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1. Sammanfattning 
Gotlands besöksnäring står inför stora utmaningar för att nå en målbild om sju procents 
årlig tillväxttakt år 2022. Målbilden är en del på vägen mot visionen 2027 – att vara världens 
mest attraktiva resmål. 

För att nå den framgång som Gotland strävar efter behöver sex strategier implementeras.  

Strategierna utvecklas genom: 

 En hållbar besöksnäring 

 En tematisk baserad produktportfölj  

 Tre nya besöksstråk 

 Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer 

 Samordnad marknadsföring och distribution 

 Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland 

Gotlands förenade besöksnäring (Gfb) bör vara mottagare av strategin och ta en aktiv roll 
för att säkerställa implementering och den fortsatta utvecklingen. 

Gfb och Region Gotland föreslås också utveckla ett partnerskap i syfte att i samförstånd 
strategiskt driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål.  

Gotland har de tillgångar och attraktiva egenskaper som krävs för att bli en hållbar och 
export-mogen destination året runt.  

Gotland behöver allokera resurser och prioritera de aktiviteter som krävs genom att sätta 
igång projekt som utvecklar hela destinationen. Projekten utföras etappvis men bör pågå 
fram till 2022 då första strategiska målet ska vara uppfyllt.  

Projektformen kan vara lämplig men siktet bör vara att successivt växla över till mer per-
manenta arbetsformer. 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 

”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekar ut besöksnäringen tillsammans med mat- och 
livsmedelsnäringarna som styrkeområden. För besöksnäringen finns goda möjligheter att 
utvecklas med en utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland, den nya kryssnings-
kajen och fler reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.  

I samband med beslutet kring regionalt tillväxtprogram uppdrog Regionstyrelsen till Reg-
ionstyrelseförvaltningen att tillsammans med besöksnäringens aktörer ta fram en långsiktig 
regional besöksnäringsstrategi. 

Svensk Destinationsutveckling fick under våren 2017 i uppdrag av Region Gotland att bistå 
i utvecklandet av en regional besöksnäringsstrategi för Gotland. I uppdragets initiala skede 
beslöts att Inspiration Gotlands verksamhet skulle läggas ner och delar av verksamheten 
flyttas till regionstyrelseförvaltningen. Vikten av hur dessa roller bör utvecklas och organi-
seras har tydligt aviserats från näringen som särskilt betydelsefulla. 
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Innehållet i strategin baseras på intervjuer och möten med personer som representerar be-
söksnäringen på Gotland samt ett arbete som gjorts tillsammans med projektets styrgrupp. 
Dessutom har ett stort antal dokument och rapporter studerats som belyser Gotland som 
destination utifrån olika perspektiv.  

Region Gotland är ägare till dokumentet men besöksnäringens aktörer på Gotland är vik-
tiga mottagare av resultatet. 

2.2. Syfte 

Dokumentets huvudsakliga syfte är att tydliggöra den strategiska inriktning som Gotlands 
besöksnäring ska sikta på för att uppnå hållbara mål och resultat.  

Ett annat syfte är att beskriva hur strategin kan genomföras. Strategin ska tjäna som un-
derlag för att motivera såväl besöksnäringens aktörer som regionens ansvariga att engagera 
sig och medverka till den drivkraft som är nödvändig för att förverkliga vad som föreslås i 
strategin. 

För att kunna åstadkomma vad som beskrivs i syftet ovan krävs att tydliga mål, strategier 
och fördelning av ansvar för kommande utvecklingsinsatser tas fram. Detta bör ske genom 
att successivt utveckla styrdokument, handlingsplaner, rollbeskrivningar inklusive ansvars-
beskrivningar etc. Dessutom bör arbetsgrupper sättas igång som arbetar mot de föreslagna 
målen. 

2.3. Riktlinjer för framtagande av besöksnäringsstrategi 

 
2.3.1 Tillväxtprogrammet 

I ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” pekas besöksnäringen tillsammans med mat- 
och livsmedelsnäringarna ut som några för Gotland särskilda styrkeområden. Tillväxtpro-
grammet identifierar att Gotland står inför avgörande utmaningar och förändringar för att 
kunna ta tillvara de möjligheter som finns inom besöksnäringen de kommande åren. En 
hållbar utveckling kommer att kräva nya och omfattande insatser samt ett tydligt fokus som 
omfattas av att samtliga aktörer arbetar i bred och nära samverkan. 

Några viktiga inriktningsmål från Tillväxtprogrammet är (utmaningar) 

 Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa ska leda till att Gotland är 
ett av Sveriges ledande internationella resmål året runt.  

 Destinationen kännetecknas av bemötande och service i världsklass.  

 Gästerna erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.  

 Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar 
för utvalda grupper av resenärer.  

 Samarbete ska skapas och leda till förutsättningar för att tillgodose kundernas önske-
mål.  

 En kommunikation som är anpassad till marknaderna och målgrupperna ger en positiv 
bild av Gotland i Sverige och internationellt.  

Sammanfattningsvis pekas nedanstående områden ut som skulle kunna hjälpa utvecklingen 
av Gotlands besöksnäring. 

 Utökad färjekapacitet mellan fastlandet och Gotland. 

 Ny kryssningskaj i Visby 
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 Utveckling av reseanledningar året runt inom bland annat natur, kultur och kulturarv.  

 Stora förutsättningar för ett breddat samarbete med kulturella och kreativa näringar, 
idrottsaktörer samt inom mat- och måltidsturism. 

Vidare pekas på förändringar i omvärlden som leder till ökade krav på smartare och ge-
mensam användning av offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling. 
Genom ett ökat fokus på branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed 
potentiellt starkare konkurrenskraft än andra regioner möjliggörs viktiga arbetssätt för att 
åstadkomma detta.  

2.3.2 Nationell hållbar strategi för besöksnäringen 2020 

Sedan 2010 arbetar flertalet regioner i Sverige utifrån en nationell strategi för besöksnäring-
en, framtagen av näringen under ledning av Svensk Turism AB. Visionen och målsättning-
en är att med fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla omsättningen inom svensk besöksnä-
ring till år 2020. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären 
(VisitSwedens målgrupp “den globala resenären”).  

I kölvattnet från den ”Nationella strategin för hållbar besöksnäring 2020”startade Tillväxt-
verket 2012 projektet ”Hållbar destinationsutveckling”. De viktigaste slutsatserna för att 
lyckas är - en strategisk, långsiktig och systematisk process för destinationsutveckling där 
samverkan är nyckeln till framgång. 

2.3.3 Viktiga karaktäristika som ingångsvariabler vid framtagandet 

Gotland uppfattas ha ett unikt geografiskt läge i Östersjön som har gjort platsen till en na-
turlig mötesplats med tusenåriga handelsförbindelser och internationella kontakter. ”Han-
sestaden Visby” finns med på UNESCOs världsarvslista och ingår även i Hansaförbundet 
med 187 städer i 16 länder. Visby är en Hansestad och kännetecknas av att vara en levande 
och attraktiv plats året runt och mycket viktig för en hållbar utveckling av hela Gotland.  

Gotland har lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är väletablerad och livskraftig 
med en stark högsäsong över sommaren. Gotland utgör också ett av svenskarnas mest po-
pulära sommarresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vand-
rarhem, campingplatser, restauranger och caféer är högre än riksgenomsnittet.  

Sommarturismen har vuxit stadigt under 1900-talet och fram till idag. De kommersiella 
gästnätterna uppgick 2016 till ca: en miljon. Till detta ska läggas boende hos släkt och vän-
ner samt i eget ägt fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare tre miljoner per 
år.  

I takt med ökningen har också kraven på bl.a. boende ökat och utbudet breddats. Oavsett 
om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med 
olika standard att välja mellan. 

Men det finns också utmaningar som t.ex. kapacitetsbrist sommartid, låg beläggning utan-
för högsäsong och behovet av reseanledningar samt en bättre tillgänglighet året runt.   

Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resmöjligheter med färja och 
flyg har resandet ökat året runt och intresset från den internationella marknaden att besöka 
Gotland växer.  

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland. 
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år hål-
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ler en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med 
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren.  

Det finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen 
av Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark startade under hösten 2016. Ur ett 
besöksnäringsperspektiv skulle en nationalpark skapa ett ytterligare starkt resmål på Got-
land. 

Utmaningarna för en ny besöksnäringsstrategi som strävar mot bl.a. internationalisering 
och exportmognad är att Gotland består av en lång rad små och några större företag. De 
enskilda företagen har i många fall svårt att sätta av tid och resurser för egen affärsutveckl-
ing och än mindre för att diskutera strategier och långsiktig destinationsutveckling med 
gemensamma målbilder. 

2.3.4 Agenda 2030 – Globala mål för hållbar utveckling 

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 
169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Agenda 2030 
med dess mål och delmål är vägledande principer för hållbar utveckling som består av tre 
sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 
Svensk Turism och Visita har ingått avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation 
gällande mål och riktlinjer för hållbar turism. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnä-
ringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Ko-
den innebär bland annat att turismen ska gynna lokalbefolkningen och skapa jobb lokalt, 
rättvisa villkor för arbetstagare, turism som en faktor för hållbar utveckling och som ett 
verktyg för både individers och samhällets välstånd. 

Mer ingående baseras inriktning och målen på nedanstående tolv principer. 

1 Ekonomiskt tillämplig: För att säkerställa livskraften och konkurrenskraften hos turistmål 
och företag, så att de kan fortsätta att lyckas och ge fördelar på lång sikt.  

2 Lokalt välstånd: Att maximera turismens bidrag till destinationens välstånd, inklusive ande-
len besökareutgifter som behålls lokalt.  

3 Ansvar: Att stärka antalet och kvaliteten på lokala arbetstillfällen som skapas och stöds av 
turismen, inklusive lön, anställningsvillkor och tillgänglighet till alla utan diskriminering på 
grund av kön, ras, funktionsvariation eller på andra sätt.  

4 Socialt kapital: Att söka en utbredd fördelning av ekonomiska och sociala fördelar från 
turismen i hela mottagargemenskapen, bland annat genom att förbättra möjligheter, in-
komst och tjänster som är tillgängliga för de resurssvaga.  

5 Besökarens uppfyllelse: Att tillhandahålla en säker, tillfredsställande och uppfyllande upple-
velse för besökare, tillgänglig för alla utan diskriminering på grund av kön, ras, funktionsva-
riation eller på andra sätt. 

6 Lokal kontroll: Att engagera och bemyndiga lokala samhällen i planering och beslutsfat-
tande om förvaltning och framtida utveckling av turismen i deras område, i samråd med 
andra intressenter.  

7 Urval av områden: Att behålla och stärka livskvaliteten i lokalsamhällen, inklusive sociala 
strukturer och tillgång till resurser, bekvämligheter och livsstödssystem, vilket undviker 
någon form av social nedbrytning eller utnyttjande.  
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8 Kulturell rikedom: Att respektera och förbättra det historiska arvet, äkta kultur, traditioner 
och särskiljningsförmåga hos värdsamhällen.  

9 Fysisk Integritet: För att upprätthålla och förbättra landskapskvaliteten, både urbana och på 
landsbygden, och undvik fysisk och visuell försämring av miljön  

10 Biologisk mångfald: Att stödja bevarande av naturområden, livsmiljöer och vilda djur och 
minimera skador på dem.  

11 Turistorganisationens effektivitet: Att minimera användningen av knappa och icke-förnybara 
resurser i utveckling och drift av turismanläggningar och -tjänster.  

12 Miljöfrågor: För att minimera föroreningar av luft, vatten och mark och avfallshantering 
av turismföretag och besökare. 

3. Mål, utmaningar och effekter 
Framtagandet av en regional besöksnäringsstrategi ska leda till tydliga handlingsvägar för 
hur besöksnäringen ska kunna bidra till hållbar tillväxt på Gotland. 

3.1 Uppdragets mål 

Uppdraget ska leda till en hållbar besöksnäringsstrategi som tydligt beskriver vad som ska 
fokuseras och hur roller, aktiviteter och processer bör utformas så att Gotland kan utveck-
las till en destination i världsklass och vara en av Sveriges ledande året runt-destinationer. 

Målet är också att föreslå tillvägagångssätt för att implementera strategin för att säkra be-
söksnäringens utveckling.  

Det är särskilt viktigt att besöksnäringens aktörer är delaktiga i en sådan utveckling för att 
också kunna ta ett eget ansvar för kommande implementering av strategin och för det fort-
satta operativa arbetet. Därför ska det även framgå hur besöksnäringens aktörer bör invol-
veras i ett nästa utvecklingssteg för implementeringen av strategin. 

3.2 Uppdragets utmaningar 

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på ̊ Gotland. 
Utmaningen är att säkerställa och utveckla sommarsäsongen på ett hållbart sätt, men också 
att utveckla nya reseanledningar året runt, i form av temaveckor, weekendresor, möten och 
idrotts- och andra evenemang så att de ökar intresset för att resa till Gotland året runt. 
Kryssningstrafiken har fått en särskilt viktig roll i sammanhanget.  

Utmaningen är också att entusiasmera och involvera besöksnäringens företagare och sam-
tidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas för att nå högre tillväxt och lönsamhet. 

3.3 Uppdragets effektmål 

Gotland har goda möjligheter och utmanas till att bli ett av Sveriges viktigaste internation-
ella resmål. Det kommer att kunna avläsas i form av 

 Högre omsättning och större vinster hos besöksnäringsföretagen 

 Högre grad av sysselsättning året runt 

 Högre skatteintäkter 

 Utvecklingen sker på ett hållbart sätt där sociala, miljömässiga och ekonomisk aspekter 
utvecklas hand i hand. 
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4. Nuläge 
Bilden av Gotland beror på vem som betraktar. Uppfattningen om Gotland skiljer sig mel-
lan svenska besökare jämfört med utländska beroende på skillnaden i kännedomen om 
tillgångar och hur attraktiva dessa tillgångars egenskaper upplevs.  

