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shown that the lack of alternative tourism products is a 

major vulnerability for tourism operators in adverse weather 

conditions for the main activities. Research results have also 

shown that the focus of the marketing of the destination on 
specific weather attributes contributing to the destination 

vulnerability together with expectations on specific weather 

conditions among visitors. 

Key Words:  Weather conditions, weather information, Tourists 

expectations, Tourism Activities, Öland, Tourist 
Destination, Marketing, News media 

 



 

Förord 

 

 

iv 

FÖRORD 

Härmed skulle jag vilja yttra ett stort tack till människorna som har möjliggjort 

denna studie.  

 

Först och främst skulle jag vilja tacka respondenterna som bidragit med sina 

värdefulla insikter, erfarenheter och kunskap som gjort undersökningen möjlig. Tack 

till Annica Samuelsson, Butik Sol och Vindar; Pär Lundgren, Ölands 

Vindsurfingklubb; Anita Nordling Ohlsén, Ekerum Golf & Resort samt Åsa 

Zetterholm, Alvargårdens Islandshästar. 

 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Martin Gren som bidragit med 

betydelsefull vägledning och konstruktiv kritik under uppsatsens gång.  

 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar 14 januari 2013. 

 

 

 

Malin Nyberg   



 

Innehåll 

 

 

v 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ___________________________________________________ 1 
1.1 Problemdiskussion ________________________________________ 2 

1.2 Syfte ___________________________________________________ 3 
1.3 Frågeställningar ___________________________________________ 3 

1.4 Disposition ______________________________________________ 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM _______________________________________ 5 
2.1 Väderförhållanden i relation till aktivitetstyp ____________________ 5 
2.2 Mänsklig respons på väderförhållanden ________________________ 6 

2.3 Marknadsföring som påverkande kraft _________________________ 8 
2.4 Nyhetsmedia som påverkande kraft __________________________ 10 

2.4.1 Negativ publicitet genererar mer uppmärksamhet ___________ 11 

2.4.2 Effekter av negativ publicitet ____________________________ 12 

2.5 Väderförhållandens betydelse för turismaktörer _________________ 12 

2.5.1 Hantering av varierande väderförhållanden ________________ 13 

2.5.2 Effekter av väderkänslighet hos turismverksamheter _________ 14 

2.6 Samverkande aspekter bidrar till destinationens väderkänslighet ___ 14 

3 METOD___________________________________________________________ 17 
3.1 Presentation av fallstudieområde ____________________________ 17 
3.2 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod _____________________ 17 

3.3 Forskningsansats _________________________________________ 18 
3.4 Urval av primär- och sekundärkällor _________________________ 19 

3.5 Informationsinsamling ____________________________________ 20 
3.5.1 Semistrukturerad telefonintervju _________________________ 20 

3.5.2 Bearbetning av dokument_______________________________ 21 

3.6 Analys av insamlat material ________________________________ 21 
3.7 Etiska reflektioner under studiens genomförande ________________ 22 

3.8 Metod- och källkritik _____________________________________ 23 

4 RESULTATDISKUSSION OCH ANALYS _____________________________ 25 
4.1 Turismaktörernas verksamheter _____________________________ 25 

4.1.1 Turismaktörernas perspektiv på Ölands väderförhållanden ____ 26 

4.1.2 Produktutbud i relation till väderförhållanden ______________ 27 

4.2 Väderinformation i marknadsföringen ________________________ 28 
4.2.1 Marknadsföring som riskminimerande verktyg ______________ 31 

4.2.2 Väderattribut som attraktion ____________________________ 31 



 

Innehåll 

 

 

vi 

4.2.3 Marknadsföringens effekter _____________________________ 32 

4.3 Väderinformation i media __________________________________ 33 
4.3.1 Nyhetsmedias framställning av vädervariationer ____________ 35 

4.3.2 Nyhetsmedia som påverkande kraft _______________________ 36 

4.3.3 Effekter av nyhetsmedias rapportering ____________________ 37 

4.4 Besökarnas respons på väderförhållanden _____________________ 38 

4.4.1 Aktiviteternas begränsningar ____________________________ 40 

4.5 Reflektioner om hantering av väderkänslighet på destinationen ____ 41 

5 SLUTSATSER _____________________________________________________ 43 
5.1 Forskningsresultatets betydelse______________________________ 43 

5.1.1 Utomhusaktiviteter som huvudsakligt produktutbud bidrar till 

väderberoende. ___________________________________________ 43 

5.1.2 Besökares förväntningar om specifika väderförhållanden bidrar 

till känslighet mot vädervariationer på destinationen. _____________ 43 

5.1.3 Fokus i marknadsföringen på specifika väderattribut medverkar 

till sårbarhet mot ogynnsamma väderförhållanden. _______________ 44 

5.1.4 Missvisande rapportering i nyhetsmedia om väderförhållanden på 

destinationen kan innebära ekonomiska förluster för turismaktörerna. 44 

5.1.5 Brist på alternativa turismprodukter bland turismaktörerna ger 

känslighet mot vädervariationer. _____________________________ 44 

5.2 Implikationer av forskningsresultaten _________________________ 45 
5.3 Rekommendationer _______________________________________ 45 

5.4 Förslag till framtida forskning ______________________________ 45 

6 KÄLLFÖRTECKNING _____________________________________________ 47 
 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide. 

Figurförteckning 
 

Figur 1 – Samverkande faktorer till turistdestinationens väderkänslighet. (Studiens 

begreppsapparat).



Introduktion 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  1 

1 INTRODUKTION 
 
I kapitlet presenteras forskningsområdet i en löpande problemdiskussion för studien. I den 

avslutande delen av kapitlet kommer syftet tillsammans med frågeställningar för 

undersökningen att redogöras för att ge förståelse för vad studien ämnar uppnå.  

“People are well aware of how weather and climate influence their 

lives, just as they also observe how much some of these activities 

affect the atmosphere. Clearly, economic activities are affected by and 

influence climate and weather and, of these, outdoor ones, like 

tourism, are a case in point”.  

(Gómez Martín 2005:572) 

  

Turism utgörs av företeelser, relationer och erfarenheter som skapas vid människors 

resor och övernattningar på platser utöver sina vanliga bosättningsorter (Matzarakis 

2006:101). Turism kräver och använder således geografiska platser. Geografiska platser 

kan ses som en resurs som stöder ett stort utbud av aktiviteter som både kan påverka 

positionering av turism liksom vara en attraktion i sig. De geografiska områdena består 

av en platsspecifik naturlig miljö. Den naturliga miljön utgörs av bidrag från mänsklig 

aktivitet samt fysiska och biologiska faktorer såsom flora och fauna, geologi och dess 

klimat med tillhörande väderförhållanden. Klimat är de generella atmosfäriska 

förhållanden som fastställts genom långa observationsperioder av rådande förhållanden. 

Väder är i sin tur de atmosfäriska förhållandena på en specifik plats vid ett specifikt 

tillfälle. Väderförhållanden kan således förklaras som det turisterna upplever av det 

generella klimatet på specifika geografiska platser väl på turistdestinationer (Gómez 

Martín 2005).  

 

Matzarakis (2006:101) menar att väderförhållanden är en faktor som dominerar 

efterfrågan inom turismbranschen. Jopp et al. (2010) underbygger detta genom att 

påvisa att turism är en väderberoende industri. Beroendet uppstår eftersom många 

turister reser till specifika destinationer för att njuta av trevligt eller lämpligt väder då de 

deltar i utomhusaktiviteter. Betydelsen av väder för turismbranschen har beskrivits och 

undersökts av många författare genom användandet av fallstudier runt om i världen. 

Fallstudier har bland annat genomförts genom semi-strukturerade intervjuer med 

representanter för små- och medelstora företag i norra Norge. Studierna som genomförts 

påvisar att många väderfaktorer (exempelvis temperatur, nederbörd och vind) påverkar 

turism och turister (Rauken och Kelman 2012).  

 

Olika och varierande väderförhållanden bör anses vara begränsande faktorer inom 

turism. Turistdestinationers väderförhållanden kan inte helt störa den mänskliga 



Introduktion 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  2 

verksamheten i området men de kan innebära finansiella förluster. Exempelvis kan 

regniga somrar eller mindre snöfyllda vintrar ha negativa konsekvenser för 

turismaktörernas betydande omsättning under destinationens högsäsong. En 

väderkänslighet kan därmed urskiljas eftersom turistdestinationer är sårbara inför 

varierande och ogynnsamma väderförhållanden. Känsligheten mot varierande 

väderförhållanden föreligger eftersom det är en faktor som både kan begränsa som 

möjliggöra turismaktiviteter genom skiftningar från dag till dag (Matzarakis 2006).  

 

Väderförhållanden påverkar turismbranschen speciellt avseende när och vilka aktiviteter 

(framförallt utomhus) som turister kan utföra. Beslutet för tidpunkten för utförande av 

en önskad aktivitet bör tas med hänsyn till väderförhållanden som är tillfredställande ur 

säkerhets-, komfort- och njutningssynpunkt. Temperatur, vind, nederbörd och solstyrka 

är exempel på väderförhållanden som möjliggör eller begränsar det önskade utfallet av 

utförandet av aktiviteten. Information om väderförhållanden blir således mycket viktigt 

för beslut att delta i turismaktiviteter. Potentiella turister och besökare som befinner sig 

på destinationen blir således extra mottagliga för väderprognoser som tidningar och 

forum på Internet tillgängliggör (Gómez Martín 2005). Tidigare forskning kring 

väderförhållandens påverkan på turistdestinationer har uppmärksammat att väder har 

betydelse för vistelsetiden på en destination bland turister (se Denstadli et al. 2011). 

