

- Urval: Riksrepresentativt urval av individer i mål-
gruppen.
- Period: 13 september – 24 september 2022
- Antal svar: 7 345 

Specifikt tas fram resultat för respektive stad/plats:
G Betygsättningar av staden/platsen görs utifrån 14 
olika parametrar, till exempel mat och dryck, shop-
ping, atmosfär, boendeutbud och prisvärdhet
G Rekommendationsbenägenhet (NPS)
 
 
Om Research one: 
Research One är ett ägarlett konsult- och undersök-
ningsföretag, specialiserat på att utföra undersök-
ningar och mätningar inom besöksnäring. Företaget 
är baserat i Göteborg, men genomför undersöknings-
projekt över hela Sverige. 
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