4.1 Svenska gästers uppfattning om Gotland 

Profilen för Gotland karaktäriseras till stor del av sommar, bad och stränder kompletterat 
med Visbys stora utbud av uteliv och restauranger. Men även naturen och kulturen har en 
central plats i svenskens uppfattning av Gotland. 

För många är reseanledningen till Gotland – just Gotland. Havet, stränder, boendemiljöer, 
kulturen tillsammans med innevånarnas värdskap ger en bild av en livsstil som många fast-
landsbor söker. Det återspeglas bl.a. i allt fler fritidsboenden men framför allt i att svens-
karna har Gotland som ett högt prioriterat resmål för sin sommarsemester. 

För de svenska besökarna är reseanledningarna till Gotland i stort sett desamma i dag som 
för tio-tjugo år sedan. Gotland har en stor andel återkommande resenärer.  

En allt större grupp svenskar börjar dock upptäcka Gotland utanför högsäsongen där våren 
men framförallt sensommaren, perioden september – oktober, börjar bli allt mer intressant. 

4.2 Beskrivning av utländska gästers uppfattning om Gotland 

En avgörande skillnad mellan svenska och utländska gäster är framförallt att bilden av Got-
land skiljer sig avsevärt. Till stor del beror det sannolikt på att utländska gäster sällan har 
någon relation till eller detaljerad uppfattning av Gotland. 

Även de som kommer från de s.k. närmarknaderna såsom Norge, Finland, Danmark och 
Tyskland har en väsentligt mer oklar uppfattning av vad Gotland erbjuder än vad svenskar-
na har. 

Besökare från utlandsmarknaderna har inte bara olika uppfattningar och förväntningar på 
vad Gotland har att erbjuda utan det skiljer sig också till viss del, när på året de besöker 
eller har möjlighet att besöka Gotland.  

Reseanledningen till Gotland för finländare och norrmän påminner mer om svenskarnas 
motiv att resa till Gotland, medan danskar och tyskar har andra perspektiv och förvänt-
ningar.  

Reseanledningen för utländska gäster är oftast inte att enbart besöka en plats utan att få en 
upplevelse på resmålet.  

Det som profilerar Gotland för den svenska gästen är viktiga mervärden för den internat-
ionella besökaren när denne väl är på plats men är inte tillräckliga som reseanledningar. 

4.3 Volymer - besökare 

2017 ökade antalet resenärer med flyg och färja till 2 240 000 resenärer. Antalet gästnätter 
minskade något till 1 004 000 övernattningar på Gotlands kommersiella boendeanläggning-
ar 

Utländska turister skiljer sig från svenska besökare i termer av konsumtionsmönster och 
intressen. Även resmönster skiljer sig åt. 



Region Gotland 

Regionstyrelseförvaltningen 

 

 

 

      

Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 

 

  9 (41) 

 

Andelen utländska gästnätter har ökat de senaste åren och står för 12 procent av totala an-
talet gästnätter, att jämföra med snittet för riket som är 26 procent. (Källa Tillväxtverket 
och SCB). På den utländska marknaden är det, liksom tidigare år, Tyskland som står för de 
flesta besökarna. 

Länder med flest gästnätter på Gotland 

 2015 2016 2017 

Tyskland 

Norge 

Danmark 

Finland 

Storbritannien 

Nederländerna 

Schweiz 

USA 

31 566 

16 173 

13 605 

11 266 

2260 

3 185 

3 217 

3 251 

36 273 

15 786 

12 414 

9 116 

3 154 

3 689 

3 329 

3 184 

37 322 

14 009 

12 555 

8 630 

5 386 

2 987 

3 645 

5 790 

 
4.3.1 Volymer gästnätter 2017 

Antalet gästnätter minskade med 2 procent under 2017. Den största minskningen skedde 
för stugbyar som minskade med 29 000 gästnätter (22 procent). Vandrarhem minskade 
med nästan 10 000 gästnätter (11 procent). Gästnätterna på hotell ökade med 15 500 (3,5 
procent) jämfört med föregående år.  

88 procent av alla övernattande gäster på Gotland var svenskar. 4 procent kom från de 
övriga nordiska länderna, 6 procent kom från övriga Europa och 2 procent från övriga 
världen.  

Inkvarteringsstatistiken för 2017 visade även att företagsmarknaden står för en tredjedel av 
hotellrummens beläggning och privatmarknaden för resten. I riket är förhållandet ungefär 
det motsatta. 

 

 



Region Gotland 

Regionstyrelseförvaltningen 

 

 

 

      

Remissversion: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 

 

  10 (41) 

 

4.4 Gotlands säsonger 

4.4.1 Perspektiv över nuläget för fritidsturismen 

Utifrån ett besöksperspektiv har styrgruppen identifierat att Gotland kännetecknas av sex 
säsonger, vinter, vår, sommar, sensommar höst och jul. 

 

Vintern är lågsäsong med låg intensitet hos stora delar av näringen. I början av året stänger 
en del anläggningar för semester och renoveringar under någon eller några veckor. Det är 
glest mellan besökare även om de finns både individuellt och i grupp. Besökare söker både 
den karga naturen och stillheten i Visbys kulturhistoriska miljöer. 

Våren börjar vid påsk och kännetecknas av primörer, konstrundor, matrundor, naturens 
uppvaknande efter vintern med olika marknader och evenemang som påskparad, bok-
mässa, hem & trädgård m.fl. Dessutom sker ett stort antal sportaktiviteter. Besökare med 
golfintresse hittar också till Gotland under våren. Weekendresandet är starkt och särskilt i 
samband med helger som påsk och Kristi Himmelsfärd utnyttjas kapaciteten på färjorna 
maximalt. Våren är en viktig säsong för konferenser och kongresser, som bidrar till lön-
samhet för boendeanläggningar, restauranger och mötesbranschen. 

Högsäsongen under sommaren karaktäriseras av sol och bad, kultur, marknader och festi-
valer samt utomhusaktiviteter så som vandring, cykling, ridning, dykning och kajaking etc. 
Gotland och särskilt Visby, erbjuder inte bara ett rikt restaurangutbud med möjlighet till 
kulinariska upplevelser utan även ett rikt nöjesliv med stort attraktionsvärde för den 
svenska marknaden. Gotland erbjuder även ett åttiotal fritids- och sportevenemang under 
perioden. 

Sensommaren uppfattas vara en relativt oexploaterad semestertid på Gotland. Vattnet är 
fortfarande varmt och jämfört med sommaren är det väsentligt färre gäster. Många evene-
mang ordnas även under denna tidsperiod. Perioden kännetecknas även av skördesäsongen 
där skörde- och matfester ofta står på dagordningen. Flera fritidsevenemang kring cykel 
och vandring etc. men även kulturarrangemang anordnas. 

VINTER

13-dagen
till	påsk

Påsk	till
midsommar

Midsommar	till
30:e	augusti

1:a	november
till	30	november	

SOMMAR

SEN-
SOMMAR

1:a	september																							
till	31	oktober		

JUL

HÖST

1:a	advent	till
13-dagsafton	

VÅR
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Under hösten tonas aktiviteterna ner. Festivaler som Visby Wine & Beer Festival och Got-
lands tryfflelfestival är dock några som utmärker under november månad. Gotland har ett 
omfattande kultur utbud inom teater och musik som ger bidrar med reseanledningar.  

Julsäsongen präglas av julbord och julmarknader över hela Gotland. Fler och fler upptäcker 
tjusningen med julen på Gotland. Det kan gälla att antingen fira den på Gotland eller att 
besöka ön för att julhandla och passa på och njuta av öns spännande miljö. 

Antal öppna anläggningar och beläggningsgrad 2017 

 
 
Antal gästnätter per månad 2017 

 
 

4.5 Infrastruktur 

4.5.1 Flygplats – Visby Airport 

Till Visby Airport flyger affärs-, taxi- samt privatflyg inklusive charterflyg. Enligt flygplat-
sens statistik reste totalt 491 466 personer till och från Visby Airport under 2017. Flygresan 
till Stockholm tar cirka 40 minuter. 

2017 kan man flyga direkt till Stockholm (Arlanda, Bromma), Göteborg och Malmö. Som-
marlinjer finns till Umeå, Sundsvall, Östersund, Norrköping och Ängelholm. Utrikes som-
marlinjer finns till Oslo och Helsingfors. Under Almedalsveckan finns även direktlinjer till 
Linköping, Västerås, Karlstad och Jönköping.  

Som charterdestination från Visby Airport 2017 kan man välja mellan Sardinien, Mallorca, 
Rhodos, Kroatien, Kreta, Teneriffa och Gran Canaria.  

Flygplatsen investerar och moderniserar för bättre komfort och snabbare passage men även 
för en bredare taxibana för flygplanen. Källa: Visby Airport/Swedavia 
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4.5.2 Hamnar för färjetrafik och kryssningsfartyg – Visby  

Med färjorna till Gotland tar det cirka tre timmar att resa till Visby oavsett om man väljer 
att resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Det gör att man som boende på Gotland också 
kan besöka fastlandet över dagen.  

Destination Gotland transporterade under 2016, 1 749 755 passagerare och 524 225 per-
sonfordon mellan Gotland och fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 22 turer till 
och från Visby per dygn. Vintertid går båttrafiken normalt med 6 turer per dygn. Somma-
ren 2017 trafikerades även sträckan Västervik-Visby. Källa. Destination Gotland.  

Under 2018 planerar Destination Gotland för förbättrad kapacitet, genom ny färja med 
utökat bildäck.  

Den nya hamnen för kryssningsfartyg är strategisk för Gotlands framtida turism. 

4.5.3 Vägnät och lokala transporter 

Gotland saknar det som till vardags kallas riksvägar och europavägar. De skyltade länsvä-
garna utgör Gotlands primära vägnät, vilket utgörs av drygt 100 mil landsvägar utanför 
Visby. Det är viktigt att fortsätta utveckla vägnätet för att bibehålla en god standard för 
olika trafikantgrupper. 

Delar av vägnätet har goda förutsättningar för cykelturismen. Det är framförallt mindre 
vägar med utsikt över hav och ängar som är strategiskt viktiga för cykelturismen. Biltrafiken 
på länsvägarna har ökat över lång tid och det är idag färre som cyklar Gotland Runt jämfört 
med 20–30 år sedan då Gotland var en uttalad cykeldestination. För att åter nå en sådan 
position krävs en ökning av anpassade cykelvägar och cykelleder.  

Kollektiva transporter är en viktig tillgång för att möjliggöra tillgängliga och klimatsmarta 
lösningar samt att erbjuda besökare möjlighet till resande utan egen bil. En viktig förutsätt-
ning för detta är att kommande kollektivtrafikupphandling också tar hänsyn till besökares 
efterfrågan på resande. 

4.6 Nulägesanalys av tillgångar och egenskaper 

Turistiska tillgångar beskrivs som de tillgångar som kan aktiveras eller användas för att at-
trahera besökare. Tillgångarnas egenskaper; särdrag, attribut och sammanhang avgör vilket 
värde besökaren sätter på tillgången. Dessa tillgångar består av produkter som dels är all-
mänt tillgängliga och dels går att ta betalt för.  

Det är viktigt att se sammanhanget mellan tillgångar som bidrar till att skapa reseanledning-
ar och servicetjänster som i sig är kommersiella. Det kan handla om att skapa produkter i 
närheten som går att ta betalt för samt att öka andelen produkter som är direkt relaterade 
till tillgången. 

Genom en tillgångsinventering av Gotland står det klart att det finns flera tillgångar med 
intressanta egenskaper. De som identifierats och är mest relevanta för den både den 
svenska och utländska besökaren kan kategoriseras inom fyra tydliga tematiska områden: 
outdoor, natur, kultur och mat & dryck. Dessutom är evenemang, som i varierande grad 
baseras på dessa teman, en tillgång. 

Även om boendeanläggningar i sig sällan är en reseanledning är de en förutsättning för att 
destinationen ska kunna ses som exportmogen.   
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En viktig del i nulägesanalysen är destinationens egenskaper och tillgångar som skapar at-
traktionsvärde samt hur dessa utvecklats i ett historiskt perspektiv. En tentativ kartläggning 
görs även över tillgångarnas förmåga att skapa intäkter så att analysen kan peka på vad som 
är eller har potential att bli framtida intäktsgeneratorer. 

4.6.1 Tillgångar och egenskaper - Natur  

Gotlands geologi är en grundförutsättning för många av de naturvärden som attraherar 
besökare. Den västra kustens branta klinter, alla de många raukfälten, fossiler och klapper-
stensstränder erbjuder promenader och upplevelser. Lummelundagrottans droppformat-
ioner med stalagmiter och stalaktiter ger ytterligare förklaringar till öns geologi.  

Kusten är närmare 80 mil och erbjuder sol och bad på långa sandstränder eller små undan-
gömda badvikar. Men här finns många fler naturtyper. Alla med sin särpräglade flora och 
fauna anpassad till berggrund och klimat. 

Närmare en tredjedel av världens alvarmarker finns på Gotland. De är utspridda över hela 
ön och de mesta kända områdena finns på norra Gotland och Fårö. Kännetecknande är 
glest växande och vindpinade tallar och enar.  

Gotland har en hög andel skogsmark. På västra kusten finns kustnära blandbarrskog som 
lockar till promenader och upptäcktsfärder. Russparken i Lojsta är ett stort betesområden 
där en liten russtam lever så vilt det är möjligt. Lövängarna är populära strövområden. 
Strandängarna är utmärkta fågelplatser med vadare och många sträckfåglar vår och höst.  