Forskningen har emellertid påvisat ett behov av vidare undersökningar av hur 

information om väderförhållanden på destinationer påverkar turistströmmarna. Medias 

rapportering blir följaktligen intressant för förståelse av turistdestinationers känslighet 

mot varierande väderförhållanden.  

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Olika människor uppfattar väderförhållanden på olika sätt. Uppfattningarna är beroende 

av informationen som anskaffats inför en specifik situation (Nikolopoulou & Steemers 

2003). Därför är det viktigt att bilden som förmedlas av en destinations 

väderförhållanden är baserad på verkliga förhållanden. En felaktig framställd bild kan 

medföra att ett gap mellan förväntad och upplevd turismupplevelse uppstår hos 

turisterna väl på destinationen (Beerli & Martín 2004). 

 

Vad skapar då turisters förväntningar på en destination? En influerande faktor är 

marknadsföring relaterad till destinationen. Coghlan och Prideaux (2009) 

uppmärksammar att bra väder är ett av de största försäljningsargumenten för många 

turistdestinationer. Marknadsföringskampanjer för turistdestinationer innehåller 

vanligtvis någon form av referens till väder i positiv framställning. 

Marknadsföringsmaterial är således en viktig reflektion av vilken betydelse 

väderrelaterade attribut har för en turistdestination och för konstruktionen av 

destinationens image (Wilson & Becken 2011).  Genom att studera en turistdestinations 
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marknadsföringsmaterial avseende fokus på användandet av väderattribut borde således 

väderkänsligheten hos destinationen framträda. Väderkänsligheten kan då även 

åskådliggöras utifrån en undersökning av medias rapportering om väderförhållanden 

eftersom media ger turister tillgång till uppdaterad information på daglig basis 

(Castelltort & Mäder 2010).  

 

Väderinformation påverkar, som tidigare forskning påvisat, turisters vilja och 

tillfredställelse med att delta i aktiviteter på turistdestinationen (Gómez Martín 2005). 

Rauken et al. (2010) menar att missvisande väderinformation från media kan innebära 

förlorade intäkter för destinationen och är en tydlig sårbarhet. Speciellt 

turistdestinationer vars produktutbud baseras på naturupplevelser och 

utomhusaktiviteter är känsliga mot varierande väderförhållanden och framställningen i 

media och marknadsföringsmaterial. Det är turismaktörerna på destinationen som 

tillhandahåller turistaktiviteterna som i första hand drabbas av finansiella förluster i 

samband med ogynnsamma väderförhållanden. För att skapa förståelse för relationen 

mellan medias rapportering, marknadsföringsmaterials fokus på väderattribut och 

väderkänsligheten hos en turistdestination behövs således kunskap om konsekvenser av 

varierande väderförhållanden på destinationen. Eftersom destinationens turismaktörer är 

de som direkt drabbas av förlorade intäkter vid ogynnsamma väderförhållanden är deras 

uppfattningar kring följder av varierande väderförhållanden på destinationen relevanta 

att undersöka närmare (Rauken et al. 2010).  

 

En fallstudie av en turismdestinations aktörers uppfattningar och erfarenheter av medias 

och marknadsföringens påverkan kring varierande väderförhållanden kan bidra med 

kunskap kring hantering av väderkänslighet hos turistdestinationer.  

 

Denna studie avser därmed att genom Öland som fallstudieområde, undersöka 

väderkänsligheten hos en turistdestination och dess konsekvenser ur turismaktörernas 

perspektiv i relation till media och marknadsföring.  

 

1.2 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt och varför Öland som turistdestination är 

sårbar inför vädervariationer ur turismaktörernas perspektiv. Studien avser även att 

belysa på vilket sätt marknadsföring av Öland och medias rapportering om 

destinationens väderförhållanden är bidragande krafter till väderkänsligheten.  

1.3 Frågeställningar 
 

För att besvara studiens syfte kommer undersökningen utgå ifrån nedanstående 

frågeställningar: 
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- Vilka aspekter bidrar till Ölands sårbarhet inför varierande väderförhållanden? 

- På vilket sätt och varför påverkar marknadsföring och nyhetsmedias 

rapportering Ölands väderkänslighet? 

- Hur och varför samverkar aspekterna till en känslighet mot vädervariationer? 

 

1.4 Disposition 

 

Introduktion 

 

I introduktionskapitlet presenteras problematiken kring turismindustrins beroende av 

gynnsamma väderförhållanden och dess konsekvenser. Studiens syfte och 

problemformulering presenteras som en avslutande del av kapitlet.  

 

Teoretisk referensram 

 

I kapitlet teoretisk referensram kommer etablerade teoretiska utgångspunkter 

presenteras som är relevanta för återkoppling till denna fallstudie. Tillsammans med de 

empiriska resultaten syftar den till att vara till grund för diskussion och analys.  

 

Metod 

 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för studiens genomförande för att uppnå 

undersökningens syfte. Beskrivning av studiens metodik kombineras med motiveringar 

av valda ansatser.   

 

Resultatdiskussion och analys 

 

Kapitlet empirisk resultatdiskussion och analys behandlar de empiriska resultaten i 

relation till den teoretiska referensramen. Egna tolkningar och analytiska reflektioner 

sker löpande i samband med framställandet av empiri i förhållande till etablerad teori. 

 

Slutsatser 

 

Slutsatser som avslutande kapitel ämnar presentera de viktigaste kunskapsanspråken i 

relation till uppsatsens problemformulering och syfte. Slutligen presenteras resultatens 

implikationer, rekommendationer och förslag på framtida forskning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I kapitlet presenteras etablerad teori och begrepp som ligger till grund för diskussionen av de 

empiriska resultaten och analysen i studien. Avslutningsvis framställs en sammanfattande 

presentation av möjliga aspekter som kan bidra till turistdestinationers väderkänslighet som 

funnits i teorin.   

 

”Climate and weather are important for tourism and leisure as they 

impact on destination attractiveness and subsequent visitation”  

(Wilson och Becken 2011:148). 

 

Betydelsen av väder för turismbranschen har beskrivits och undersökts av många 

författare som har använt sig av fallstudie som forskningsmetod (se exempelvis Hartz et 

al. (2006); Scott et al. (2007); Coombes & Jones (2010)). Även om många författare har 

studerat fenomenet finns ändå ett påvisat behov av vidare forskning inom 

ämnesområdet. Denstadli et al. (2011) menar att tidigare forskning kring väder och 

turism främst varit baserad på expertutlåtanden. Tidigare studier har sällan utförts på 

turister på plats på destinationer avseende bra respektive dåligt väder. De studier som 

har utförts har i första hand utförts på destinationer präglade av snöbaserad turism eller 

där strandaktiviteter står i fokus. Hartz et al. (2006) anser att det behövs vidare 

forskning inom området eftersom väderattribut är nyckelvariabler avseende turisters val 

av destinationer och deltagande i utomhusaktiviteter.  Enligt Rauken och Kelman 

(2012) har tidigare forskning visat att väderfaktorer såsom temperatur, nederbörd, vind 

och andra extrema väderparametrar påverkar attraktionskraften hos destinationer. 

 

Många forskare har, som tidigare nämnts, använt fallstudier för att genomföra 

undersökningar av betydelsen av väder för turismbranschen. Resultaten från den 

tidigare forskningen påvisar bland annat att väderförhållanden påverkar turisters 

aktivitetsschema (Coombes & Jones 2010). När och vad turister väljer att aktivera sig 

med på turistdestinationen beror således på hänsyn till väderförhållanden som är 

tillfredställande ur säkerhets-, komfort- och njutningssynpunkt (Gómez Martín 2005). 

 

2.1 Väderförhållanden i relation till aktivitetstyp 

 

Väderförhållanden beskrivs av de Freitas (2005) som människors upplevelse av 

klimatrelaterade attribut. Dessa attribut som upplevs som väder kan i sin tur delas in i 

värmerelaterade, fysiska och estetiska. Kombinationen av de värmerelaterade, fysiska 

och estetiska attributen upplevs således som väderförhållanden. Den fysiska kategorin 

av attributen består av existensen av meterologiska faktorer såsom nederbörd och 
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kraftig vindstyrka. Estetiska attribut består av solsken i relation till molnighet som bland 

annat påverkar individens upplevelse av sikt på destinationen. Värmerelaterade attribut 

kan beskrivas som en integration av fysiska faktorer som påverkar individens kroppsliga 

temperatur. Externt sett från individen ingår bland annat lufttemperatur, luftfuktighet, 

vind i faktorer som påverkar upplevelsen av utomhusmiljön. Internt sett från individens 

perspektiv ingår exempelvis kläder som påverkande faktor. 

 

Som tidigare forskning redan konstaterat innebär väderförhållanden en faktor som 

påverkar turisters aktivitetsscheman avseende när och vad de väljer att engagera sig 

med väl på destinationen (Coombes & Jones 2010; Gómez Martín 2005). 

 

Vad bidrar då till att olika väderförhållanden uppfattas olika av olika typer av turister? 

