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Trygga och säkra överfarter höll vägen öppen till Gotland

Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har vi på Destination Gotland sett det som vår 
främsta uppgift att ta ansvar för att långsiktigt säkra Gotlands varuförsörjning och trygga 
samhällskritiska kommunikationer med fastlandet. Vi har fokuserat på uthållighet i trafik och 
bemanning samt att kunna erbjuda trygga och säkra resor för både passagerare och medarbetare.  

Det intensiva arbetet med att minimera risk för smittspridning, leva upp till myndigheternas 
rekommendationer och inte minst våra resenärers förväntningar på en trygg överfart har krävt 
stora investeringar. Vi har till exempel begränsat antalet bokningsbara platser ombord, anställt 
trygghetsvärdar som hjälpt resenärer att hålla avstånd och lämnat minst en tom stol mellan 
varje sällskap.  

Trygghetsarbetet ombord har uppskattats. Mitt under högsäsong genomförde Destination 
Gotland en undersökning bland 2187 resenärer om hur man upplevde tryggheten ombord på 
färjan. Drygt 8 av 10 upplevde vistelsen ombord som trygg, varav 45 procent svarade att man 
upplevde resan som väldigt trygg.     

Samtidigt har pandemin inneburit ett stort tapp i resandet. Vi har investerat i att operativt 
möjliggöra ett säkert och tryggt resande till Gotland vilket inneburit att vi inte har kunnat 
reducera kostnader motsvarande det tydliga intäktstapp som ett minskat resande innebär.  

Vår analys visar också tecken på förändrade resmönster som kan innebära nya möjligheter 
för Gotland som destination. Resenettot, antalet fler personer som befinner sig på ön, var mot 
slutet av juli endast marginellt lägre än 2019, och från 8 augusti har nettot varit högre jämfört 
med 2019. Många med sommarhus eller annat boende har i år valt att förlänga sin vistelse och 
stanna längre. Resultatet påminner om hur viktigt det är att förlänga säsongen på Gotland och 
göra Gotland till en ännu mer attraktiv destination under hela året. Sannolikt kommer svenskar 
att resa mer inom landet under de kommande åren. Det innebär en spännande möjlighet för 
Gotland att växa som destination, en möjlighet som hela Gotland bör ta vara på.  

Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla våra medarbetare som gjort fantastiska insatser, visat 
stor flexibilitet och med kort varsel ställt om och anpassat sig till nya rutiner ombord och i 
terminalerna. Jag vill också rikta ett stort tack till alla som har rest med oss under våren och 
sommaren och som har tagit ett personligt ansvar, vare sig det handlar om att hålla avstånd 
ombord eller att avstå från att resa om man är sjuk. Tillsammans har vi alla bidragit till att  
möjliggöra ett tryggt och säkert resande till och från Gotland, ett viktigt arbete som nu 
fortsätter under resten av året.  

Christer Bruzelius 
Vd, Destination Gotland



3

Hur upplevde du vistelsen ombord under själva överfarten?

Positiv respons på arbetet med 
säkra och trygga resor 

Sommarens fokus har varit att ta ansvar för, och 
upprätthålla, samhällskritisk trafik och sam-
tidigt erbjuda alla som vill resa till Gotland en 
trygg och säker överfart. Säkerheten ombord 
för våra resenärer och medarbetare är alltid 
prioriterad, men coronapandemin har ställt 
extra höga krav på oss som färjeoperatör. 

För att minimera risken för smittspridning har 
vi lagt resurser på nya säkerhetsrutiner ombord 
och i terminaler. Tack vare dessa åtgärder är det 
många som, trots rådande pandemi, har kunnat 
ta del av allt som Gotland har att erbjuda. 
Gotland var även i år ett attraktivt besöksmål 
och besöksnäringen på ön fick på flera håll en 
bättre sommar än vad vi befarade i våras.

Många resenärer har också tagit ett stort eget 
ansvar för att undvika smittspridning och våra 
uppdaterade rutiner och åtgärder har varit upp-
skattade. I undersökningen som Destination 
Gotland genomförde i juli i år uppgav så många  
som 85 procent av de tillfrågade resenärerna 
att de kände sig trygga ombord, varav 45 procent  
svarade att man upplevde resan som väldigt trygg.    