En särskild naturtyp är sanddynerna på Fårö och Gotska sandön. Gotska Sandön är nat-
ionalpark som kan besökas sommartid med regelbunden båttrafik från Nynäshamn och 
Fårösund. Lilla Karlsö och Stora Karlsö är skyddade naturområden med häckande sillgriss-
lor och tordmular. 

4.6.2 Tillgångar och egenskaper - Kultur och kulturarv 

Gotland kallas av många kulturens ö. Ön har ett rikt kulturarv, men också ett ständigt väx-
ande kulturliv där kreatörer med olika inriktningar använder Gotland med hela sitt rika arv 
för nyskapande och kulturupplevelser. Visby är en dynamisk och levande stad året runt 
med allt från nöjesliv till shopping och universitetsliv. 

Konstnärer, konsthantverkare, musiker, dramatiker och författare lever och verkar med en 
rik och ständigt växande kulturskatt att ösa ur. Från Körsbärsgården i söder till Bergman-
center på Fårö finns en stor mängd gallerier och utställningar att besöka. Vårens och som-
marens konstrundor bjuder besökaren hem till gårdar och ateljeer.  

Många kulturevenemang återkommer årligen med Medeltidsveckan som det största. Berg-
manveckan, Gotland Art Week och Romateaterns föreställningar i Roma klosterruin lockar 
många besökare. Här finns också ett rikt nöjesliv med små konserter och stora föreställ-
ningar året runt. 

Kulturarvet är lätt att ta till sig runt hela ön, med kyrkor, fiskelägen, gravrösen, stensätt-
ningar, gotlandsgårdar mm som tydliga exempel på mänskligt liv genom historien. Vikinga-
tidens många skatter och gravfynd kommer till nytt liv på Gotlands Museum. Världsarvet 
Hansestaden Visby, ringmuren, stadens bebyggelse med kyrkor och ruiner har en särskild 
dragningskraft för besökare.  

Utmaningen är att ytterligare tillgängliggöra kulturen för såväl inhemska som internationella 
gäster.  
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Ett påtagligt karaktärsdrag på Gotland är närhet och småskalighet. Besökaren kan åtnjuta 
traditioner genom olika både mindre och större evenemang. Från täckating till Slite mark-
nad. Avstånden är greppbara och det finns alltid något spännande att komma fram till. 

Småskaligheten kommer till uttryck i betande ängsmarker, gårdsbutiker, närodlat, lokala 
bagerier mm. Det finns ett ekologiskt tänkande som genomsyrar människornas attityder till 
medmänniskor, natur och miljö. 

Utmaningen är att säkerställa att småskaligheten kan komma gästerna till godo, där besöks-
näringen behöver stimulera företagare och föreningar att ha öppet för att utveckla Gotland 
till en året-runt destination. 

4.6.3 Tillgångar och egenskaper – Outdoor – friluftsliv, aktivitet och sport 

Gotlands natur- och kulturlandskap ger många möjligheter till vistelse i naturen och aktivi-
tet utomhus. Definitionsmässigt är friluftsliv ”vistelse utomhus för välbefinnande och na-
turupplevelser utan krav på tävling”. I en tid där allt fler vill vara aktiva så kan man till detta 
addera träning och tävling i sin upplevelse. 

Naturen är ett viktigt riksintresse för Gotland. Här finns många skyddade naturområden 
bland annat genom naturreservatet Gotlandskusten.  

Vandringar: Gotlands kust inbjuder till kortare och längre vandringar. Det finns inte så 
många uppmärkta leder men däremot finns det många beskrivningar och förslag med text 
och kartor att använda.Att ta sig hela Gotland runt är fullt möjligt men kanske lämpligt att 
dela upp i fler deletapper. Pilgrimsleden går i norske konungen S:t Olav Haraldssons spår 
från S:t Olofsholm på nordöstra kusten till Visby. Leden är cirka fem mil lång och upp-
märkt. 

Cykling: Gotland erbjuder många möjligheter att cykla längs leder i naturen eller på mindre 
vägar. På olika delar av Gotland finns framtagna lokala cykelleder. Även med cykel är det 
möjligt att sig längs eller nära kusten även om vissa delar måste cyklas på allmänna vägar. 
Slite och norra Gotland har genom satsningen Gotland Bike Park blivit en av Sveriges 
största mountainbikeparker med 20 mil leder. Det finns ett bredd utbud av cyklar att hyra 
på olika platser på Gotland. 

Ridning: Gotland erbjuder många möjligheter för hästintresserade allt från turridning och 
westernridning till körning med häst och vagn.  

Klättring: Gotland har intressanta och naturliga förutsättningar för klättring. Kalkstensklin-
tarna på Gotlands västkust erbjuder möjligheter till unik klättring både för nybörjare och 
mer avancerade klättrare. 

Fågelskådning: Gotland har utmärka möjligheter till fågelskådning både för sträckande och 
häckande fågel. Vid några av öns många strandängar finns välbesökta fågeltorn. Halsbands-
flugsnapparen är en av rariteterna som också är Gotlands landskapsfågel. 

Fiske: Den långa havskusten erbjuder, särskilt under vår och höst, ett intressant fritidsfiske 
som inte kräver tillstånd eller fiskekort. Det gotländska havsöringsfisket har under senare år 
blivit allt mer känt. Fiskeguider och färdiga paket för fiskeintresserade finns att tillgå. 

Kajak: De bästa förutsättningarna för att paddla finns i skärgården utanför Slite. Slite är 
också Gotlands havskajakcentrum. Här finns relativt många och lättillgängliga öarna och 
möjligheten att paddla inomskärs möjliggör kajakpaddling oavsett väder. 
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Golf: På Gotland finns natursköna golfbanor med varierad karaktär. På grund av det milda 
klimatet på ön sträcker sig ofta golfsäsongen från tidig vår till sen höst. Totalt finns sju 
golfbanor med varierande svårighetsgrad och landskapskaraktär. 

Inom samtliga dessa områden finns kommersiella aktörer och ett föreningsliv som erbjuder 
guidning, paket och evenemang. Ytterligare insatser kommer att krävas framåt. Inom fler 
av dessa områden finns också en tydlig koppling till idrottsliv och tävlingsverksamhet som 
ytterligare kan förstärkas.  

4.6.4 Tillgångar och egenskaper – Mat och dryck 

Gotländsk matkultur är känd i Sverige för sina fina råvaror och konsten att förädla dem till 
en kulinarisk upplevelse. Det milda och soliga klimatet och en rik matkultur i kombination 
med duktiga odlare och krögare skapar förutsättningar för detta.  

Den gedigna jordbrukstraditionen på Gotland gör att man enkelt finner bra kvalitet på 
lamm, fläsk och nötkött. Speciellt det gotländska lammköttet är känt för sin goda smak och 
slaktas nu hela året. Flera av livsmedelsbutikerna på Gotland har specialiserat sig på got-
ländskt kött och det går att köpa "gårdskött" från olika lammgårdar på ön i butik.  

Från april till midsommar är det säsong för sparrisen som är en gotländsk delikatess. 
Nyskördat under sommaren tillhör också det gotländska utbudet. Många fina caféer finns 
runtom på ön som bakar eget bröd och allt fler gårdsbagerier och specialbagerier har öpp-
nat de senaste åren. 

Matkulturen har intagit en central position i den gotländska kulturen och samhället och 
många nya produkter har utvecklats under senare tid som serveras på Gotlands krogar. 

På Gotland finner man allt från små, mysiga caféer till restauranger som håller hög klass. 
Till exempel återfinns 17 av White Guides 598 restauranger på Gotland 

4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Boende 

Det finns ett stort och varierat utbud av boende på Gotland. Under senare år har kvaliteten 
på det kommersiella boendet stadigt ökat genom nybyggnation och renoveringar. Inte 
minst på landsbygden är det vanligt att anläggningar erbjuder olika typer av boende och 
inte bara hamnar under en kategori.  

Hotell. Ön erbjuder allt ifrån förstklassiga hotell i Visby till mysiga hotell på landsbygden. 
Många hotell har öppet året runt. I Visby har antalet rum och bäddar ökat i både nya och 
befintliga anläggningar. 

Stugbyar. Gotland erbjuder ca: 20 stugbyar för semesterboende från Fårö i norr till Fide i 
söder. Standarden har höjts och fler håller öppet en längre period av året även om somma-
ren är den naturliga högsäsongen. 

Camping. Öns 20 campingplatser erbjuder plats för tält, husvagnar och husbilar. Flera av 
campingplatserna hyr även ut campingstugor. 

Vandrarhem. Cirka 40 vandrarhem finn på Gotland. Det finns allt ifrån enklare standard till 
högre.  

Bed & Breakfast. Det finns gott om B&B på ön, dels inne i Visby men även ute på lands-
bygden. Det är vanligen lite mindre anläggningar med ett personligt mottagande.  
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Stugor och lägenheter. Gotland har ett stort utbud av stugor, lägenheter och rum som hyrs 
ut genom olika förmedlingsfunktioner på nätet. De är en viktig del av boendekapaciteten 
men endast en mindre del redovisas i någon statistik. 

4.6.5 Tillgångar och egenskaper – Möten och evenemang 

Möten och evenemang är viktiga delar av den gotländska besöksnäringen. Små och stora 
evenemang sker året runt på olika platser runt hela ön. Dessa evenemang har olika karaktär 
och koppling till besöksnäringen. Här finns både årligen återkommande evenemang med 
lokalt arrangörskap och tillfälliga evenemang där arrangören kommer utifrån. Idrottsför-
eningar, kulturföreningar och lokala sammanslutningar är viktiga arrangörer.  

Konferenser och företagsevent som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av 
besöksnäringen och har vuxit till ett starkt segment. Gotland har en växande verksamhet 
inom eventbolag och andra företag som levererar kringtjänster.  

Kongresser är en annan typ av stora möten med delvis annorlunda affärslogik. Dessa mö-
ten bygger på ett lokalt värdskap – inom forskning, yrkesföreningar, branschmöten mm. 
Genom Gotland Convention Bureau har vi goda möjligheter att tillsammans med en lokal 
värd lämna bud på exempelvis årsmöte för en viss yrkeskategori.  

4.7 Sammanfattning av nuläget och utmaningar 

Utveckling av totala antal gästnätter från 2009-2016 har ökat något över jämfört med ge-
nomsnittet för riket. (se figuren nedan) Dock visar en djupare analys, att Gotland har en 
väsentligt mer ojämn utveckling med flera år med negativ utveckling. (Se bilaga sid 2) 

Utländska gästnätter (se figuren nedan) har ökat mer på Gotland (38 %) under åren 2009-
2016 än för riket (28 %). Andelen utländska gäster jämfört med totala antalet gästnätter har 
minskat med en (1) procentenhet för riksgenomsnittet men även för Gotland. Andelen 
utländska gästnätter är på Gotland är 14 procent lägre än riksgenomsnittet. 

Förändring av antalet gästnätter 2009-2016 

 2009 2016 Förändring, procent 

Gotland 

Totalt antal gästnätter 

Utländska gästnätter 

Andel utländska, procent 

 

Sverige 

Totalt antal gästnätter 

Utländska gästnätter 

Andel utländska, procent 

 

822 600 

81 000 

10% 

 

 

51 011 000 

12 330 000 

24% 

 

1 022 000 

112 000 

11% 

 

 

61 862 000 

15 676 000 

25% 

 

+ 24% 

+ 38% 

 

 

 

+ 21% 

+ 27% 

 

Antalet gästnätter och kapacitetsnyttjandet är mycket högt under juli men det finns ytterli-
gare bäddkapacitet. Utländska gästnätter har relativt de totala gästnätterna en större sprid-
ning efter augusti – oktober månad. Se bilaga.  

En viktig utmaning, som speglas i mål och strategier är att öka andelen utländska gäster och 
försöka styra dessa till i första hand augusti-oktober men även till vår och försommarsä-
songen. En ytterligare utmaning i förhållande till nuläget är att locka gäster att besöka ”hela 
ön” varför mål och strategier söker sådana vägval. 
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5. Strategisk potential och inriktning 
Att medvetet välja inriktning, att välja marknader och teman att fokusera på, utifrån var det går att 
skapa affärsnytta, är avgörande för en framgångsrik satsning. 
 
Prioriterade marknader efter volympotential och besökares drivkrafter 

Den svenska marknaden har störst ekonomisk betydelse utifrån nuvarande volymer. Till-
växten bedöms dock inte komma från Sverige i första hand utan från länder som betraktas 
som närmarknader.  

På exportmarknaderna är det framförallt Tyskland, Norge, Danmark och Finland som ses 
som de största potentialmarknaderna för Gotland de närmsta åren.  

Bedömningen är gjord efter historiska, nuvarande och potentiella volymer men även efter 
de drivkrafter som segmenten från dessa geografiska marknader har. Drivkraftbedömningar 
är gjorda utifrån Visit Swedens analyser om drivkraftssegmentering.  

Inriktning på teman och produkter med krav på exportmognad 

De prioriterade utländska marknader som Gotland vänder sig till behöver få en tydlig bild 
av vad området har att erbjuda. Därför behövs en utveckling av tematiska reseanledningar 
och en tydlig kommunikation anpassade till de prioriterade marknadernas behov. Om en 
besökare från en prioriterad marknad ska attraheras av upplevelser så måste det finnas pro-
dukter av hög kvalitet som målgruppen finner enkla och intressanta att köpa. 

Ett avgörande ställningstagande är att den strategiska inriktningen fokuserar på ett begrän-
sat antal teman med underliggande produktgrupper. Att välja temastrategi är centralt för 
utvecklingen och implementeringen av strategin. 