Nikolopoulou och Steemers (2003) diskuterar människans anpassningsförmåga till sin 

omvärldsmiljö och beskriver bland annat psykologiska faktorer som viktiga i 

upplevelsen av utomhusmiljöer. Olika människor upplever därmed sin omvärldsmiljö 

på olika sätt. Människors respons på fysisk stimuli beror till viss del även på vilken 

information som människor har anskaffat sig inför en specifik situation.  

 

Vad innebär ”bra” eller ”gynnsamma” väderförhållanden i relation till turismaktiviteter? 

I vilka fall rekreationsaktiviteter i utomhusmiljöer upplevs som tillfredställande har 

samband med rådande väderförhållanden på platsen för aktivitetens utförande. de 

Freitas (2005) påpekar emellertid att det föreligger en svårighet i mätningar av 

individers upplevda värmerelaterade attribut på en specifik destination. Svårigheterna 

grundar sig i att upplevelsen av väderförhållanden i stor grad handlar om subjektiva 

bedömningar av miljömässiga attribut i relation till personliga preferenser. Gómez 

Martín (2005:583) beskriver bra väderförhållanden som en relativ term som beror på 

vilken aktivitetstyp turister vill delta i enligt följande: 

 

“/…/ the term ‘‘good climate’’ or ‘‘good weather’’ is entirely relative, 

as it depends on the activity tourists wish to engage in. Climate and 

weather considered optimum for skiing are quite different to those 

considered optimum for windsurfing or swimming in the sea. What 

might be considered a ‘‘good climate’’ by some is just the opposite for 

others”. 

 

2.2 Mänsklig respons på väderförhållanden 
 

Hur kan upplevelsen av väderförhållanden och dess attribut då kunna uppskattas? de 

Freitas (2005) diskuterar att en möjlig mätpunkt är i form av mänsklig respons på 

väderförhållanden. Vad som kan påverka den mänskliga responsen på 

väderförhållanden anses bland annat vara väderinformation från prognoser. de Freitas 
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(2005) menar att väderinformation i form av prognoser från självständig media eller 

från turistdestinationers egen kommunikation om väderförhållanden på destinationen 

kan medverka till hur den mänskliga responsen utfaller.   

 

Utfallet av människans respons på väderattribut kan bland annat uttryckas som deras 

handlingsmönster de vidtar i utomhusmiljöer vid tillfredställande respektive ej 

tillfredställande förhållanden. Vad bidrar till tillfredställelsen med utomhusmiljöer? 

Nikolopoulou och Steemers (2003) menar att människor i större utsträckning är beredda 

att tolerera förändringar i den fysiska miljön om det sker naturligt. Effekterna av 

variationer som inte innebär ihållande ogynnsamma förhållanden eller extrema 

väderhändelser är mestadels att turisterna väljer inomhusaktiviteter före 

utomhusaktiviteter. Mindre variationer i väderförhållanden på en turistdestination har 

därmed mindre finansiell betydelse för turismaktörernas verksamheter. Vid ihållande 

sämre väderförhållanden riskerar däremot turisternas respons att bli att lämna eller byta 

semesterdestination. Således behöver turistdestinationers produktutbud innehålla både 

utom- som inomhus aktiviteter eftersom det inte finns några garantier för ”bra väder”. 

Ett sådant produktutbud skulle kunna förhindra eller minska missnöje och uttråkning 

bland turister och därmed öka viljan att stanna på destinationen (Gómez Martín 2005).  

 

Mänsklig respons på väderförhållanden kan kopplas till vilka förväntningar besökarna 

har på utomhusmiljön. Förväntningar innehåller människors antaganden om hur miljön 

borde vara snarare än hur de verkliga förhållandena ser ut. Exempelvis respons från 

människor som vistas i utomhusmiljöer i form av ”temperaturen är okej för den här 

årstiden” eller ”det är vinter och därför är det meningen att det ska vara kallt” påvisar att 

det i hög grad är förväntningar på utomhusmiljön som spelar in för toleransen för t.ex. 

temperaturen. Om utomhusförhållanden däremot skulle förändras mot vad människor 

tidigare upplevt dagarna innan skulle förväntningarna vara annorlunda och därmed 

kunna skapa större klagomål eller förändrade svar på känslan av utomhusmiljön. 

Människors förväntningar på utomhusmiljön påverkas i sin tur direkt av människors 

erfarenheter av ett fenomen. Erfarenheter kan delas in i kortsiktiga respektive 

långsiktiga. Kortsiktiga erfarenheter grundar sig i minnet och är troligen anledningen till 

att människors förväntningar kan vara olika från en dag till en annan. Långsiktiga 

erfarenheter bygger på de konstruerade aktionsscheman som människor skapat i sina 

medvetanden avseende ett bestämt handlingsmönster för en specifik situationstyp. 

Exempelvis att människor förflyttar sig till skuggan när de upplever att solens värme är 

för hög kan vara ett sådant handlingsmönster i en specifik situationstyp (Nikolopoulou 

& Steemers 2003).  

 

Hur länge människor vistas utomhus beror på vilka behov de har. Behovet kan bland 

annat förklaras i värmerelaterade termer såsom känslighet mot höga respektive kalla 

temperaturer. Emellertid behöver inte utsatthet mot mindre åtråvärda miljöförhållanden 
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ses som något negativt om de upplevs som kortvariga. Hur lång exponeringstid som 

människor har avseende deltagande i en rekreationsaktivitet utomhus avgörs således av 

individens subjektiva bedömning av värmeförhållanden. Individens upplevelse av 

värmeförhållanden under en kortare historisk period påverkar även exponeringstiden 

eftersom det ligger till grund för toleransen mot rådande väderförhållanden. Exempelvis 

behöver inte exponering mot kallt väder vara en negativ upplevelse för människan om 

exponeringstiden enbart är en kort tidsperiod (Nikolopoulou & Steemers 2003). Detta 

underbygger Gómez Martíns (2005) resonemang kring att besökare tenderar att tolerera 

mindre vädervariationer så länge de inte är ihållande och således begränsade till en 

kortare tidsperiod. 

 

Nikolopoulou och Steemers (2003) menar att människans valmöjlighet att välja bland 

olika åtråvärda miljöalternativ även ger en högre tolerans och därmed exponeringstid i 

utomhusmiljöer. Exempelvis människor som väljer en parkbänk att sitta på som både 

ger möjlighet till skugga som exponering mot solen stannar längre på sin plats till stor 

del på grund av upplevelsen att ha möjligheten att kontrollera och ändra bekvämligheten 

med sin omvärldsmiljö. Den egna valmöjligheten ger en känsla av kontroll över 

utomhusmiljön. När exponeringen mot omvärldsmiljön däremot bestäms av externa 

faktorer såsom andra människors vilja och behov blir toleransen mot mindre åtråvädra 

miljöattribut genast mindre. Valmöjligheten när det är möjligt att lämna platsen eller 

aktiviteten begränsas därmed och den upplevda kontrollen minskar. 

 

I utomhusmiljöer är det även av betydande vikt att förhållandena inte är statiska för att 

människor ska uppleva större tillfredställelse. Detta kan bero på det som tidigare 

diskuterats kring upplevelse av kontroll och valmöjligheter. Miljöer som både ger 

möjlighet till exponering mot svalare och varmare temperaturer (exempelvis både 

skugga och direkt exponering mot solljus) anses i högre grad vara värda att vistas i av 

människor som utför utomhusaktiviteter. Även människors samlade upplevelser från en 

kort tid tillbaka bidrar till vilka miljöförhållanden de ser som åtråvärda. Detta kan 

exemplifieras av en person som är bosatt i ett land med kallare klimat som reser till en 

destination med mycket varmt klimat. Turisten kanske då upplever större 

tillfredställelse och har högre exponeringstid i direkt solljus mot vad lokalbefolkningen 

på destinationen finner tillfredställande. Detta grundar sig i relationen till deras samlade 

upplevelser av miljöfaktorer och vilken stimulerande effekt de innebär. Stimulansen och 

variationen i miljön på en viss plats bidrar även till hur intressant platsen ses av 

människor. Ju mer intressant och stimulerande en plats är, desto högre tolerans verkar 

människor ha mot extrema väderförhållanden så länge förhållandena inte är direkt 

farliga (Nikolopoulou & Steemers 2003). 

 

2.3 Marknadsföring som påverkande kraft 
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“Understanding impacts of weather conditions on activities and 

satisfaction with a destination is crucial to designing effective 

marketing policies” (Denstadli et al. 2011:935). 

 

Marknadsföringsmaterial är turistdestinationers kommunikationsmedel för att skapa en 

specifik destinationsimage hos mottagarna. Turistdestinationers egna 

marknadsföringsmaterial är till skillnad mot medias rapportering av destinationens 

attribut ett kontrollerbart forum för att kommunicera destinationens image. Hur 

turistdestinationer väljer att använda och kommunicera väderattribut i 

marknadsföringsmaterialet påverkar turisters uppfattning av destinationen som i sin tur 

påverkar val av destination och deras tillfredställelse med destinationen väl på plats 

(Denstadli et al. 2011). 

 

Turistdestinationer som har högsäsong under sommarmånaderna (såsom Öland) 

fokuserar ofta på att framställa destinationen i marknadsföringsmaterial genom fokus på 

sol och blå himmel. Destinationer presenterar således frekvent väderförhållanden som 

attraktioner i sig själva även om olika aktiviteter kräver sitt egna specifika väder och 

klimat för att fungera optimalt (exempelvis som skidåkning kräver snö). Det föreligger 

dock en stark efterfrågan bland turister på sol och relativt höga temperaturer vilket kan 

förklara att det är fokus på sol och behagliga temperaturer i turismmarknadsföring 

generellt (Gómez Martín 2005).  