Urval av Destination Gotlands  

åtgärder för en trygg och säker resa

• Begränsat antal bokningsbara  
platser ombord

• Uppmaning till alla resenärer att 
checka in via mobilen, för både deras 
och våra medarbetares säkerhet

• Trygghetsvärdar som hjälper till att 
hålla avstånd

• Minst en tom stol mellan varje sällskap

• Avstängda bord i restaurangen

• Alla resenärer ska vid incheckning 
bekräfta att ingen i sällskapet har 
covid-19-relaterade symptom 

• Nya städrutiner, ytor som människor 
ofta kommer i kontakt med rengörs 
extra ofta

Inte alls tryggt Väldigt tryggt
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Undersökningen, som besvarades av 2 187 resenärer, genomfördes  
som en digital enkät av Destination Gotland under perioden 30 juni – 10 juli.
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I juli som vanligtvis är den stora resemånaden, 
ställdes många evenemang så som Almedals- 
veckan in. Det gjorde att betydligt färre kom till 
Gotland än vanligt. Resandet hämtade sig dock 
till de sista veckorna i månaden, och gick upp 
till omkring 75 procent av motsvarande period 
förra året. Det innebär att Destination Gotland 
hade strax över 330 000 resenärer (enkelresor) 
under juli månad, drygt 110 000 färre än  
samma månad förra året. 

I augusti minskade antalet resenärer återigen, 
vilket är i linje med hur sommaren brukar se ut.  
Däremot var tappet jämfört med förra året mindre,  
och resandet nådde strax under 80 procent av 
2019 års nivå. Totalt sett reste närmare 230 000 
personer (enkelresor) i augusti. 

Coronapandemin har inneburit ett stort tapp 
för hela sjöfarten i Sverige och det gäller även  
resandet till och från Gotland. Ser vi till sommar- 
en som helhet minskade resandet med strax 
över 30 procent jämfört med föregående år.  

För de tre sommarmånaderna juni till augusti 
innebär detta ett tapp på drygt 300 000 resenärer 
jämfört med 2019. Givet begränsad möjlighet att 
reducera kostnader kommer 2020 innebära ett 
tydligt ekonomiskt tapp för Destination Gotland.  

Från midsommarveckan, när reserestriktionerna 
lättade, började successivt bokningarna till och 
från Gotland öka igen. Resandet under slutet 
av juni motsvarade omkring 60 procent jämfört 
med antalet resande under samma period 2019. 

Procentuell förändring i resandet 2020 jämfört med 2019 
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Färre resenärer, men fler  
stannade längre på Gotland  
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Sommaren 2020 har andelen unga vuxna och  
barnfamiljer som rest till Gotland ökat. Andelen 
resenärer i åldern 20 – 29 ökade mest, från 12 
procent av det totala resandet 2019, till  
17 procent i år. Samtidigt är det många över 70 år  
som valt att stanna hemma och inte resa alls.  
I åldersgruppen 70+ minskade andelen resenärer  
med fem procentenheter, från åtta procent 
2019 till tre procent 2020. 

Reserestriktioner för turister från utlandet har  
inneburit ett omfattande tapp i andel inter- 
nationella resenärer. Under sommaren minskade 
andelen resenärer från utlandet med ca 75 
procent jämfört med tidigare år.  

Resandet per åldersgrupp som andel av det totala resandet
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Större andel unga vuxna  
besökte Gotland i sommar
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I år har många av våra besökare stannat längre 
än vanligt, samtidigt som bofasta gotlänningar 
rest mindre. Gotlänningarnas resande i juli min-
skade med över 40 procent, jämfört med samma 
period 2019. Det gjorde att resenettot, dvs. an- 
talet extra personer som befinner sig på ön varit 
relativt högt under stora delar sommaren.

Flest besökare hade Gotland under vecka 30, 
när antalet besökare på ön vissa dagar över-
skred 61 000, vilket bara är en minskning med 
ett par procentenheter jämfört med samma 
vecka 2019. 

Under stora delar av augusti har fler personer  
befunnit sig på ön än i augusti förra året, vilket 
är ett tydligt trendbrott. Under andra veckan i 
augusti ökade resenettot från i snitt ca 17 000 
personer 2019 till strax över 23 000 personer i 
år, vilket visar på att Gotland har potential som 
en viktig destination även utanför högsäsong. 

Resenetto 22 juni – 31 augusti  
(v. 26 - v. 36)
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Många besökare  
trots färre resenärer 

40,000

80,000

30,000

70,000

20,000

60,000

10,000

50,000

0

v.33v.29 v.34v.30v.26 v.35v.31v.27 v.36v.32v.28