Potentialen att utveckla besöksstråk 

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass är det 
mycket viktigt att utveckla besöksstråk som på ett tydligt och organiserat sätt gör det möj-
ligt för besökare att tas sig ut på den gotländska landsbygden. Visby är ett självklart nav i 
utvecklingen och bör ha central roll från stråken som utgår därifrån. 

Samverkan och tydligare hållbar affärsnytta  

Besöksnäringen i Gotland bör fokusera mot tydligare hållbar affärsnytta. Även om lönsam-
het och tillväxt står i fokus ska även andra mått på sikt utvecklas.  

Volymtillväxten utvecklas enklast genom att säkerställa samverkan mellan företagen och 
marknadsförings- och säljorganisationerna men även genom samverkan mellan företagen 
och Region Gotland. Samverkan kan med fördel ske genom att företagarna i området utser 
tydliga produktägare med ett helhetsansvar för produktens hela förädlingsgrad från idé och 
koncept via produktutveckling till lansering och marknadsföring för att skapa långsiktiga 
och hållbara engagemang. 

Affärsnyttans fulla verkningsgrad tydliggörs när de processer som skapar förädlingsvärde 
tydliggörs. Detta innebär i förlängningen att den värdekedja eller värdekedjor för de pro-
dukter och/eller teman som väljs behöver utvecklas, beskrivas och mätas utifrån kundvär-
den, värde för samhället och medarbetare.  

Inom denna värdekedja eller värdekedjorna kan den hållbara affärsnyttan med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga frågeställningar utvecklas. Hur detta ska hanteras föreslås att be-
handlas i ett senare utvecklings- och implementeringsarbete. 
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Inriktning och fokusering i sammanfattning 

 Fokusera på Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Finland. 

 Ta fasta på de kända drivkrafterna hos de geografiska marknaderna och segmenten. 

 Fokusera teman utifrån de tillgångar Gotland har och som möter marknadernas 
drivkraft. 

 Utveckla tre besöksstråk som stödjer tanken om hela Gotland som en året-runt-
destination. 

 Eftersträva hållbar affärsnytta i produktutvecklingen genom samverkan och pro-
duktägarskap. 

 Evenemang och möten av olika slag kompletterar och stärker utbudet – året runt. 
 

6. Målbild – steg på vägen mot gemensam vision 
Mål och vision för Gotland har två tydliga steg: 

 Målbilden är att Gotland ska upplevas som en exportmogen destination 2022 där 
företagen samverkar för att uppnå synergier som skapar hållbar tillväxt.  

 Med rätt strategiska vägval ska vi då börja se effekter som leder mot visionen med 
sikte på 2027.  

 
Företagen som medverkat under processen har formulerat en vision, uttryckt som en stark 
vilja att samarbeta och som utgår från de kvaliteter som finns i området.  

 

Vision – Gotland ska vara världens mest attraktiva resmål 2027 

 

Formuleringen av visionen har en hög ambitionsnivå och föreslås utvecklas vidare i ett 
senare utvecklings och implementeringsarbete. Visionens formulering måste alltid sättas i 
relation till de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har samt även i 
relation till de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs resan mot 
visionen.  
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”Gotland	ska	vara	världens	mest	attraktiva	resmål	2027”
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6.1 Affärs- och tillväxtmål 2022  

Företagen föreslås sätta upp en målbild som ska uppnås år 2022. Förslaget är att Gotlands 
besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå en årlig tillväxttakt om 7 
procent inom utpekade strategiska tillväxtområden. Även här, som för visionsformulering-
en bör denna ambitionsnivå förankras och utvecklas vidare i senare utvecklings- och im-
plementeringsarbete.   

”År	2022	har	vi	uppnått	en	hållbar	årlig	tillväxt	om	7	procent	inom	våra	strategiska	tillväxtområden.
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6.2 Strategiska mål för att nå målbilden   

Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år 2022. 
I sina utvecklingsprocesser ska Gotland ha fokus på tydliga erbjudanden mot den globala 
resenären. 

För att klara uppgiften ska Gotland snarast utvecklas tre tematiska områden för fritidsbe-
sökaren.  

Dessutom behöver Gotland utveckla tre ”besökstråk” som gör den gotländska landsbyg-
den attraktiv och tillgänglig året runt.   

Utvecklingen ska främst ske inom tre tydliga tematiska områden som ska nå exportmognad: 

 Utvecklade outdoor-upplevelser med hög konkurrenskraft som dragare 

 Profilerande natur- och kulturupplevelser med högt internationellt attraktionsvärde 

 Unika och profilerande dryck- och matupplevelser 

Kombinerade produktkoncept från olika teman ska utvecklas till hållbara produkter och 
erbjudanden som attraherar de utvalda målgrupperna. 

Besöksnäringen på Gotland bör snarast utveckla en strategi för besöksstråk för att säker-
ställa tanken om en året runt-destination för hela Gotland. 

Utvecklingen bör göras för tre tydliga besöksstråk 

 Visby och norrut 

 Visby och österut 

 Visby och söderut 

Möten och evenemang stärker och kompletterar 

Möten och evenemang har en särskild ställning i arbetet med en besöksnäringsstrategi. 
Dessa områden handlar om Gotlands attraktionskraft i ett bredare perspektiv för Gotland 
som plats att besöka, men också plats att bo och verka på.  

Gotland har stora möjligheter inom området evenemang och möten. Under kommande 
utvecklings- och implementeringsarbete behöver en strategi för detta utvecklas och förank-
ras. Denna bör baseras på våra förutsättningar och styrkor och fastställa kärnvärden och 
kriterier för vilken typ av evenemang och möten som är strategiskt riktiga för Gotland 

6.3 Förslag på åtgärder att genomföra för att nå målbild 2022 

Förlaget är att Gotlands besöksnäring växlar upp utvecklingstakten så att näringen kan nå 
en årlig tillväxttakt om 7 procent efter 2022. Nedanstående målområden förslås att utveck-
las vidare. 

 Marknader – val av geografiska marknader 

 Teman - val av teman och hållbara produkter som ska utvecklas mot exportmognad 

 Utveckling av besöksstråk för att möjliggöra hela Gotland som året-runt destination 

 Val av marknadssegment – med fokus på drivkrafter 

 Val av samarbetsparters – utifrån internationella resenärers reselogik 
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 Satsning på kryssningstrafik  

 Satsning på möten och evenemang 

 Organisering av det strategiska, taktiska och operativa arbetet destinationen Got-
land för att möta vision och målbild 

 
Operativa mål  

Besöksnäringen har två operativa mål som fokuseras 

 Öka resandet med flyg och färja med 20 % med ett tydligt fokus på klimatsmart re-
sande  

 Öka antalet gästnätter med 20 % och internationella gästnätter med 30% 
 

Målbilden har kompletterats med kritiska framgångsfaktorer indelat i tre övergripande väg-
val. Besöksnäringen behöver starta arbetet med de kritiska framgångsfaktorerna omgående 
men också prioritera dem för att nå målen. Se figuren på nästa sida. 
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Kritiska framgångsfaktorer för att nå operativa mål 
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Öka	resandet	med	flyg	och	färja	20%
Öka	antalet	gäst-nätter	totalt	med	20%	och	
antalet	internationella	gästnätter	med	30%
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• Kraftsamla	i	tematik,	stråk	och	säsong
• Skifta	bytesdag för	att	jämna	ut	

beläggning	på	färjan
• Öka	andelen	engagerad	näring
• Draghjälp	från	näringen	att	fylla	tomma	

platser	på	båtarna
• Rikta	erbjudanden	till	valda	målgrupper
• Bygga	upp	gemensam	stark	sälj-

organisation	för	möten
• Utöka	samarbete	och	produktutveckling	

mellan	transportörerna	och	
evenemangsaktörerna

• Tydliggör	och	sälj	in	upplevelser	och	
egenskaper	som	inte	kan	erhållas	på	
färjan	– som	t.ex.	Världsarvet

• Utveckla	stråkens	tillgänglighet,	
attraktion	och	utbud	

• Transporter	som	för	kryssningsresenärer	
utanför	Visby

• Ge	näringen	stöd	och	verktyg	för	utveckling
• Tydliggöra	marknad	och	målgrupp
• Utveckla	produkter	med	kundfokus
• Ökad	kvalitet	på	produkter	och	värdskap
• Hållbart	fokus	för	utveckling
• Utveckla	och	använda	relevanta	KPI:er
• Sampaketera med	handeln
• Erbjuda	aktiviteter	på	stråken
• Hållbart	fokus	för	utveckling
• Utveckla	evenemang	som	medför	

handel/shopping	för	aktiva	och	medföljande
• Utveckla	hotellerbjudande	så	att	det	lockar	

medföljande
• Utveckla	evenemang	som	motiverar	en	vistelse	

på	minst	4	nätter
• Utveckla	transporter	och	evenemang	

tillsammans	med	näringen	– bo,	äta,	göra,	
handla

• Harmonisera	och	kundanpassa	öppettider

• Öka	träffsäkerheten	i	marknadsföringen
• Fokus	på	redan	”Sverigefrälsta”	

marknader
• Arbeta	tidigare	i	travel cycle
• Satsa	på	säsongsförlängning
• Säkerställa	att	näringen	med	på	

exporttåget
• Utveckla	en	evenemangs- strategi	med	

fokus	på	export
• Utveckla	marknadsförings-strategi	mot	

kryssnings-rederier
• Samverka	med	CMP	(Copenhagen	Malmö	

Port)

• Skapa	en	fungerande	samverkan	med	
VisitSweden

• Investera	långsiktigt	i	marknadsföring
• Finnas	där	kunden	finns	även	digitalt
• Avgränsa	och	prioritera	marknader
• Strategin	tas	i	respektive	styrelse
• Marknadsför	det	unika	med	Gotland	som	en	

utländsk	målgrupp	uppskattar
• Marknadsför	det	unika	och	som	

kryssningspassagerare	kan/har	tid	att	göra	
under	ett	anlöp

• Välj	ut	de	rederier	som	stödjer	Gotlands	strategi	
och	fokusera	på	ett	starkt	samarbete	med	dem	
för	kryssning

• Klara	av	att	ha	öppet	året	runt
• Skapa	tydliga	reseanledningar	utanför	högsäsong
• Dra	nytta	av	ö-läget	för	utveckling
• Arbeta	för	helgförlängning	torsdag-måndag
• Utveckla	stråken
• Fokusera	på	mars- Almedalen	och	augusti	– december
• Utveckla	evenemang	som	stödjer	nya	perioder
• Skapa	en	årskalender för	evenemang	som	planerings-verktyg
• Koppla	evenemang	och	kryssning	till	shopping-möjligheter
• Välj	ut	befintliga	alt	utveckla	nya	aktiviteter	eller	upplevelser	som	har	störst	störst	chans	att	bli	

exportmogna	mot	målgruppen	”	kryssningspassagerare”
• Anpassa	infrastrukturen	för	kryssningsbesökare

Målbilder
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7. Strategier 
Den strategiska utvecklingen vilar på sex fundamentala strategier som är avgörande för att 
Gotland ska lyckas för att nå sin målbild. Respektive strategi omfattar de olika delar som 
det fortsatta utvecklingsarbetet föreslås fokusera på.  

De sex övergripande strategierna för att framgångsrikt utveckla Gotland är: 
A. En hållbar besöksnäring 
B. Strategi för tematiskt baserad produktportfölj  
C. Strategi för besöksstråk 
D. Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer 
E. Samordnad marknadsföring och distribution 
F. Samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland  

A – En hållbar besöksnäring 

Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljömässiga, sociala, ekonomiska och kul-
turella faktorer rör i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl kunder som 
myndigheter. Resandet har blivit en livsstil och detta får konsekvenser för miljö och klimat, 
något som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt resande. Samtidigt innebär kra-
ven på hållbarhet också en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom besöksnä-
ringen.  

Den nationella strategin betonar att Sverige har ett gott utgångsläge och stora möjligheter 
att utveckla en hållbar besöksnäring. Sverige är ett av världens mest miljövänliga länder och 
enligt World Economic Forum det land med allra bäst förutsättningar för en hållbar ut-
veckling. Sverige som resmål rankas högt tack vare bland annat allemansrätten och tydliga 
miljömål. 

Krav på miljömässig hållbarhet börjar inom flera branscher och sektorer bli en självklarhet 
och en del av verksamhetsutvecklingen. Det gäller inte minst hotell- och konferensanlägg-
ningar, som profilerar sig med närproducerad mat, miljöcertifieringar och en genomgående 
hållbarhetsansats. För Gotlands del som i sin struktur bygger på flyg- och färjetrafik är ett 
klimatsmart resande avgörande för framtida satsningar. 

Mycket mer återstår att göra. Ett stöd i omställningsarbetet kan ges genom en gemensam 
kunskapsplattform och förmedling av lärande exempel, som visar på att snål resursanvänd-
ning och sociala hänsyn är lönsamt i längden. Nationella och internationella organisationer 
som har utvecklat kriterier och principer för arbetet med en hållbar besöksnäring bör få en 
vidare spridning. 

En hållbar besöksnäring handlar inte enbart om miljömässig hållbarhet utan också om eko-
nomisk, kulturell och social hållbarhet. Något som rör frågor kring exempelvis fysisk till-
gänglighet, genus, inkludering och mångfald. 

En utmaning handlar därför om hur turistiska produkter och resmål kan utvecklas genom 
ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Detta kan exempelvis handla om hur Gotlands mång-
kulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen. 

Besöksmål behöver göras tillgängliga för besökare med olika funktionsvariationer. Ökad 
tillgänglighet genom iordningställda promenader, kollektiva transporter, tillgång till toaletter 
och information på flera språk bidrar till ett bättre mottagande. 
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Strategiska insatser för att utveckla en hållbar besöksnäring: 

 Inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produk-
ter som skapas med hållbarhet som tydlig ledstjärna. 