 

I undersökningar av väderinformationsdistribution av turismorganisationer på Nya 

Zeeland har Wilson och Becken (2011) konstaterat att det föreligger begränsningar i att 

ange detaljerad och skräddarsydd upplysning om verkliga väderförhållanden för 

specifika turistorter eller för specifika aktiviteter såsom surfing. Begränsningen av 

information om de faktiska väderförhållandena ansågs i undersökningen vara en 

möjlighet till att bilda en konkurrenskraftig nisch. Emellertid uppmärksammas dock 

riskerna med begränsningen av realistisk väderinformation.  Ett gap kan uppstå mellan 

förväntningarna på destinationens väderförhållanden och de faktiskt upplevda av 

turisterna väl på plats. En negativ helhetsupplevelse av destinationen kan således uppstå 

när turisternas förväntningar sedan inte realiseras väl framme på destinationen. Wilson 

och Becken (2011:158) påpekar att turistdestinationers marknadsföring riskerar att 

aktivt bidra till detta genom: 

”the dominant display of sunny weather in marketing shots that 

belie the reality of the usual weather in some locations”.  

 

Författarna uppmärksammar dock att riskerna för att ett gap mellan förväntade och 

faktiskt upplevda väderförhållanden tenderar att vara större bland internationellt 

hemmahörande turister i relation till inhemska. Inhemska turisterna har större 
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erfarenheter och medvetenhet om de lokala miljöernas väderattribut och därför tenderar 

gapet att bli mindre mellan förväntade och faktiskt upplevda väderförhållanden. 

 

Emellertid kan även vissa väderförhållanden som kan anses mindre åtråvärda 

(exempelvis starka vindar och höga vågor) vara konkurrenskraftiga 

marknadsföringsattribut avseende att nå ut till mindre turistsegment som surfare. Det 

föreligger dock nästan ingen efterfrågan på frekvent nederbörd som attraktionskraftig 

marknadsföringsnisch i turismbranschen. Denstadli et al. (2011) poängterar dock att de 

flesta besökare till destinationer med större nederbördsmänger oftast har realistiska 

förväntningar avseende sådana väderförhållanden. Besökarna till destinationer på högre 

latituder tenderar att se sämre väderförhållanden ur ett flexiblare perspektiv genom 

större anpassningsförmåga till föredragna respektive icke-föredragna väderförhållanden. 

Emellertid bör det inte anses som en konkurrenskraftig strategi att lägga fokus i 

marknadsföringen på mindre åtråvärda väderförhållanden under högsäsong. 

Turistdestinationer med sådana väderförhållanden bör istället i större utsträckning aktivt 

presentera förslag på alternativa aktiviteter som är mindre beroende av specifika 

väderförhållanden. Detta är speciellt viktigt för förstagångsturister till destinationen som 

annars kanske inte skulle vara medvetna om produktutbudets valmöjligheter.  

 

2.4 Nyhetsmedia som påverkande kraft 

 

”Nevertheless, it is important to ascertain as well, that media do not 

only assume an active role in modeling countries’ images; they are 

also passive actors that reflect, more or less accurately, the existing 

image of a certain destination” (Castelltort & Mäder 2010:727). 

 

Nyhetsmedia är en betydelsefull informationskälla eftersom de återger aktuella nyheter 

om en destination i kontrast mot information i marknadsföringsmaterial som inte lika 

frekvent uppdateras. Medias rapportering kan influera skapandet av en turistdestinations 

image eftersom de har hög trovärdighet och möjlighet att nå ut till en bred massa. 

Destinationsimage är en viktig aspekt att ta hänsyn till avseende planering och 

organisering inom turismbranschen eftersom den har kapacitet att påverka: 

 ”an individual’s subjective perception and the consequent choice” 

(Castelltort & Mäder 2010:725).  

 

Nyhetsmedias möjlighet till påverkan på individers subjektiva uppfattningar om en 

destination är intressant i relation till väderförhållanden. Paralleller kan dras att hur 

nyhetsmedias rapportering av väderförhållanden på en destination ser ut, kan influera 

individers uppfattning och förväntning om väderförhållanden på en specifik 

turistdestination. 
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Turismindustrin är beroende av information eftersom turismprodukten produceras och 

konsumeras samtidigt. Den sammanlänkade produktionen och konsumtionen gör att 

turister inte kan testa produkten innan köpet. Information om turismprodukten blir 

därmed kritisk för att attrahera turister. Resebroschyrer är inte den enda källan till 

information om turistdestinationer. Turister har även tillgång till daglig uppdaterad 

information från nyhetstidningar och hemsidor på Internet.  Tidigare forskning (se 

Stepchenkova & Eales 2011) har försökt kvantifiera budskap i artiklar från tre 

inflytelserika nyhetsmedia i Storbritannien för att öka förståelse för dess påverkan på 

turisters val av destination.  

Turistdestinationer består till stor del av naturbaserade rekreationsplatser som i sin tur är 

beroende av lokala väderförhållanden och offentlig information. Ogynnsamma 

väderförhållanden tillsammans med tillhörande rapportering i media har potential att 

påverka turisttrafiken till en destination. Studier har visat att turismaktörer i större 

utsträckning borde samarbeta med media för att minska risken för lägre besöksantal på 

grund av alltför negativ publicitet kring väderförhållanden på destinationen (Morgan et 

al. 2011).  

 

2.4.1 Negativ publicitet genererar mer uppmärksamhet 

 

Vad innebär då negativ publicitet och vilka egenskaper som påverkande kraft har det? 

Inom turismforskningen föreligger det begränsningar kring forskning av medias 

påverkanskraft på turistdestinationer. Studier som genomförts har främst fokuserat på 

kvantifiering av budskap genom innehållsanalyser av nyhetsartiklar (se exempelvis 

Stepchenkova & Eales 2011). För denna studie är emellertid det mer relevant med en 

förståelse av varför turister uppmärksammar negativ publicitet. Fiske (1980) har utfört 

en studie av hur människor uppfattar och uppmärksammar karaktärsdrag hos andra 

människor. Resultaten påvisar att människor uppfattar och lägger störst vikt vid 

beteenden som är extrema eller negativa. Resultaten från studien kan även användas för 

att få förståelse varför nyhetsmedia uppmärksammar extrema eller negativa händelser i 

omvärlden i form av informativ källa. 

 

Vilka stimuli människor reagerar på beror på hur avvikande attributen är och om de är 

positivt eller negativt laddade. Informativa attribut blir särskilt uppmärksammade och 

invägda i helhetsintrycket. Information om extrema eller negativa händelser kan anses 

vara mer ovanligt och därmed fäster människor större vikt vid dem. Ovanliga eller nya 

händelser innebär i sin tur ett nytt fenomen i människors omgivning. Människor 

uppmärksammar således dem i syfte att anskaffa sig ytterligare kunskap för att vara 

informerade och kunna agera om säkerheten är i fara. Människor har sällan förmåga att 

ta hänsyn till all fullständig information om ett fenomen innan en respons eller beslut 

ska fattas. Därför väger inte människor all stimuli likvärdigt utan fäster snarare 
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uppmärksamheten på det mest avvikande fenomenet. I människans natur är detta ett 

inbäddat beteende eftersom: 

 ”one survives better by avoiding negative contacts” (Fiske 1980:904).  

 

2.4.2 Effekter av negativ publicitet 

 

Vilka effekter som negativ publicitet har på konsumenters uppfattning av ett varumärke 

har undersökts av bland andra Ahluwalia et al. (2000). För denna studie är Ahluwalias 

et al. (2000) resultat intressanta ur perspektivet turisten som konsument och 

turistdestinationen som varumärke. I undersökningen påvisas att nyhetsmedias 

rapportering anses som en relativt trovärdig informationskälla. Rapporteringen från 

självständiga media anses även mer inflytelserik än information från exempelvis 

marknadsdrivna kommunikationsmedel. Studiens resultat visar att negativ publicitet om 

ett varumärke uppfattas som mer informativ än positiv publicitet. Detta eftersom 

negativ publicitet om en produkt påvisar lägre kvalitet medan positivt framställda 

attribut förväntas finnas hos alla produkter av medelhög kvalitet. Negativ information 

kan därmed anses mer användbar för konsumenter och väger därmed tyngre i 

beslutsprocesser inför köp. Emellertid har forskningen även visat att konsumenter som 

har större lojalitetsband till ett varumärke är mindre känsliga mot negativ publicitet. 

Starkare lojalitetsband visar på större kunskap om varumärkets produkter och därmed 

kan större objektivt förhållningsätt finnas för att särskilja vad som är trovärdigt i 

publiciteten. Ju starkare lojalitetsband och kunskap om produkten desto större är 

därmed chansen att konsumenten ifrågasätter den negativa publiciteten.  

 

Genom massmedia har det blivit möjligt att nå ut med information med negativ 

laddning snabbare till en bredare massa. Negativa nyheter har en tendens att få stort 

genomslag i både nyhetstidningar som via television och radio. Negativ rapportering får 

oftast större uppslag och visas i större utsträckning med hjälp av fotografier och på 

förstasidan i tidningar. Observationer av medias rapportering har även visat att enbart 

omnämnandet av en negativt laddad nyhet gör att det uppmärksammas och förs vidare 

till andra parter. Om den negativa informationen handlar om ett varumärke som annars 

har ett gott rykte kring aspekten som framställs negativt, tenderar informationen att få 

ytterligare större genomslag och uppmärksamhet (Weinberger & Romeo 1989).      

 

2.5 Väderförhållandens betydelse för turismaktörer 
 

Becken (2010) menar att väderförhållanden är en viktig faktor för turismbranschens 

framgång avseende betydelsen i turisters beslutsprocess för val av destination. Det är 

därmed av stor betydelse att turistdestinationers aktörer förstår konsekvenserna av 

varierande väderförhållanden för att långsiktigt vara framgångsrika.  
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Rauken et al. (2010) menar att väderförhållanden är en viktig aspekt som påverkar 

inkomstmöjligheter för turismaktörer. Dock påpekas att faktorer såsom förmågan hos 

lokala turismorganisationer eller företagare att själva nå ut med sina produkter på 

marknaden liksom ekonomiska även är viktiga aspekter för framgång.  

 

Fallstudieområdet Öland som turistdestination karaktäriseras av campingturism. 

Besöksnäringen är jämsides med jordbruket den viktigaste sektorn för destinationen 

(Ekman 2012). Turistdestinationer (liksom Öland) som inte är storstäder består oftast av 

små eller medelstora företag som karaktäriseras av begränsade finansiella tillgångar, 

begränsat produktutbud, minimal planering samt beroende av ett stadigt kassaflöde. 

Karaktärsdragen för små och medelstora företag gör att de är mer beroende av externa 

faktorer såsom väderförhållanden i motsats mot större bolag. Turismaktörers 

produktutbud på destinationer utanför storstäder innefattar oftast utomhusaktiviteter 

som gör dem mer väderkänsliga. Väderförhållanden bestämmer ofta i vilken 

utsträckning och skala utomhusaktiviteter kan erbjudas samt vilka rekreationsalternativ 

som är möjliga i produktutbudet. Varierande väderförhållanden kan även påverka 

förändringar i efterfrågan bland turister avseende aktiviteter eller destination som 

helhet. Turismaktörer utanför storstäder bör därmed ta hänsyn till väderförhållanden 

som en betydande okontrollerbar extern faktor för deras framgång (Rauken et al. 2010).  

 

2.5.1 Hantering av varierande väderförhållanden 

 

Temperatur, nederbörd, vind och extrema fall av dessa parametrar är väderfaktorer som 

påverkar turismindustrins aktörers verksamheter. Positivt framställda väderförhållanden 

används ofta som försäljningsargument i marknadsföring av turismaktörers 

produktutbud. Turismaktörerna måste därför visa en anpassningsförmåga att hantera 

varierande väderförhållanden för att attrahera turister och bemöta efterfrågan. En 

riskfaktor är när turismaktörerna inte tar hänsyn till varierande väderattribut och således 

inte tar fram alternativa produkter för att minska deras känslighet mot ogynnsamma 

väderförhållanden. Väderförhållanden som anses ogynnsamma för den nuvarande 

verksamheten skulle kunna vändas genom alternativa produkter och istället innebära 

nya möjligheter. Små eller medelstora företag skulle kunna förbättra sin 

anpassningsförmåga genom stöd från större nationella turismorganisationer för råd och 

information. Operationella råd och information kring anpassning till olika 

väderförhållanden skulle då innebära möjligheter att bibehålla eller öka 

verksamheternas vinster. Små och medelstora turismaktörers begränsningar avseende 

resurser, tid och nödvändig kunskap om ämnet gör att de har svårt att genomföra 

anpassningar helt på egen hand. En lokal organisation där aktörerna går ihop med sina 

resurser och marknadsföring skulle kunna innebära fördelar för hela turistdestinationen 

(Rauken & Kelman 2012). 
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2.5.2 Effekter av väderkänslighet hos turismverksamheter 

 

Turismaktörer är medvetna om vilka väderförhållanden som är ogynnsamma för deras 

verksamheter. Det som behövs är större kunskap om hur de ska anpassa sig till 

vädervariationernas effekter. Varierande och ogynnsamma väderförhållanden innebär 

effekter i form av risker för minskat kassaflöde för turismaktörernas verksamheter. 

Matzarakis (2006) framhåller samarbete som ett stöd i turismplaneringen och som kan 

minska de negativa effekterna som turismaktörerna upplever i sina verksamheter.  

 

Riskerna i samband med väderkänsligheten hos verksamheterna innebär även att det blir 

svårigheter att planera den operationella verksamheten och förutspå efterfrågan. 

Effekterna av detta kan innebära att verksamheterna står underbemannade vilket 

försämrar servicekvaliteten eller överbemannade vilket påverkar verksamheten negativt 

finansiellt. Ogynnsamma väderförhållanden påverkar även verksamheterna avseende 

förmågan att täcka kostnader för verksamheten under lågsäsong. De flesta 

turismaktörers budgetering utgår ifrån att vinsterna från högsäsongen måste täcka 

kostnaderna för hela året. Om högsäsongen präglas av ogynnsamma och varierande 

väderförhållanden kan således verksamheter riskera stora finansiella svårigheter. 

Därmed blir turismaktörernas anpassningsförmåga och möjligheter till erbjudande av 

mindre väderkänsliga produkter av största vikt på destinationer som är säsongsberoende 

(Tang & Jang 2012). 

 

2.6 Samverkande aspekter bidrar till destinationens väderkänslighet 
 

För att tydliggöra de teoretiska utgångspunkternas (i punkt 2.1 - 2.5) relevans och 

betydelse för denna undersökning följer här en återkopplande förklaring. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen kan fyra övergripande aspekter utrönas som 

bidragande till en turistdestinations väderkänslighet. Väderförhållanden på 

destinationen bidrar till en känslighet mot variationer som inte bemöter turisters 

förväntningar. Väderförhållanden påverkar även turisters aktivitetsschema. Vid vilken 

tidpunkt och vad turister väljer att aktivera sig med bestäms med hänsyn till 

tillfredställande väderförhållanden. Vilka väderförhållanden som anses tillfredställande 

kan bero på vad som uppfattas som gynnsamma väderförhållanden. ”Bra” väder är en 

relativ term som beror på vilken aktivitet som turisten vill utföra. Därmed kan 

väderförhållanden som är tillfredställande för att aktivera sig med vindsurfing anses 

dåligt för turister som enbart vill sola på stranden.   

Ju intressantare och stimulerande en plats upplevs av turister, desto högre tolerans mot 

mindre tillfredställande väderförhållanden uppstår. Stimulansen som upplevs kan på en 

turistdestination vara kopplad till turismaktörernas produktutbud. För att hantera 

väderkänsligheten på en turistdestination behöver turismaktörerna ta fram alternativa 
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produkter för att minska sårbarheten inför ogynnsamma väderförhållanden. 

Framtagning av alternativa produkter kan i sin tur skapa nya finansiella möjligheter. 

Hur människor upplever sin omvärldsmiljö beror bland annat på personliga preferenser 

samt vilken information som anskaffats inför en specifik situation. Förväntningarna blir 

således människors antagande om hur turistdestinationens väderförhållanden bör vara 

snarare än hur de verkliga förhållandena ser ut.  

Informationen som skapar förväntningarna är därmed en viktig aspekt för att skapa 

förståelse för en turistdestinations väderkänslighet. Nyhetsmedias rapportering anses 

generellt vara en trovärdig informationskälla. Negativ publicitet om en destination kan 

innebära respons bland besökarna att välja att förkorta sin vistelse eller helt byta 

semesterdestination. Hur media rapporterar kring en destinations väderförhållanden kan 

således vara en bidragande faktor till känslighet mot varierande väderförhållanden. 

Även informationsdistribution från destinationens marknadsföringskanaler kan innebära 

en ökad känslighet. Marknadsföring bidrar till turisters förväntningar på destinationen. 

En sårbarhet föreligger avseende turisters helhetsupplevelse av en destination vid 

dominant framställning av soligt väder i marknadsföringen. Väderförhållanden som 

ihållande regn väl på destination kan då innebära att deras helhetsupplevelse blir negativ 

då förväntningar inte realiseras.   
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             Figur 1: Samverkande aspekter till turistdestinationens väderkänslighet 

Väderkänsligheten hos en turistdestination förefaller således vara beroende av hur 

väderförhållanden samspelar med faktorer som besökares respons på olika 

väderförhållanden, turismaktörernas produktutbud tillsammans med presentationen av 

väderinformation i media och marknadsföring (se figur 1).  

  



Metod 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  17 

3 METOD 
 
I kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt och genomförande. Avsnittet ämnar ge en 

möjlighet att granska rimligheten i studiens resultat och i de tolkningar som har gjorts av 

insamlad empirisk information.  

3.1 Presentation av fallstudieområde 
 

Öland som turistdestination stärkte sitt namn under 50- och 60-talet då campingturismen 

slog igenom i Sverige. Jämte jordbruket är besöksnäringen den viktigaste sektorn för 

Öland. Rikt naturliv och fågelliv, Alvaret samt Ölands flora är en stor del av 

destinationens varumärke tillsammans med öns karaktäristiska odlingslandskap. Öland 

marknadsförs även under sloganen ”Solens och vindarnas ö” (olandsturist.se). 