 Stödja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring en hållbar besöksnäring. 

 Göra särskilda insatser och projekt med fokus på attutveckla besöksnäringen med 
fokus på miljömässig, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Viktigt att särskilt 
beakta besöksmålens tillgänglighet för alla, oavsett fysiska förutsättningar att ta sig 
fram. 

B – Strategi för tematiskt baserad produktportfölj 

Gotlands strategiska tillgångar behöver samlas och utvecklas under tematiska områden.  

Att utveckla destinationens tematiska områden mot tänkta marknader och målgrupper är 
centralt för att utveckla Gotlands värdeerbjudande. En del av de produkter som kan utgöra 
kärnan i respektive tematiskt område finns redan.  

Utmaningen är att utveckla samverkan mellan företag så att produkternas attraktionskraft 
kan paketeras på ett sådant sätt att tematiken blir tydlig och produkten blir exportmogen. 

Tydligheten utvecklas genom att aktörer samverkar med varandra inom samma tematiska 
område. Vidare behöver kommunikationen tydliggöras samt att säkerställa såväl distribut-
ion som marknadsbearbetning och försäljning mot valda segment och marknader. 

Ett sådant utvecklingsarbete är ofta svårt för enskilda aktörer att ta sig an. Arbetet måste 
göras i samförstånd mellan företagen för att nå en nödvändig samverkan. Arbetet behöver 
också organiseras och ledas och av en aktör som har näringens förtroende. 

Exakt vilka tillgångar som ska utvecklas behöver näringens företagare tillsammans med 
Region Gotland bestämma i samråd med varandra. En samsyn kring gemensamma utveckl-
ingsinsatser är centralt för framgångsrik tematisk utveckling. I slutändan är det säljbara 
produkter som måste vara i fokus och bilda en attraktiv produktportfölj. 

Fokuserade teman 

Strategin för att enklare utveckla och profilera destinationen samt effektivare nå ut på 
marknaden bör fokusera på ett mindre antal teman där varje tema kan beskrivas med un-
derliggande produktgrupper. Utifrån produktgrupperna utvecklar företagen därefter pro-
dukter och erbjudanden som säljs till marknaden. 

Utmaningen att utveckla de teman som senare ska vidareutvecklas till tematiska produkter 
är framförallt att förstå varför teman ska utvecklas samt att välja rätt teman. 

Baserat på de tillgångar som finns idag och de potentiella prioriterade utländska mark-
nadernas drivkrafter, som beskrivits tidigare, föreslås att Gotland fokuserar på upplevelser 
inom i huvudsak tre teman med tillhörande produktgrupper: 

Produktgrupperna bestäms under ett utvecklings- och implementeringsarbete. Ett sådant 
beslut ska grunda sig på en matchning mellan marknadens och näringens drivkrafter. 
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Natur	&	Kultur	

Visby	
Världsarvet	
Film	

Hantverk	
Kyrkor	
Gotlands	historia	
Lugn	&	Ro	

Outdoor	

Cykling	
Vandring	
Klä ring	

Fiske	

Restauranger	
Caféer	
Gårdsbu ker	
Producenter	
Terroir	

Mat	&	Dryck	

 

Ovan beskrivs föreslagna teman för utveckling som ska översättas i affärs- och handlings-
planer för de produkter som ska utvecklas. Planerna ska ligga till grund för framtida ini-
tiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planerna ska 
stötta och attrahera både entreprenörer, offentliga aktörer och externa finansiärer. 

Golf kan ses som ett intressant utvecklingsarbete men faller normalt inte under begreppet 
outdoor. Om ett framtida utvecklingsarbete anser att golf är ett strategiskt affärsområde 
bör golf beaktas i utvecklingsarbetet.   

Tema outdoorupplevelser – produktgrupper som skapar reseanledning för den aktiva besöka-

ren  

Outdoor beskrivs som aktiva naturupplevelser. Under senare tid har begreppet blivit allt-
mer uppmärksammat och kopplar ofta till attityder och livsstilar inte sällan relaterat till väl-
befinnande och hälsa.  

Trendrapporter och undersökningar pekar också på en mycket starkt tillväxt för outdoor 
som enskild reseanledning men ofta utgör det också ett starkt inslag i gästers semesterakti-
viteter utan att behöva vara reseanledningen i sig.  

Produktgrupper inom outdoor kan vara såväl lättare aktiviteter som vandring, cykling, 
paddling och fiske som mer nischade avancerade upplevelser som kitesurfing och klättring. 
Ofta finns både lättare och tuffare varianter beroende på vilken typ av kund man riktar sig 
till.  

På Gotland finns det en stor potential i att utveckla tematiska produkter inom främst vand-
ring och cykling.  

Även andra tematiska produkter inom outdoor, till exempel fiske, klättring och paddling, 
kan bli aktuella och föreslås att analyseras vidare i ett fortsatt utvecklings- och implemente-
ringsarbete. 

Vandring – Gotland kan erbjuda mångfald  

Vandring bedöms ha mycket goda möjligheter att utvecklas till en framgångsrik pro-
dukt¬grupp inom temat outdoor. Vandringens tillgångar har idag mycket låg förädlings-
grad jämfört med sin potential. För vandring bedöms det finnas goda möjligheter att få 
besökare att hitta till området, stanna och komma tillbaka på vår, sommar och höst. 

Fördelar med vandring på Gotland är: 

 Varierande sträckningar med fina leder och stigar i lättvandrade terräng är lämpliga 
för många och kan tilltala olika målgrupper. Gotland runt är ett begrepp som också 
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fungerar för vandring. Vackra miljöer längs kuststräckor kombinerat med vägar och 
stigar på landsbygden borgar för en variationsrik upplevelse.  

 Vandringen på Gotland kan väl lämpad för vandrare med andra intressen, t.ex. 
matupplevelser eller kultur. 

 Ökande efterfrågan för en stor målgrupp från de länder som Gotland bör se som 
sina prioriterade marknader. Detta gäller även för svenska besökare. 

 Goda möjligheter att ”vandra utan att vandra”. Genom en tydlig reseanledning kan 
andra upplevelser lyftas fram som tillsammans skapar stor attraktionskraft. Upple-
velser under vandringen – eller upplevelser medan resesällskapet vandrar. 

 Lätt att inkludera i flera andra produkter och paket. 

Utvecklingsbehovet för att vandring ska bli en intäktsdrivare: 

För att vandring ska kunna utvecklas till att bli en hållbar intäktsdrivare krävs att aktörerna 
organiserar arbetet och ansvarar för temat. Samarbetet behöver omfatta såväl attraktivitet, 
kvalitetssäkring, drift och underhåll av leder såväl som paketering av kombinerade upple-
velser samt hur lederna görs tillgängliga. Dessutom har vandraren önskemål om tillgänglig-
het till, från och på leder samt uppgifter om kollektivtrafik etc. 

Vissa av dessa saker finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men det är vik-
tigt att detta är ett pågående arbete där attraktiviteten, kvalitetssäkringen och en bättre upp-
levelse för den globale resenären med intresse för vandring alltid kan utvecklas.  

Cykling – Gotlands potential att erbjuda stor variation 

Idag finns många etablerade cykelleder i Europa, inte minst i cykelländer som Tyskland, 
Holland, Schweiz och Danmark. Lederna går genom attraktiva landskap och har en stark 
koppling till det lokala näringslivet. Resultatet av satsningarna har visat sig efter några år. 
Befintliga företag har ökat sin omsättning flera gånger om och kreativa nyetableringar har 
sett dagens ljus. Gemensamt har man bidragit till att göra cykelleden till en lönsam affär för 
sin region.  

Sverige har länge varit underutvecklat när det gäller cykelturism. Den gängse bilden av en 
cykelsemester är ett lågbudgetalternativ med övernattning i eget tält och matlagning på 
spritkök. Idag efterfrågas lika ofta ett bra boende, god mat och dryck och ett väl genom-
tänkt serviceutbud. Upplevelser som får kosta! 

Regeringen bedömde i 2008 års infrastrukturproposition att cykling har goda förutsättning-
ar när det gäller rekreation och turism. Cykelturismen i Europa är en storindustri som om-
sätter flera tiotals miljarder kronor per år. Den utgör en del av en trend som betonar värden 
som aktiv fritid, hälsa och motion samt ekoturism och en klimatmässigt hållbar utveckling. 
Under senare år har cykeltrenden tagit fart även i Sverige. 

Cykelturister förflyttar sig i allmänhet 4-7 mil per dag och familjer med små barn kanske 2-
3 mil. Cykelturisten är 40-70 år och spenderar mer pengar per dygn än en bilburen turist.  

Fördelar med cykling på Gotland är: 

 Relativt finmaskigt nät av attraktiva vägar som är lämpliga även för cyklister 

 En variation av natur och landskapstyper framförallt med tanke på kuststräckor  

 Ett relativt etablerat näringsliv längs med leder 

 Ett betydande utbud av kulturellt och historiskt intressanta besöksmål 

 Perspektivet att Gotland är en ö. Cykling på öar är positivt 
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Utvecklingsbehovet för att cykling ska bli en intäktsdrivare:  

För att cykling ska kunna utvecklas till en exportmogen hållbar intäktsdrivare krävs, liksom 
för vandring, ett organiserat arbete med management som ansvarar för temat, alltifrån drift 
och underhåll av cykelleder till marknadsföring genom hemsida, information om cykelleder, 
kartor, uppgifter om transporter och tillgänglighet till paketering av kombinerade upplevel-
ser. 

Cyklisten har dessutom behov av att utrustningen är i gott skick och uppskattar därför ett 
cykelvänligt värdskap hos aktörerna längs med lederna som innefattar boende med plats för 
cykeln, möjlighet till enklare service, reparation och tvättning. 

Dessutom har cyklisten önskemål om tillgänglighet till, från och på leder, uppgift om kol-
lektivtrafik där cykel kan tas med.  

Fokus på hela affären kräver samordnad affärs- och produktutveckling längs hela ön. 

En del av ovanstående punkter finns redan på plats i större eller mindre utsträckning, men 
det är viktigt att detta är ett pågående arbete där man egentligen aldrig blir klar i sin 
kvalitetssäkring och strävan efter en bättre upplevelse för den globale resenären med in-
tresse för cykling. 

Tema natur & kulturupplevelser – reseanledningar för den nyfikna resenären 

På Gotland finns en mängd olika aktiviteter inom kulturområdet som besökare är intresse-
rade av och där det finns en utvecklingspotential. 

Tillgångarna avseende kultur på Gotland omfattar: 

 Film, berättelser och sevärdheter kring Ingmar Bergman 

 Konst, erkända lokala konstnärer och etablerade konstrundor 

 Musik, konserter och festivaler med varierat utbud som attraherar olika målgrupper 

 Historia, med tysk prägel samt brett utbud av kulturhistoriska besöksmål och 
muséer 

 Visby, världsarvet och ringmuren 

 Kyrkorna över hela Gotland 

 Livsstilen på Gotland, socialt och ekologiskt hållbar. Småskaliga, lokala producen-
ter, nytänkande krogar och aktiviteter som utgår från kulturtradition 

 Naturscener, med raukar, ständer, kalksten och havet som tillsammans bildar en 
mosaik av naturupplevelser 

 Rikt fågelliv 

 

Mycket av det som attraherar utländska marknader är svensk livsstil, som vi ser varje dag 
och därför är blinda för. Att lyfta fram och kommunicera dessa värden är ett långsiktigt 
arbete som behöver utvecklas och kan därför inte användas som en dragare idag. 

Utvecklingsbehovet för att kulturupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar: 

 Tydliggöra de kulturområden som fångar intresse och som går att kommersialisera  

 Skapa tydligare intäktsgeneratorer kopplade till de tematiska produkterna inom kul-
turområdet 

 Använda utbudet av produkter inom kulturområdet för att profilera erbjudanden 
inom andra tematiska områden 
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Tema Mat och Dryck - upplevelser och reseanledningar för den kulinariska resenären 

Det globala intresset för mat och dryck har exploderat på senare tid vilket kommer till ut-
tryck i stort utbud av matprogram på tv och radio, allt fler matmagasin, bloggar om mat 
och dryck och foodies etc. Maten som tema har en högre förädlingsgrad än outdoor idag, 
men det finns fortfarande en outnyttjad potential att använda mat & dryck som profiler-
ande tema. Utvecklingen bör fokuseras på en tydligare koppling till upplevelser kring maten 
och dess ursprung – både där den produceras, förädlas och konsumeras.  

Gotland är en mat-ö och har en potential inom mat och dryck  

Möjligheter kopplat till mat & dryck baseras på: 

 Det som är unika råvaror för Gotland som tryffel, saffran, ramslök, salmbär m.m. 

 Jordbruket och odlingar med gårdsbutiker som erbjuder närodlade och ekologiska 
produkter som bageriprodukter, kryddor, bär. 

 Kött som lamm och nöt 

 Producenter av öl, vin och whiskey som alla använder så många lokala råvaror som 
möjligt i sin framställning. 

Utvecklingsbehovet för att mat och dryckesupplevelser ska bli en intäktsdrivare omfattar: 

Koncept och produkter kring mat & dryck kan med fördel kopplas samman med olika 
outdoor-erbjudanden. Produkter och koncept som kan utvecklas ännu mer ur ett turistiskt 
perspektiv är: 

 Lokalproducerade (ekologiska) matvaror 

 Måltidsupplevelser (idag små enheter men erkända) 

 Matvandringar 

 Cykla eller vandra mellan vingårdar, musterier och gårdsbutiker 

Golf som kompletterande utbud 

Golf är inte ett fokuserat tema för exportmarknaderna idag. Golf har dock en intressant 
utvecklingspotential för en smalare målgrupp på för de tänkbara marknaderna. Utveckling-
en hanteras bäst av golfklubbarna själva men med stöd i ett framtida utvecklings och im-
plementeringsarbete.  