Undersökningar har visat att besökare anser naturen och landskapet tillsammans med 

solen och klimatet som de viktigaste attraktionsvärdena för att resa till Öland Besökares 

helhetsintryck av destinationen, som presenteras i ”Ölands turismstrategi 2012-2020”, 

har visat att 80 % av respondenterna fått ett positivt helhetsintryck av destinationen. 

Regniga väderförhållanden framstod emellertid som en faktor som bidrog till ett 

försämrat helhetsintryck bland de besökare som hade en mer negativ uppfattning om 

destinationen (Ekman 2012).  

 

3.2 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod  
Öland har valts som fallstudieområde för undersökningen av två skäl: access och 

karaktär.  

 

Som författare har jag en förförståelse av fallstudieområdet Öland som har erhållits 

under min studietid vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ett intresse har gradvis växt fram 

kring turistdestinationen Öland och i vilken grad väderförhållanden är begränsande 

respektive möjliggörande för destinationen. Även access i form av tillgång till kontakt 

med insatta personer för forskningsområdet har legat till grund för valet av Öland som 

fallstudieområde. Eftersom fallstudier fokuserar på en viss företeelse är själva fallet 

viktigt. Fallet påvisar något som är betydelsefullt för att förklara forskningsfenomenet 

och dess innebörd. Därför är det viktigt att avgränsa studiens fall för att kunna 

undersöka dess sammanhang (Merriam 2009). Fallstudiens undersökta enhet utgörs av 

fyra öländska turismaktörer. Anledningen till att ett ensamt fall i form av 

turistdestinationen Ölands turismaktörer valts för denna studie är att fallet kan anses 

vara typiskt i sin karaktär.  

Öland marknadsförs med fokus på väderattribut som påvisas i sloganen ”Solens och 

vindarnas ö” (olandsturist.se). Fokus på väderattribut innebär risk att turismaktörernas 

verksamheter på destination blir känsliga mot varierande väderförhållanden som inte 



Metod 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  18 

möter turisternas förväntade upplevelser. En kvalitativ fallstudie av Öland ur 

turismaktörernas perspektiv kan således exemplifiera betydelsen av fenomenet 

väderkänslighet på en karaktärstypisk turistdestination. För att skapa ytterligare 

förståelse för fallets sammanhang har undersökning av medias rapportering kring 

väderförhållanden på Öland och destinationens egen marknadsförings användande av 

väderrelaterade begrepp genomförts. Undersökning av media och marknadsföring har 

även bidragit med analytiska verktyg för att skapa förståelse till hur och varför 

fenomenet väderkänslighet karaktäriserar fallstudieområdet Öland och hur det påverkar 

turismaktörerna.  

Fallstudier kan användas som forskningsmetod då forskningsfrågor som ställs syftar till 

att besvara hur och varför ett samtida fenomen föreligger (Yin 2009). De kvalitativt 

inriktade frågeställningarna (se avsnitt 1.3) för studien motiverar ytterligare fallstudie 

som forskningsmetod utifrån Yins (2009) argument om att forskningen avser undersöka 

hur och varför fenomenet beter sig på ett visst sätt i ett specifikt sammanhang.  

I studiens genomförande har jag varit medveten om att det även finns nackdelar med 

användandet av fallstudie som metodiskt angreppssätt. Nackdelar med fallstudier kan 

vara problematik kring vad forskningsmetoden faktiskt innebär. Merriam (2009) 

beskriver fallstudier som en forskningsmetod som innehar många metodiska oklarheter 

avseende utformning och lämpliga tillvägagångssätt. Oklarheterna avser således vilken 

information som kan användas som underlag i en fallstudie samt vilka tillvägagångssätt 

som är bäst lämpade för insamling och analys. Därför avgränsade jag tidigt 

undersökningen till tre informationskällor för insamlandet av empiriskt material 

bestående av semi-strukturerade telefonintervjuer samt innehållsanalys av nyhetsartiklar 

och marknadsföringsmaterial. 

3.3 Forskningsansats 

 

Kvalitativt inriktade fallstudier genomförs ofta för att det föreligger en avsaknad av 

existerande teori eller att teoretiska utgångspunkter som finns inte ger tillräcklig 

förklaring till ett fenomen. Detta är en av anledningarna till att kvalitativt inriktad 

forskning ofta har en induktiv ansats. Detta innebär att forskaren utgår ifrån fenomenets 

sammanhang för att skapa nya kunskapsbidrag av studerade företeelser och inte från att 

försöka förkasta eller bekräfta fastställda hypoteser i början av undersökningen. 

Fördelen med den induktiva ansatsen är att det möjliggör upptäckten av nya relationer 

och begrepp istället för att verifiera på förhand specificerade hypoteser ifrån teorin 

(Merriam 2009).  

Fallstudien av Öland har inletts med insamling av empirisk information för beskrivning 

av fallets sammanhang. Formulering av forskningsfrågor för studien har uppkommit ur 

den empiriska informationen i studiens inledande fas vilket har motiverat en induktiv 
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forskningsansats. Merriam (2009) underbygger detta resonemang och menar att 

forskningsfrågor i forskning med induktiv ansats uppstår ur den information forskaren 

har tillgång till om fallet. Det är emellertid viktigt att poängtera att även forskare som 

använder induktiv ansats har någon form av uppfattning om fenomenet som ska 

studeras tidigt i sin undersökning.  Alla undersökningar designas utifrån någon form av 

ämnesspecifik teoretisk referensram som möjliggör rätt fokus på studien och förståelsen 

av insamlad information. Det som skiljer induktiv ansats mot deduktiv är dock hur 

referensramen hanteras under studiens gång. Vid induktiv ansats växer den teoretiska 

referensramen och blir mer informationsrik under studiens gång utifrån insamlat 

material. 

I denna studie har forskningsdesignen grundat sig i en bearbetning av tidigare forskning 

för att kunna utröna ett potentiellt kunskapsgap. Studiens forskningsansats har präglats 

av ett induktivt angreppssätt eftersom fenomenet väderkänslighet hos turistdestinationer 

i relation till media, turistdestinationer och dess marknadsföring (som 

litteraturgenomgången påvisat) är ett relativt outforskat ämne. Därmed har jag byggt ut 

den teoretiska referensramen under studiens genomförande med infallsvinklar som 

uppstått i bearbetning av det empiriska materialet.  

3.4 Urval av primär- och sekundärkällor 
 

I studien har empirisk information samlats in från både primära och sekundära källor. 

Primärkällorna har utgjorts av verksamma turismaktörer på Öland. Via telefonintervjuer 

har de bidragit med sin kunskap, upplevelse och uppfattning om varierande 

väderförhållandens påverkan på destinationens väderkänslighet. Sekundärkällor har 

utgjorts av nyhetstidningen ”Aftonbladet” via elektronisk källa som rapporterat om 

väderförhållanden på Öland samt marknadsföringsmaterial via Ölands turistbyrås 

hemsida ”olandsturist.se” som behandlar väderförhållanden på destinationen.  

 

Urvalet av primärkällor har gjorts genom ett geografiskt bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet har fungerat genom att turismaktörer verksamma på Öland har 

tillfrågats om medverkande i undersökningen. Turismaktörer som har haft tid och 

möjlighet att bidra till studien har därmed medverkat med sina erfarenheter och 

kunskaper.  

 

Urvalet av sekundära källor har utgått ifrån nyhetsmedia vars material funnits att hämta 

elektroniskt. Anledningen till att hämta sekundärdata ifrån elektroniska källor har varit 

resursmässiga skäl avseende tid och tillgänglighet. Det hade varit en alltför omfattande 

process att bearbeta artiklar i pappersformat då det inte föreligger samma möjligheter 

för tidsbesparande sökningar som fås via de elektroniska källorna. Nyhetsmedia som 

har använts utgjordes av artiklar tillgängliga elektroniskt från tidskriften ”Aftonbladet”. 
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Valet av tidskriften ”Aftonbladet” som sekundärkälla har baserats på dess breda 

nationella räckvidd då rapportering av händelser således når en större massa.  

 

Urvalet av marknadsföringsmaterial har skett utifrån aspekter av distributör, innehåll 

och tillgänglighet. För att få ökad förståelse för hur fallstudieområdet Öland presenteras 

i relation till väderförhållanden har hemsidan ”olandsturist.se” valts ut eftersom det är 

Ölands turistbyrå som distribuerar materialet. Innehållet i marknadsföringsmaterialet 

har varit relevant i urvalsprocessen avseende väderrelaterade beskrivningar av 

destinationen som helhet och dess produktutbud. Väderrelaterade beskrivningar har 

tagits ut för att kunna användas som analytiskt verktyg för att skapa förståelse till varför 

Öland kan anses som en väderkänslig destination.   

 

3.5 Informationsinsamling 
 

Oklarheten kring tillvägagångssätt som är bäst lämpade för informationsinsamling 

(Merriam 2009) kan tänkas ligga i det faktum att en stor fördel med fallstudier är 

förmågan att hantera en mängd olika materialformat. Hanteringen av en mängd olika 

dataformat innebär att studera forskningsfenomenet utifrån olika angreppssätt. Vad som 

är mest lämplig insamlingsteknik för en specifik fallstudieforskning beror till stor del på 

forskningsfrågan och förväntningar på forskningsresultaten (Yin 2009). Utifrån studiens 

forskningsfrågor har semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys valts 

som insamlingsmetoder. Detta för att uppnå en rikhet i underlaget som har legat till 

grund för tolkningsprocessen. 