Evenemang och möten på Gotland 

Gotland har ett rikt kulturutbud, en fascinerande historia och storslagen natur som ger 
varje möte en alldeles speciell inramning. Världsarvstaden Visby erbjuder spännande mil-
jöer för olika typer av evenemang och möten i historisk miljö. 

Evenemang och möten bidrar till att de stödjer ambitionen att utöka säsongsförlängning 
och utvecklingen av de tre stråken. På så vis medverkar möten och evenemang till att ut-
veckla Gotland till en året runt-destination. 

Möten och evenemang skiljer sig åt beroende på vilken typ som avses. Det finns tillfälliga 
evenemang där arrangören kommer utifrån. Det finns återkommande evenemang med ett 
lokalt arrangörskap som har ett uttalat syfte att öka reseanledningarna till Gotland och att 
locka besökare på andra delar av året än under högsäsong. Evenemang handlar om att 
stärka en plats attraktivitet och identitet som en plats att besöka, leva och verka på.  
 
Gotland jobbar idag aktivt med att locka såväl konferenser, företagsevent och kongresser 
till Gotland och fördelarna med dessa olika möten skiljer sig åt. Konferenser och företags-
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event som kommer utanför högsäsong är idag en viktig del av besöksnäringen och har 
vuxit till ett starkt segment där det finns en rad professionella aktörer på Gotland. 

Kongresser är en annan viktig gren av mötesindustrin. Ett lokalt värdskap är i dessa sam-
manhang ofta avgörande för att få en kongress till Visby.  Stora möten lockar hit forskare, 
yrkeskategorier och branschmöten som ger Gotland möjlighet att visa upp ett profession-
ellt Gotland som är attraktivt att arbeta och bo på. Deltagarna får se att deras profession 
finns även här och kan lockas att jobba och leva här. De gotländska deltagarna får ett utö-
kat nätverk, kompetensutveckling och får möjlighet att visa upp hur vi jobbar med frågorna 
på Gotland.  

Möten och evenemang handlar om attraktionskraft i ett brett perspektiv. Verksamheten 
bedrivs idag professionellt men behöver förstärkas ytterligare i det kommande utvecklings- 
och implementeringsarbetet. För att nå framgång inom möten och evenemang krävs bland 
annat insatser som: 

 Ta del av nationell och internationell statistik och kunskap om möten och evene-
mang.  

 Beskrivning av vilka olika typer av möten och evenemang som finns och hur de 
skiljer sig åt i form av effekter, fördelar och hur man lockar dem till sin destination. 
Olika typer av möten och evenemang har väldigt skilda fördelar.  

 Vi behöver utveckla former för att bättre mäta effekterna av möten och evene-
mang.  

 Hållbarhetsfrågor är avgörande för att lyckas inom möten och evenemang? 

 Ökad samverkan krävs mellan olika aktörer för att utveckla en attraktiv mötes- och 
evenemangsdestination. Utvecklingsinsatserna stärks över att fler är delaktiga i ar-
betet. Det är också viktigt att ta del av andra destinationers arbete och finnas med i 
nationella sammanhang där vi vänder oss mot internationella besökare/deltagare. 

Idrottens Ö – samverkan mellan 35 aktörer 

Idrottens Ö är ett intressant samarbetsprojekt mellan den gotländska idrottsrörelsen och 
besöksnäringen på Gotland. Genom samarbetet erbjuder Destination Gotland resor och 
boendepaket till förmånliga priser i samband med olika idrottsevenemang, som även inne-
fattar idrottsmöten. Projektet levererade nyligen drygt 1100 gästnätter och utförs oftast på 
ideell basis. 

Inom ramen för Idrottens Ö jobbar man aktivt med att skräddarsy paket för idrottsmöten 
av olika storlek och inriktning. Det kan vara allt från det stora årsmötet, konferensen till 
den lilla planeringsresan med styrelsen eller idrottsledare. De paketerar resa, boende, mö-
teslokaler och studiebesök och andra kringaktiviteter till förmånliga idrottspriser utifrån 
kundens önskemål.  

Gotland Convention Bureau 

Gotland Convention Bureau (GCB) är en icke vinstdrivande organisation som marknadsför 
hela Gotland som mötesplats. GCB fungerar som koordinator mellan kongressarran-
gör/mötesplanerare och aktörerna i den gotländska mötesindustrin. Hos GCB kan företag 
och organisationer kostnadsfritt få råd och stöd för att arrangera ett framgångsrikt möte på 
Gotland. Formerna för den fortsatta verksamheten vid GCB behöver utredas under kom-
mande utvecklings- och implementeringsarbete. 
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C - Strategi för besöksstråk 

För att hela Gotland ska kunna utvecklas mot en året-runt-destination i världsklass behöver 
det framtida utvecklingsarbetet samla insatserna för att arbeta fram tre turistiska stråk.  

Förutom att det finns olika stråk i Visby så är Visby är ett självklart nav i utvecklingen och 
kommer att få en central roll även från stråken som utgår därifrån. Stråken är till sin natur 
geografiska men måste kopplas samman med produkter inom de tre valda tematiska fokus-
områdena. 

Stråkens potential 

Det finns tre presumtiva stråk att utveckla, Visby och söderut, Visby och norrut samt Visby 
och österut. De olika stråkens särprägel blir tongivande för den framtida produktutveckl-
ingen.  

Inledningsvis, i ett eventuellt framtida utvecklings- och implementeringsarbete, behöver 
arbetet kartlägga och utreda samt förankra potentialen i de tre stråken. En bedömning och 
analys behöver göras utifrån tillgänglighet, tematisk attraktivitet (till exempel vandring, cy-
kel och kultur), och utifrån den globale resenärens drivkrafter. Analysen behöver också 
baseras på en bättre förståelse för förmågan hos näringen, längs med stråken, att gemen-
samt engagera sig i stråkets utveckling. Framförallt gäller det att kunna erbjuda, boende, 
mat och attraktiva aktiviteter samt att kunna paketera dessa. Först efter att denna analys är 
gjord går det att med säkerhet säga vilken utvecklingspotential som stråken har. 

Utvecklingsstrategi av stråken 

Utifrån en sammanvägd potentialbedömning av samtliga stråk kan insatserna prioriteras på 
vilket stråk man ska starta arbetet. Det är viktigt att redan nu poängtera att samtliga stråk 
behöver utvecklas. Den främsta anledningen är att eliminera företagens ekonomiska risker. 
Stråken kan t.ex. vara öppna olika dagar under ”lågsäsong”, vilket gör att alla företag inte 
nödvändigtvis har öppet varje dag under lågsäsong. Besökare kan vistas på alla stråk under 
t.ex. en vecka men inte på varje stråk varje dag. Ambitionen är således, att minst ett stråk 
ska vara tillgängligt varje dag.  

En alternativ utvecklingsstrategi kan vara att man väljer delar av två eller alla tre stråken. 
Detta kan gälla om t.ex. man kommer fram till att Gotlands kyrkor är av så stort intresse så 
att det bildar en egen tur. De mest intressanta kyrkobesöken skulle då kunna ligga i två eller 
alla tre stråken. Det samma gäller även för andra kulturupplevelser. En sådan utgångspunkt 
behöver ligga med i den initiala analysen vid ett fortsatt utvecklings- och implementerings-
arbete. 

Utvecklingen av stråken är särskilt strategiskt viktiga utvecklingsområden för att nå inrikt-
ningsmålet om att hela Gotland ska vara en året-runt destination. 

Erfarenheter visar från utvecklingsarbeten på andra destinationer, leder till slutsatsen att det 
är viktigt att begränsa näringens finansiella risk i byggandet av nya säsonger.  

Ambitionen att ha maximal tillgänglighet och öppethållande initialt måste ses som relativt 
riskfyllt. Därför måste en tydlig utveckling med låg risk tas fram för hur stråken ska utveck-
las och hålla öppet.  

Det är viktigt att ”skynda långsamt” och matcha en satsning på öppethållande med en hög 
upplevd tillgänglighet med tydliga erbjudanden och fokuserat marknads- och säljarbete.  
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Hur en sådan satsning ser ut i praktiken återstår att analysera. En fungerande modell är att 
välja ut den period som ska förbättras, ofta initialt begränsat till två extra veckor eller en 
månads helger beroende på näringens resurser och riskvillighet. En sådan satsning ska ha 
ett tydligt erbjudande till en tydlig målgrupp med etablerade sälj och marknadskanaler 
och/eller kopplade till evenemang eller andra aktiviteter.  

Successivt byggs stråket upp genom att förlänga helgen till exempelvis s.k. ovala helger 
(torsdag – söndag alternativt fredag – måndag). 

En hypotes som bör prövas kan vara att ett stråk har öppet torsdag – söndag ett andra 
stråk fredag-måndag. Stråken kan därmed i sin initiala utvecklingsfas tillsammans ha öppet 
drygt 70 procent (5/7) av veckans dagar. Att sedan ytterligare förlänga med en dag per 
stråk är sannolikt möjligt i ett lite senare skede. 

Viktigt är också att knyta an till olika verksamheter i Visby där företagen drar nytta av 
varandra. 

Som en röd tråd gäller att utveckla attraktionskraften i stråken med speciellt fokus på före-
tagens möjligheter till intjäning.  

D – Utvecklingsmodell för produktägare och leverantörer 

Affärsnyttan för företagen är ett bärande budskap i alla besöksnäringsstrategier som syftar 
till att skapa tillväxt. En stor utmaning för företagen i besöksnäringen är att bli mer fram-
gångsrika och växa med ökad eller bibehållen lönsamhet över tid.  

För att tillväxten och lönsamheten ska säkerställas krävs en hög attraktivitet genom att 
kombi-nationer av olika företags erbjudanden utvecklas, paketeras, marknadsförs och säljs. 
Oftast sker dessa erbjudanden genom samverkan med flera aktörer.  

Näringen måste på egen hand kunna driva samverkan och på så sätt skapa tillväxt som är 
ekonomiskt hållbar. Erfarenheter visar att de samverkansmodeller som grundar sig på en 
tydlig produktägare till vilken en eller flera leverantörer är knutna är de mest framgångsrika 
över tid.  

Denna samverkansmodell bör bl.a. ta fasta på paketeringens grunder men kan med fördel 
gå steget längre och främja ”modulariserad” produktutveckling och paketering, där olika 
kombinationer av innehåll formar produkten. Genom denna metodik underlättas kundens 
möjlighet att paketera inför resan men även väl framme på plats utan att binda upp sig i 
stora färdiga paketlösningar från början.  

Kunden kan istället välja att lätt köpa till olika upplevelser, produkter och tjänster i öppna 
paket via den produktägare som den väljer att göra affärer med, utefter kundens egna öns-
kemål. På så sätt finns möjlighet till både enkla och komplexa produkter utifrån kundens 
önskemål och vana. 

Genom att följa kundens beteende kan snabbt nya produkter och erbjudanden tas fram och 
levereras som möter eller överträffar kundens förväntan. Denna modell bör utvecklas un-
der arbetets fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete  

Modellen ska utformas för att främja tematisk samverkan över Gotlands stråk så att starka 
erbjudanden av hög klass och med tydlig tematisk inriktning främjas. 
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E – Samordnad marknadsföring och distribution  

En avgörande strategi för tillväxten är att samordna och öka träffsäkerheten i marknadsfö-
rings-insatser och att säkerställa distributionen. Arbetet med att samordna marknadsföring-
en startar redan på det nationella planet genom att VisitSweden analyserar olika geografiska 
marknader och vad potentiella resenärers inställning och intresse är för att resa till Sverige. 

De potentiella resenärerna indelats i olika målgrupper för vilka VisitSweden tagit fram be-
skrivningar om olika drivkrafter att resa till Sverige. 

Samordnad marknadsföring med VisitSweden 

En av framgångsfaktorerna till att nå de utländska marknaderna ligger i en långsiktig sam-
verkan med VisitSweden. Att etablera en närvaro på någon av VisitSwedens prioriterade 
marknader tar tid och måste vara uthålligt. Att förbättra Gotlands kännedom på utländska 
marknader kräver fokus, uthållighet och smarta kommunikativa lösningar.  

Gotlands erbjudande är starkt och unikt men i princip oprövat i en systematisk marknads-
bearbetning. Gotlands unicitet och ö-läge gör det möjligt för VisitSweden att formulera 
tydliga budskap där Gotland sticker ut från många andra Svenska erbjudanden.  

Val av marknader utgår från vilken tillgänglighet som finns eller som man har anledning till 
att anta i en nära framtid. Vidare är valet av de geografiska marknaderna baserat på köp-
kraften hos de segment som kan tänkas välja Sverige som resmål. Segmentsanalyserna visar 
också vilka drivkrafter segmenten har. Begreppsmässigt beskriver VisitSweden dessa som 

 ”nyfikna upptäckare” 

 ”aktiva naturälskare” och  

 ”vardagssmitande livsnjutare”. 

När drivkrafterna och dess andelar på olika geografiska marknader analyseras och matchas 
mot de tillgångar som Gotland har under perioden den femte årstiden, sensommaren, ut-
kristalliseras ett mönster av vilka geografiska marknader och segment som bör prioriteras. 
Analysen har också vägt in befintliga resmönster, upparbetade relationer och tillgänglighet 
från olika marknader till Gotland. 