3.5.1 Semistrukturerad telefonintervju 

 

Telefonintervjuer har använts i studien för att samla in primär information från öländska 

turismaktörer. Anledningen till valet av denna intervjuform har främst varit en 

resursfråga. Kostnader i form av tid och pengar för att utföra personliga intervjuer har 

ansetts för stor för studien avseende resväg och begränsningar i studiens omfattning. 

Fördelar med telefonintervjuer är bland annat att de är mindre resurskrävande (Bryman 

& Bell 2011).  

 

I studien har det varit viktigt att respondenterna har känt sig trygga i att föra en dialog 

under intervjun och därför har en semistrukturerad telefonintervjutyp använts. 

Respondenterna har innan intervjun haft möjlighet att ta del av intervjuguiden för att få 

en inblick i vilka frågor som kommer att ställas under intervjun. Främsta skälet till detta 

har varit att respondenterna då haft möjlighet till djupare reflektioner i sina svar 

eftersom tid funnits att bearbeta frågorna innan intervjun. En nackdel med 

telefonintervjuer är emellertid att intervjuaren inte har möjlighet att reagera på 

respondentens ansiktsuttryck avseende exempelvis osäkerhet kring betydelsen av en 

fråga (Bryman & Bell 2011). Under telefonintervjuerna i denna studie har 
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respondenterna emellertid bett om förtydligande av en fråga om det har varit några 

oklarheter. Därmed kan denna nackdel med telefonintervjuer ha varit av mindre 

betydelse för insamling av information för studien eftersom fördelarna har varit 

övervägande med intervjumetoden. 

3.5.2 Bearbetning av dokument 

 

Dokument kan förklaras som skriftliga källor som kommer till användning i en 

fallundersökning i form av information insamlad via andra kanaler än intervjuer och 

observationer (Merriam 1994). Tidningsartiklar från tidskriften Aftonbladet och 

marknadsföringsmaterial på olandsturist.se betraktas som relevanta dokument för denna 

fallstudie. I bearbetningen av tidningsartiklar och marknadsföringsmaterial har hänsyn 

tagits till för- och nackdelarna med denna typ av insamlingsmetod.  

Eftersom en del av studien avser att förklara och analysera hur nyhetsmedias 

rapportering och marknadsföring bidrar till känsligheten mot vädervariationer på Öland 

som turistdestination har dokumentbearbetning valts utifrån aspekter av tillgänglighet 

och informationsrikhet. Informationsinsamlingen från Aftonbladets nyhetsartiklar och 

från olandsturist.se har motiverats genom källornas innehåll som bidragit till att skapa 

en förståelse av hur Öland framställs avseende väderförhållanden och dess 

konsekvenser. Dokumentbearbetningen har utgått ifrån att hitta teman i artiklarna och 

text på hemsidorna för att samla in information för studien. Väderförhållanden har varit 

det underförstådda temat som insamlats från källorna och som beskrivits med korta citat 

för att kartlägga bilden av turistdestinationen Öland som återges med hänsyn till 

väderförhållanden. De teman som hittats under datainsamlingen har sedan legat till 

grund för en kvalitativ innehållsanalys.  

 

3.6 Analys av insamlat material 
 

I studien har kvalitativ innehållsanalys använts för analys av tidningsartiklar och 

marknadsföringsmaterial i textformat. Teman har således tagits ut i forskningens 

datainsamlingsfas från utvalda tidningsartiklar och marknadsföringstexter. 

Väderförhållanden har varit det övergripande temat medan positiv respektive negativ 

presentation i tidningsartiklar och marknadsföringstexter har använts som koder för 

innehållsanalysen av dokumenten. Citat från tidningsartiklarna och marknadsföringen 

på olandsturist.se har bidragit till ytterligare djup i studiens resultatdiskussion och 

analys. Citaten har använts för att påvisa medias och marknadsföringens framställning 

av väderförhållanden för att kunna säga någonting om deras bidragande kraft på Ölands 

väderkänslighet. 

 

Vidare i studien har en förklaringsbyggande analys använts för förståelse och förklaring 

av insamlad information från turismaktörer på Öland. Veal (2006) menar att analysen är 
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en iterativ process som sker under hela forskningsprocessen – både vid insamlandet av 

data som under analysen av insamlat material. Samband och logiska förklaringar av vad 

som hittats under datainsamlingsprocessen utvecklas genom att forskaren går fram och 

tillbaka mellan förklaringar ifrån teorin och empirisk data. I studien har information från 

respondenterna givit insikter kring möjliga teoretiska förklaringar för att fylla 

kunskapsgapet inom ämnesområdet. Den teoretiska referensramen och tidigare 

forskning har även bidragit med etablerade teorier som har medverkat till den 

förklaringsbyggande analysen. Studiens analysprocess har således pendlat mellan 

empirisk information och teoretiska utgångspunkter vilket motiverar det Veal (2006) 

beskriver som en iterativ process. I studien har tolkning varit en viktig del av 

analysprocessen avseende respondenternas svar under de semistrukturerade 

telefonintervjuerna. Även i den kvalitativa innehållsanalysen har tolkning av texter i 

tidningsartiklar och marknadsföring varit av betydelse för analysprocessen.  

 

Genom den iterativa processen mellan teoretiska utgångspunkter och empiriska fynd har 

studien kunnat bidra med djupare förståelse och förklaring kring hur och varför Öland 

är beroende av olika väderförhållanden. 

 

3.7 Etiska reflektioner under studiens genomförande 
 

Principerna för forskningsetik gäller allmänt eftersom de innebär aspekter såsom 

ärlighet och respekt för individers rättigheter. Generella principer som föreligger i 

etikkoder för forskning är att forskningssubjekten inte ska fara illa, att subjekten ska 

medverka frivilligt och att subjekten ska medverka på grundval av informerat samtycke 

(Veal 2006).  

I studien har respondenterna i telefonintervjuerna först kontaktats via mail med 

förfrågan om intresse och möjlighet att delta i undersökningen. Därmed har de 

respondenterna som deltagit i undersökningen medverkat frivilligt. Eftersom de även 

har fått information om studiens forskningsproblem och syfte i samband med förfrågan 

om medverkande i undersökningen har de deltagit på grundval av informerat samtycke. 

Under analysprocessen och resultatrapporteringen har stor vikt lagts vid att ärligt återge 

vad respondenterna sagt och vad bearbetningen av dokument har påvisat. 

Telefonintervjuerna med respondenter har spelats in för att ytterligare stärka ärligheten i 

resultatrapporteringen. Genom inspelning av intervjuerna har möjligheten till exakta 

citationer av respondenternas svar kunnat återges vilket ökar tyngden i rapporteringen 

av de empiriska fynden i studien. Dokumenten som har använts i studien har varit 

offentliga och tillgängliga för allmänheten. Därmed har ingen information varit av 

konfidentiell karaktär för att minska risken för att studiesubjekt skulle fara illa av 

studien. 
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3.8 Metod- och källkritik 
 

Yin (2009) påvisar att fallstudier länge ansetts som en mindre åtråvärd forskningsmetod 

eftersom de bidrar med för lite grundantaganden från småskaliga urval för att kunna 

göra vetenskapliga generaliseringar. Som svar på denna kritik framhävs att fallstudier 

kan ses som generaliserbara ur ett perspektiv på fallstudier som exemplifierande av ett 

fenomens empiriska utformning.  

Studiens syfte har inte varit att generalisera forskningsresultaten över en större 

population utan istället att förstå och förklara ett fenomen i sitt sammanhang. 

Svårigheter som har uppkommit i användandet av fallstudie som forskningsmetod har 

främst handlat om rikheten i informationsinsamlingen. Eftersom studien har inneburit 

en stor mängd insamlad data från både primär- och sekundärkällor har bearbetnings- 

och analysprocessen varit krävande och omfattande.  

 

Det hade kunnat vara en möjlighet att välja en annan typ av kvalitativ forskningsmetod 

som exempelvis enbart intervjuer för studien. Anledningen till att fallstudie valts som 

forskningsmetod framför andra kvalitativa metoder är att fallstudiemetoden bidragit 

med möjliga angreppssätt för att studera det samtida fenomenet kring varierande 

väderförhållanden och väderkänsligheten hos turistdestinationen Öland.  

 

Fallstudie har varit den mest lämpade forskningsmetoden utifrån flexibilitetssynpunkt. 

Öland och turismaktörerna har valts utifrån kriteriet ett typiskt fall för fenomenet. 

Genom forskningsmetodens möjlighet till behandling av stora mängder material har 

flexibiliteten varit en viktig faktor. Forskningsproblemet har krävt information från 

intervjuer tillsammans med bearbetning av media- och marknadsföringsmaterial vilket 

har möjliggjorts genom användandet av flera insamlingsmetoder. Trots svårigheten med 

bearbetningen av den stora mängd insamlad information har fallstudiemetoden ändå 

ansetts som det mest hanterbara angreppssättet.  

 

Ett kritiskt förhållningssätt har förelegat vid bearbetningen av information från primära 

och sekundära källor i undersökningen. Behandling av information som erhållits från 

sekundärkällor har varit i form av exemplifiering av verkligheten i sitt sammanhang och 

inte som absoluta sanningar. Vid val av teoretisk referensram och litteraturgenomgång 

har hänsyn tagits till det aktuella inom forskningsområdet kring väderförhållanden och 

turistdestinationer för att återge den samtida problematiken kring väderkänslighet. 