Analysen visar att de marknader som har störst potential i volym är Tyskland och Norge 
med fokus på den nyfikne upptäckaren för Tyskland och den vardagssmitande livsnjutaren 
för Norge. Även Danmark och Finland är intressanta marknader. Därutöver finns ett in-
tresse från många internationella destinationer där Gotland är en ”hemlig plats” alternativt 
har blivit ett resmål för någon särskild intressentgrupp – ”nördturism”. Dessa bearbetas 
med fördel genom digitala kanaler. 

Gotland har inte en historia av långsiktig marknadsbearbetning av utländska marknader 
annat än i begränsad utsträckning och inte tillsammans med VisitSweden. Det är därför 
viktigt att fokusera insatserna så att de kan ge snabba resultat.  

En satsning på en given marknad kräver bearbetning under flera år för att ge resultat och 
inklud-erar säkerställande av tillgänglighet så väl som erbjudanden och kampanjer. Det är 
viktigt att arbeta så pass länge att arbetet kan justeras för att ge bättre effekt. 
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Digitaliserad marknadsföring 

Digitaliseringen genomsyrar hela destinationsutvecklingsprocessen och i synnerhet inom 
marknadsföringen varför samverkan inom den digitala utvecklingen rekommenderas. Ge-
nom att regionen och företagen medverkar i denna samverkan underlättas möjligheterna i 
den digitala transformationen av marknadsföringen. 

Den digitala marknadsföringen är relativt enkel och resurseffektiv att göra. Med riktad digi-
tal marknadsföring går det att komma närmare kunden genom exempelvis annonsering i 
sociala medier och sökmotorsoptimering.  

Det bör understrykas att insatserna behöver göras samordnat och med fördel genom klus-
ter av företag som erbjuder paketerade eller liknande produkter så att den digitala synlig-
heten för hela destinationens utbud ökar. Genom en digital kompetens kan man dra nytta 
av nya och förändrade kundbeteenden. Den digitala kompetensen bör finnas både hos 
varje enskilt företag samt hos en central resurs inom destinationen. 

Det är viktigt att visa upp Gotlands erbjudanden på internationella inspirations- och bok-
ningssajter där gästen behöver få en uppfattning inte bara om en specifik aktivitet eller bo-
ende etc. Genom att sajten visar vad som finns i närheten beträffande aktiviteter, besöks-
mål etc. uppfattas Gotland bättre i ett sammanhang och skapar därmed högre attraktivitet. 

Tyska marknadens kännetecken och potential 

Den tyska marknaden karaktäriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhusupplevel-
ser, stads-upplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Drivkrafterna för att resa till Sverige 
är mindre vad gäller shopping och mat & dryck.  

De tyska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter som boendeform. Två tredje-
delar av gruppen som beskrivs som den globala resenären känner till Sverige som resmål 
och lika många planerar att resa hit.  

För tyskarna är inte kulinariska upplevelser i sig en reseanledning, även om mat och dryck 
är ett viktigt komplement till totalupplevelsen. 

”Tyskarnas övernattningar står för 19 procent av alla utländska, kommersiella övernatt-
ningar i Sverige (2016). Totalt hade Sverige 3 miljoner övernattningar från Tyskland förra 
året, vilket är en ökning med 3,3 procent från året innan. Flest övernattningar finner vi i 
Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

Besökare från Tyskland konsumerade i snitt för 574 svenska kronor per person och dag 
under sin Sverigevistelse år 2014. Att jämföra med den genomsnittliga konsumtionen om 1 
085 svenska kronor från samtliga utländska besökare. 

Totalt är det 88 procent av de globala resenärerna i Tyskland som anger att de är intresse-
rade av att besöka Sverige på semester vilket motsvarar 23,5 miljoner tyskar”. 

Källa: Tourism Economics, IBIS 2014 Tillväxtverket/Markör, Inkvarteringsstatistik 2016 Tillväxtverket/SCB, IBIS 2014 
Tillväxtverket/Markör och Visit Swedens målgruppsanalys 2015 Visit Sweden/GfK. 

”Sveriges näst största utlandsmarknad, Tyskland, fortsatte också att växa under sommaren 
2017 med nästan 35 000 fler övernattningar än sommaren innan. Sverige fortsätter att upp-
levas som ett tryggt, sympatiskt och hälsosamt land med gott om vacker natur. I Tyskland 
har olika kampanjer med oväntade grepp som avlöst varandra under året skapat jämnt flöde 
av inspiration om Sverige. Ett mångårigt samarbete mellan tyska researrangörer och svensk 
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besöksnäring har lett till ökad kännedom om Sverige och gett konkreta resultat i fler över-
nattningar från Tyskland”.  Källa: visit Sweden 

Dessutom har tyskarna sin semester utspridd över längre tid under sommaren än svenskar 
och där augusti – september är en stor andel av semestertiden. Tyskarna semestrar även i 
oktober.  

I Tyskland måste arbetsgivaren endast bevilja tio semesterdagar i sträck vilket leder till att 
tyskar ofta har sin semester utspridd över flera perioder. Vidare så börjar sommarlovet i 
skolorna vid olika tidpunkter i varje delstat. Därför fördelas ledigheten per automatik från 
juni till september. 

Sommarlovet i Tyskland är ”bara” sex veckor långt och det är fortfarande inte lika vanligt 
att båda föräldrar jobbar. Det innebär ytterligare en anledning att tyskar har svårare att ta en 
lång semester på sommaren utan sprider gärna sin semester över olika tidpunkter. 

Tyska besökare hittar ofta sina resmål via en resebyrå i Tyskland och planerar resan utifrån 
rese-byråns befintliga paket eller med tryckt material som inspiration. De är den mest trad-
itionella marknaden bland VisitSwedens prioriterade marknader. 

Danska marknadens kännetecken och potential 

Även den danska marknaden karakteriseras av tydliga drivkrafter inom natur & utomhus-
upplevelser, stadsupplevelser, rundresor samt kultur & nöjen. Även drivkrafterna för att 
resa till Sverige är mindre vad gäller shopping och mat & dryck. När det gäller danskarna 
som endagsbesökare är de mest inriktade på shopping.  

De danska gästerna föredrar hotell och stugor samt lägenheter, även stugor i stugbyar, som 
boendeform.  

Stora delar av den danska marknaden önskar utomhusaktiviteter under våren, sommaren 
och hösten men tycker även om att uppleva storstäder samt göra rundresor i Sverige. Vi-
dare finns en relativt stark efterfrågan på kulturupplevelser inom konst, design, historia, 
teater m.m. Kulinariska upplevelser är dock inte någon direkt reseanledning för danska 
gäster, även om mat och dryck är ett viktigt komplement till totalupplevelsen. 

Danskarnas drivkrafter för att semestra i Sverige kan kategoriseras som 

 Uppleva det svenska landskapet 71 % 

 Utomhusupplevelser och aktiviteter vår/sommar/höst 64 % 

 Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök mm) 59 % 

 Uppleva stämningen och människorna här 48 % 

 Restaurangbesök 48 % 

Norska marknadens kännetecken och potential 

De norska turisterna är en nyfiken grupp med många intressen. De starkaste drivkrafterna 
för en Sverigesemester är för dem att uppleva nya städer och platser, att lära sig något nytt 
samt att se och göra så mycket som möjligt i Sverige. De är mycket intresserade av svensk 
kultur och livsstil och vill gärna besöka både städer och landsbygd. 

Norska turister besöker Sverige på semestern framförallt för att koppla av och slippa ruti-
ner och ha roligt med dem de reser med. De vill också känna sig fria, njuta av god mat och 
dryck samt uppleva nya städer och platser. Mat och shopping är populärt bland de flesta. 
De åker gärna på kortare resor och vill helst bo 4-stjärnigt. Weekends och långhelger är 
överrepresenterade i detta segment. 
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Totalt är 78 procent av de globala resenärerna i Norge intresserade av att besöka Sverige på 

semester. Majoriteten av dessa har besökt Sverige på̊ semester vid något tillfälle tidigare i 
livet, så de skulle bli återvändare.  

Hela 93 procent uppger att de har besökt Sverige vid något tillfälle tidigare på̊ semester. 

Ungefär 4 av 5 är intresserade av att återvända på̊ semester, vilket får räknas som ett gott 

betyg på̊ deras upplevelse av Sverige.  

Bland de 7 procent som ännu inte har semestrat i Sverige är knappt hälften inte intresse-
rade av att göra det heller.  

Slutsatsen blir att Sverige redan lockat väldigt många norrmän och möjligheten att växa på 
marknaden de närmsta åren genom helt nya turister är liten. Tillväxtpotentialen ligger istäl-
let i att få de som redan besökt att återvända oftare, stanna längre eller spendera mer 
pengar under besöket.  

Finland som marknad 

Den finska marknaden påminner till mycket stor del om den norska. 70 procent av de fin-
ländare som besöker Sverige vill uppleva städer med nöjesliv och besök på museer och 
restauranger. Hälften av finländarna tycker att restaurangbesök och den lokala matkulturen 
är viktigt på sin semester.  

Besökare från Finland älskar att upptäcka världen och Sverige: med 4 miljoner besök (både 
endags- och flerdagsbesök) stod finska besök för 20 procent av samtliga utländska besök 
under 2014 enligt Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS.  

Besökarnas drivkrafter 

De största drivkrafterna som de globala resenärerna har och som gör att de kan tänka sig 
att besöka Sverige är: 

 upplevelser i naturen under vår, sommar och höst 

 uppleva städer (nöjesliv, muséer, restauranger) 

 kulturupplevelser 

De segment som identifierats med hjälp av drivkrafter går tvärs över nationsgränser och 
demografi så som ålder och familjesituation. Studier visar också att individer i allt mindre 
utsträckning beter sig som “sin ålder” eller familjesituation. Istället är det intressen, värde-
ringar och drivkrafter som avgör vilka beslut som fattas och vilken typ av semester som 
bokas.  

Den drivkraft en person har för att besöka Sverige säger också mycket om vad de vill göra 
och uppleva i Sverige. Segmentering efter drivkrafter gör det därför möjligt att ta utveckla 
en kommunikation som tar hänsyn till att besökare reser till Sverige av helt olika skäl och 
att de vill uppleva olika saker. Ibland är det samma saker men på helt olika sätt.  

I nedanstående schematiska bild redogörs för drivkrafterna för den tyska, danska, norska 
och finska marknaden. 

Drivkrafterna är nedbrutna för att för att matcha de olika länderna som beskrivs ovan. 
Dessutom ges en beskrivning av Gotlands upplevda erbjudande idag, utvecklingsbehov och 
möjlighet att utveckla.   
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Gotlands erbjudande i förhållande till marknadens drivkrafter 

 

Kund- och affärsfokus för att stärka den långsiktiga marknadsföringen av internationellt 

Gotlands besöksnäring kännetecknas av en mycket stark högsäsong vilket leder till att be-
läggningsgraden på boendeanläggningar varierar starkt över året. Många verksamheter 
stänger också när högsäsongen är över.  

För att nå en hållbar tillväxt i besöksnäringen på ön, behövs ett väsentligt förstärktstärkt 
kund- och affärsfokus i marknadsföringsarbetet mot de prioriterade utländska marknaderna 
även under andra säsonger än högsäsongen.   

Utvecklingspotentialen för att nå en hållbar tillväxt bör i första hand ligga i anslutning till 
hög-säsongen genom säsongsförlängning. Säsongsförlängning innebär en lägre affärsmässig 
risk jämfört med om man väljer andra säsonger.  

Den viktigaste faktorn är dock att marknadspotentialen bedöms som störst för sensomma-
ren respektive våren för de utländska marknaderna. 

Fokusering på sensommaren 

I första hand bör Gotland utöka sina marknadsförings- och säljinsatser i syfte att öka anta-
let gästnätter på sensommarsäsongen. Sensommaren betraktas som september t.o.m. okto-
ber.  

Förutom till svenska marknaden bör fokus för marknadsföringen koncentrerats till de prio-
riterade exportmarknaderna, Tyskland, Danmark, Norge och Finland.I andra hand kan 
motsvarande säsongsförlängning göras under våren. 

Utomhusupplevelser	
vår	sommar	höst

Uppleva	städer	inkl.	
restaurangbesök	muséer	m.m.	

Rundresa	i	Sverige

Utomhusupplevelser	vinter

Kulturupplevelser,	design,	
konst,	historia,	teater	m.m.

Shopping

Kulinariska	upplevelser	god	
mat	och	dryck,	
restaurangmiljöer

SPA/Wellness

Evenemang

Golf

Marknad
Tyskland

Mycket	stor	
efterfrågan

Stor	efterfrågan

Mycket	stor	
efterfrågan

Medel	
efterfrågan	

Liten	efterfrågan

Liten	efterfrågan

Liten	efterfrågan
- men	ökande

Liten	efterfrågan	

Liten	efterfrågan

Mycket	liten	
efterfrågan	-

utom	för	nischen

Erbjudande	idag

Naturupplevelser	som	
endast	delvis	är	
förpackade	

Visby	med	unik	
karaktär	och	
erbjudanden	

Begränsat	paketerat	
erbjudande

Mycket	svagt	
erbjudande

Kulturupplevelser,	
design,	konst,	världs-
arv,	historia,	små-
skalighet

Mindre	grad	men	
finns	inom	hantverk	
och	gårdsbutiker

Starka	koncept	och	
produkter	inom	mat	
och	dryck.	God	lokal-
produktion	av	mat

Få	men	bra	
SPA/Wellness/hälso
anläggningar

Flera	olika	men	
internationella	
idrottsevenemang

Flera	bra	och	vackra	
banor.	Lång	säsong

Utvecklingsbehov

Tema:	Outdoor	
via	främst	vandring	
och	cykling.	

Paketerade	tjänster	
eller	erbjudanden	för	
rundresa	på	ön

Utomhusupplevelser	
vinter

Tema:	Kultur
Mer	upplevelser	och	
öppethållande	inom	
på	konst,	små	skalig-
het	design	och	film.

Öppethållande	–
framförallt	på	
landsbygden

Tema:	Mat	&	Dryck	
Utveckla	mat	&	dryck	
till	ett	ännu	starkare	
profilområde

Fler	anläggningar	om	
sydöstra	Skåne	ska	
kunna	profileras	som	
SPA	destination

Tema:	Evenemang	
Utveckla	vad	som		
gynnar	tematiska	
produkter	och/eller	
lockar	medföljande	

Tema:	Golf
Främst	mot	den	
danska	och	eventuellt	
norska	marknaden	

Möjlighet	att	
utveckla

Mycket	goda	
möjligheter

Mycket	goda	
möjligheter

Mycket	goda	
möjligheter

Små	möjligheter
Begränsad	vilja	hos	
näringen

Mycket	goda	
möjligheter

Goda	möjligheter

Mkt	goda	möjligheter					
till	kulinariska	
upplevelser	(mat	och	
dryck)

Mycket	goda	
möjligheter	att	
utveckla	SPA	med	
andra	verksamheter	
t.ex.	Outdoor

Goda	möjligheer

Relativt	goda	
möjligheter

Bra	erbjudanden	men	
behov	av	längre	
öppethållande	

Drivkrafter
Marknad
Danmark

Mycket	stor	
efterfrågan

Mycket	stor	
efterfrågan

Stor	efterfrågan	

Stor	efterfrågan

Stor	efterfrågan

Medel	
efterfrågan	–
men	ökande	

Medel	
efterfrågan	men	
stor	för	viss	nisch.	

Liten	efterfrågan

Mycket	liten	
efterfrågan	-

utom	för	nischen

Marknad	
Norge

Liten
efterfrågan

Stor	efterfrågan

Mycket	stor	
efterfrågan

Liten	efterfrågan

Stor
efterfrågan

Stor	efterfrågan

Mycket	stor	
efterfrågan

Liten	efterfrågan	
men	ökande

Liten	efterfrågan

Mycket	liten	
efterfrågan	-
utom	för	nischen

Mycket	stor	
efterfrågan

Marknad	
Finland

Medel	
efterfrågan

Stor	efterfrågan

Mycket	stor	
efterfrågan

Liten	efterfrågan

Stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Stor
efterfrågan

Medel	
efterfrågan

Liten	efterfrågan

Mycket	liten	
efterfrågan	-
utom	för	nischen
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F – Samverkan mellan besöksnäringen, Region Gotland och övriga aktörer 

Som en följd av den ”Regionala besöksnäringsstrategin för Gotland”- behöver regionens 
och besöksnäringens roller och gränssnitt samt arbetsformer beskrivas för att åstadkomma 
en god samverkan mellan besöksnäringen och Region Gotland för det framtida arbetet.  

På ett övergripande plan går det redan idag att göra en sådan beskrivning men hur det ska 
utformas mer i detalj förslås utvecklas i det fortsatta utvecklings- och implementeringsar-
betet.  

På det övergripande planet behöver regionen inom en snar framtid uttrycka hur arbetet 
med flera av de uppgifter som tidigare funnits inom Inspiration Gotland är tänkt att fort-
sätta fungera. Det gäller för arbetet med turisminformation, hjälp vid planering och med 
tillståndsfrågor vid evenemang eller andra aktiviteter där regionen behöver vara involverad.  

Samtidigt behöver näringen bestämma hur deras roll ska utvecklas som mottagare av stra-
tegin och genomförare av de strategiska utvecklingsaktiviteter som kommer att tydliggöras i 
ett utvecklings- och implementeringsarbetet av ”Regional besöksnäringsstrategi för Got-
land”.  

Partnerskap för långsiktig och hållbar stabilitet 

För att utveckla samverkan mellan Region Gotland och besöksnäringen föreslås att ett 
partnerskap formas. Partnerskapet ska bygga på en ömsesidig samverkan mellan regionen 
och besöksnäringen där mål, strategier och planer med tillhörande uppgifter utvecklas och 
implementeras.  

Partnerskapet organiseras genom att bilda en grupp personer som representerar näringen 
respektive regionen och där personerna har uppdraget att komma överens och driva såväl 
strategiska som taktiska frågor. 

Partnerskapet ska ta sin utgångspunkt i de mål och strategier som är vägledande för respek-
tive part och därifrån utforma gränssnitten mellan ansvarsuppgifterna som respektive part 
ska ha. 

Vägledande strategiska utgångspunkter för Region Gotland inför formandet av partnerskapet 

Gotlands vision är att vara Östersjöns mest kreativa och magiska plats präglad av närhet 
och hållbar tillväxt. Inriktningsmålen för Region Gotland är att Gotland ska ha minst 65 
000 invånare, och att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet och att Gotland är 
den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.  

Gotland strävar också efter att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. 
Region Gotlands ansvarar som kommun, landsting och region för leverera kostnadseffektiv 
välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast bo-
ende, besökare och näringsliv. Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och 
hållbar utveckling över hela ön. 

Region Gotland ser besöksnäringen tillsammans mat- och livsmedelsnäringarna som de två 
viktigaste utvecklingsområdena för regionen.  

Vägledande strategiska utgångspunkter för Gfb inför formandet av partnerskapet 

Besöksnäringen förslås att samlas och utvecklas genom Gfb. Gfb föreslås bli den organisat-
ion som blir näringens part i partnerskapet mellan näringen Region Gotland. 
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Partnerskapet förutsätter att Gfb utvidgar sina uppgifter och tar på sig rollen att driva des-
tinationsutvecklingsfrågorna på Gotland.  

Partnerskapets strategiska utmaningar 

Partnerskapet ska gemensamt verka för att utveckla besöksnäringen på Gotland.  

Initialt behöver parterna bli överens om att: 

 Utveckla ett gemensamt koncept för utvecklingsarbete som stärker hela Gotland 
som destination. En plan utvecklas successivt som beskriver de prioriterade områ-
den som behöver utvecklas i form av infrastruktur, service och tillståndsfrågor 
m.m.    

 Arbeta fram en långsiktig plan som eliminerar de problem som näringen har och 
som är förknippade med regionens ansvar.  

 Inrätta en servicefunktion som väsentligt underlättar för näringen att få snabb in-
formation och kunna ta snabba beslut. 

 Gemensamt och i samverkan med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga service-
strukturer som öppethållande, lokaltrafik m.m. för att öka intresset för Gotland 
som ett naturligt val när det gäller besöksattraktioner. 

 Säkerställa att berörda tjänstepersoner har en bred och relativt djup insikt om be-
söksnäringens betydelse för Region Gotland.  

Överenskommelse om partnerskap 

En överenskommelse upprättas mellan Region Gotland och Gotlands Förenade Besöksnä-
ring, där man under en projekttid, förslagsvis t.o.m. 2022, gemensamt och i samverkan, tar 
ansvar och tillsätter resurser för att: 

 Målen i Gotlands besöksnäringsstrategi och i det tillkommande utvecklings- och 
implementeringsarbetet uppfylls. 

 Näringsliv och invånare upplever utvecklingen av besöksnäringen som positiv. 

 Besöksnäringen bidrar till tillväxt på ett hållbart sätt över hela Gotland. 

Efter projekttiden bör partnerskapet slutrevideras och sättas i relation till målen i målbilden 
2022. Partnerskapet bör fortsätta även efter 2022 men målbilden behöver flyttas fram och 
revideras för att klara den uttalade visionen 2027. 

Organisering av partnerskapet  

Under projekttiden 2018 – 2022 styrs partnerskapet av en styrgrupp där parterna represen-
teras av: 

 RG - regiondirektör och regional utvecklingsdirektör 

 GFB – ordförande och verkställande direktör 

Styrgruppens roll:  

 Säkerställa att projektet drivs framåt i riktning mot uppsatta mål 

 Fatta beslut om planer eller aktiviteter som leder mot de uppsatta målen 

 Delegera nödvändiga arbetsuppgifter till respektive organisation  

 Informera och förankra relevanta uppgifter om projektet utveckling   

 Följa upp att utvecklingen sker enligt överenskommelse. 

8. Roller och ansvar 
Den strategiska utvecklingen är beroende av ett interaktivt samarbete mellan besöksnäring-
en och Region Gotland. Ett fruktsamt samarbete bygger på förtroende och effektivitet i 
arbetet vilket kräver att roller och ansvar behöver tydliggöras  
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8.1 Rollen för Gotlands förenade besöksnäring - Gfb  

Näringen måste ta på sig rollen att vara en stark destinationsutvecklare. Det innebär en 
större uppgift än att endast driva marknadsföringsfrågor. Näringen behöver också med-
verka till att utveckla produkter, samverkan mellan företagen och paketering, arbeta för 
ökad tillgänglighet m.m. samt samordna destinationens utveckling.  

Gfb bör därför ta över de uppgifter som behöver utvecklas och som beskrivits i ”Gotlands 
regionala besöksnäringsstrategi” samt överföra dessa till operationella aktiviteter. 

Gfb har redan rollen att driva marknadsföring för kryssningstrafiken.  

8.2 Rollen för region Gotland    

Regionen ska fungera som stöd för de offentliga leveranser som krävs för att utveckla nä-
ringen på ett hållbart sätt. 

Detta görs genom insatsplan kopplad till den regionala planen med utgångspunkt i Got-
lands regionala besöksnäringsstrategi. 

En fullständig lista över angreppssätt som behöver adresseras i för att en destination ska nå 
långsiktig och hållbar framgång beskrivs i tabellen nedan med förslag på ansvarig organisat-
ion 

Övergripande schematisk beskrivning av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnä-

ring   

 

Vägledande beskrivningar av uppgifter, roller och ansvar för Gotlands besöksnäring   

En detaljerad, genomarbetad och förankrad beskrivning över uppgifter och roller behöver 
utvecklas. Nedan ges ett ramverk som anpassats till Gotland och som baserats på erfaren-
heter från andra destinationer enligt EFQM-modellen 

I flera av de processer som beskrivs som gemensamma i figuren ovan sker merparten av 
uppgifterna av antingen den ena eller den andra parten. Nedan görs en särskillnad av upp-
gifterna.   
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Angreppssätt för vision och styrning Ansvarig organisation 

Utveckla regional verksamhetsidé, vision, värderingar 
samt agera som förebilder 

Region Gotland 

Definiera, kontrollera, utvärdera och driva fram förbätt-
ringar 

Region Gotland 

Leda samverkan internt och externt Region Gotland 

Stärka en förbättringskultur Region Gotland 

Hantera förändringar Region Gotland 

 
Angreppssätt för att planera Ansvarig organisation 

Utveckla strategi, utvärdera och uppdatera Region Gotland 

Utveckla handlingsplaner, utvärdera och uppdatera Region Gotland 

Samla in besöksnäringens behov och förväntningar Gotlands förenade besöksnäring 

Förstå intern prestation och förmåga inom besöksnä-
ringen 

Gotlands förenade besöksnäring 

Kommunicera, implementera och kontrollera strategin Gotlands förenade besöksnäring 

 
Angreppssätt för att engagera Ansvarig organisation 

Planera kompetensutveckling Region Gotland 

Utveckla kunskap och kompetenser Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i 
samverkan, leds av Region Gotland 

Arbeta mot gemensamma mål, involvera näringen och 
ge dem möjligheter att lyckas 

Gotlands förenade besöksnäring 

Kommunicera effektiv inom hela destinationen Region Gotland 

Belöna, visa uppskattning och ta hand om besöksnäring-
ens aktörer 

Gotlands förenade besöksnäring 

 
Angreppssätt för att stödja Ansvarig organisation 

Samverka för hållbara fördelar Region Gotland 

Finansiera utveckling för hållbar framgång Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i 
respektive verksamhet 

Hållbar hantering av byggnader, material och naturre-
surser 

Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i 
respektive verksamhet 

Hantera teknologi för att ge stöd åt strategin Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring i 
respektive verksamhet 

Hantera information och kunskap för att ge stöd åt 
beslutsfattande 

Region Gotland 

 

9. Processer för framtiden 
Ett framgångsrikt arbete kräver också att det strategiska arbetet som beskrivs i detta doku-
ment omvandlas till taktiska och genomförbara handlingsplaner som är baserade på näring-
ens behov i kombination med den regionala målbilden. Först då kan det strategiska arbetet 
påverka de operativa leveranserna i rätt riktning. 

Det finns idag mycket erfarenheter av utvecklingsarbete som Gotland kan luta sitt destinat-
ions-arbete mot. Flera framgångsrika svenska destinationer och regioner har drivit ett sys-
tematiskt inom ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” som initierats och dokumente-
rats av Tillväxtverket. 

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har ansvarat för forskningen kring pro-
jektet. CKS har identifierat fyra centrala processer som är en förutsättning för att en desti-
nation i en hållbar riktning. 

 Etablera destinationen organisatoriskt och geografiskt. 

 Stöd turistisk klusterutveckling och innovation. 

 Försörj destinationen med kompetens 

 Koppla samman destinationsutveckling med samhällsplanering. 
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Till detta behöver destinationen adressera sina processer på tre olika nivåer: strategisk, tak-
tiskt och operativt. Strategiska processer handlar att fatta beslut som ligger till grund för de 
insatser som behöver göras. Taktiska processer handlar om att planera beslutade insatser 
och bestämma hur de ska genomföras, av vilka och för vem. Operativa processer handlar 
om att genomföra insatserna i praktiken. 

Nedanstående figur åskådliggör vad som beskrivits ovan.  

 

Gotlands besöksnäring kan med fördel också sätta sig in i det arbete som Tillväxtverket 
gjort under ramen för ”Hållbar Destinationsutveckling” och inkorporera dessa erfarenheter 
i sin fortsatta utveckling. 

 