Primärkällorna i studien har utgjorts av etablerade turismaktörer på fallstudieområdet 

Öland vars kunskap och erfarenhet bidragit till studiens trovärdighet. För att undvika 

partiskhet vid urval av information, litteratur och material har både positiva och 

negativa framställningar tagits med i studiens resultatdiskussion. Läsaren har därmed 
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fått möjlighet att avgöra relevans och trovärdighet i resultatet av undersökningen för att 

skapa sig en egen uppfattning av problematiken inom forskningsområdet.  
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4 RESULTATDISKUSSION OCH ANALYS 
 
I kapitlet skildras den empiriska information som inhämtats genom telefonintervjuer med 

respondenterna för undersökningen och från bearbetning av material ifrån nyhetsmedias 

rapportering och marknadsföring av Öland. Empirin ställs mot etablerade teoretiska 

utgångspunkter i en löpande diskussion tillsammans med analytiska reflektioner.   

 

4.1 Turismaktörernas verksamheter 

 

 

Anita Nordling Ohlsén (2012) berättar att Ekerum Golf & Resort i första hand är ett 

hotell med tillhörande restaurang och två golfbanor. Företaget är en av de få 

anläggningarna som börjat ha öppet året runt. Under våren och hösten är det främst 

grupper och konferensgrupper som kommer för att spela golf och under sommaren är 

det i större utsträckning familjer som besöker anläggningen. Annica Samuelsson (2012) 

driver butiken Sol och Vindar. Butiken tillhandahåller främst damkläder i form av 

sommar- och badkläder som riktar sig till en äldre målgrupp. Samuelsson (2012-12-05) 

påpekar emellertid att ”den gamla tesen om att dåligt väder är bra för handeln stämmer 

inte hos oss!”. Hon menar att bra väder lockar fler besökare till Öland som helhet, 

speciellt de som väljer semesterort efter väderrapporten. Är vädret bättre på turisternas 

hemorter än vad det är på Öland har de ingen anledning att åka hemifrån. Samuelsson 

(2012-12-05) uttrycker väderkänsligheten för hennes verksamhet som ”dåligt väder är 

inte alltid bra för handeln, det säger sig självt för då kommer det inte så många 

besökaren till Öland, då åker de till Ullared istället”. 

Respondent Verksamhet Produktutbud 

Anita Nordling Ohlsén, Ekerum Golfklubb, 

medlemsservice 

 

Ekerum Golf & 

Resort 

Golf, boende, 

restaurang 

 

Annica Samuelsson, butiksägare Butik Sol och 

Vindar 

 

Kläder 

Pär Lundgren, ordförande vindsurfingklubb 

 

Ölands 

Vindsurfingklub

b 

 

Vindsurfing 

Åsa Zetterholm, driver enskild firma Alvargårdens 

Islandshästar 

Turridning, avel, 

beten 

 

Tabell 1: Presentation av studiens respondenter, verksamheter samt övergripande produktutbud 
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Pär Lundgren (2012) berättar att Ölands Vindsurfingklubb först och främst är en 

förening och att det finns ett företag bredvid deras anläggning som i större utsträckning 

möter besökare. Föreningen skapar emellertid en mötesplats för vindsurfare från hela 

Sverige på deras strand som i stort är vad deras verksamhet består av. Haga Park på 

Öland där verksamheten är belägen beskrivs som en etablerad destination för 

vindsurfing och det kommer främst erfarna surfare till deras anläggning. Under 

sommarsäsongen är det även många familjer som kommer till stranden och centret 

bredvid tillhandahåller även nybörjarkurser i vindsurfing. Åsa Zetterholm (2012) driver 

verksamheten Alvargårdens Islandshästar. Verksamheten bedriver avel och har beten på 

det Öländska alvaret. Turridning erbjuder de främst under sommarmånaderna men även 

under vår och höst ”så länge vädret tillåter”. De som besöker verksamhetens turridning 

är turister och grupper från Kalmartrakten. Zetterholm beskriver verksamheten som 

mycket beroende av gynnsamma väderförhållanden. Är det ihållande kraftigt regn eller 

åska ställs turridningen in. Även alltför varma temperaturer innebär att turridningen inte 

kan genomföras under de timmar som solen står som högst. Zetterholm (2012-12-06) 

beskriver optimala väderförhållanden som ” lite lagom väder – inte värmebölja och 

kokhett eller ösregn – utan mer lagom väder är det bästa för turridningen för då har 

besökarna ju inget annat att göra”. 

 

4.1.1 Turismaktörernas perspektiv på Ölands väderförhållanden  

 

Ölands väderförhållanden präglas generellt av många soltimmar, varmt vatten och 

vindar under sommarsäsongen. Det öländska vädret utmärks speciellt av mycket solsken 

(Samuelsson 2012). Vindförhållandena på destinationen gör det till ett passande område 

för vindsurfingverksamhet (Lundgren 2012). Öland erbjuder även gynnsamma 

förhållanden för golfaktivitet avseende måttlig vind, behagliga temperaturer och solsken 

(Nordling Ohlsén 2012).  Öland anses vara känt för att ha bra väder. Förväntningarna på 

väderförhållandena skapas delvis genom destinationens marknadsföringsslogan ”Solens 

och vindarnas ö” (Zetterholm 2012). Trots att destinationen beskrivs som generellt 

präglad av ”bra” väder med innebörd mycket solsken och behagliga temperaturer 

förekommer även mindre gynnsamma väderförhållanden.  

 

Nederbördsmängderna i form av regn vid högsäsongen under sommarmånaderna juli 

och augusti varierar från år till år (Lundgren 2012). Destinationen anses ändå ha haft 

bättre väder avseende nederbördsmängder under senaste sommarsäsongerna än landet i 

övrigt. Åska och stora nederbördsmängder är emellertid de största väderrelaterade 

riskfaktorerna som kan hindra utförandet av turismverksamheternas utomhusbaserade 

aktiviteter (Nordling Ohlsén 2012).  
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4.1.2 Produktutbud i relation till väderförhållanden 

 

Nordling Ohlséns, Lundgrens och Zetterholms verksamheter tillhandahåller i första 

hand ett utomhusbaserat produktutbud. Ett utomhusbaserat produktutbud innebär större 

finansiella risker avseende att väderfaktorer är en okontrollerbar kraft som kan påverka 

verksamhetens omsättning negativt vid ogynnsamma förhållanden enligt Rauken et al. 

(2010). Riskerna i samband med väderkänslighet hos verksamheternas produktutbud 

påverkar enligt Tang och Jang (2012) avseende förmågan att täcka kostnader för 

verksamheten under lågsäsong. Om högsäsongen präglas av ogynnsamma och 

varierande väderförhållanden kan således verksamheter riskera stora finansiella 

svårigheter. Turismaktörernas anpassningsförmåga och möjligheter till erbjudande av 

mindre väderkänsliga produkter är därmed av största vikt på destinationer som är 

säsongsberoende. 

 

Det intressanta i fallstudien av Ölands turismaktörer är emellertid att även Samuelsson 

uttrycker att omsättningen hos hennes verksamhet starkt påverkas av ogynnsamma 

väderförhållanden såsom regn. Detta är intressant eftersom Samuelsson driver butik och 

har således ett inomhusbaserat produktutbud. Om även ett inomhusbaserat produktutbud 

(vilket handeln kan sägas tillhöra) påverkas negativt av väderförhållanden i form av 

regn kan det Tang och Jang (2012) påpekar kring vikten av att tillhandahålla mindre 

väderkänsliga produkter diskuteras. Å ena sidan kan ett inomhusbaserat produktutbud 

på en turistdestination vara ett sätt att hantera och behålla besökarna på destinationen 

vid ogynnsamma väderförhållanden. Men å andra sidan borde således ogynnsamma 

väderförhållanden på destinationen innebära färre besökare i sin helhet och ändå 

medföra finansiella förluster för verksamheterna i jämförelse med mer gynnsamma 

väderförhållanden. Finns det i sådana fall något som kan klassas som ”mindre 

väderkänsliga produkter”? Rauken et al. (2010) framhäver att utomhusaktiviteter är mer 

väderkänsliga eftersom aktiviteter kan begränsas på grund av ogynnsamma 

väderförhållanden. Väderförhållanden bestämmer ofta i vilken utsträckning och skala 

utomhusaktiviteter kan erbjudas samt vilka rekreationsalternativ som är möjliga i 

produktutbudet. I sådana fall borde inomhusaktiviteter följaktligen kunna tolkas som 

”mindre väderkänsliga” eftersom aktiviteter inomhus inte är beroende av specifika 

väderförhållanden för att kunna utföras. Turismaktörerna i fallstudien påvisar emellertid 

att oavsett utom- eller inomhus baserat produktutbud är verksamheternas omsättning 

beroende av gynnsamma väderförhållanden, ofta uttryckt som solsken och behagliga 

temperaturer.  

 

Det turistiska produktutbudet på Öland avseende utomhusaktiviteter och handel som 

finns representerat i fallstudien indikerar på en stor väderkänslighet.  Hur kan då den 

stora väderkänsligheten minskas? Rauken och Kelman (2012) föreslår att 

väderförhållanden som anses ogynnsamma för den nuvarande verksamheten skulle 
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kunna vändas till möjligheter genom alternativa produkter.  Turismaktörerna behöver 

därmed vara flexibla i sina verksamheter. En möjlig förklaring till att de öländska 

turismaktörerna inte arbetar med alternativa produkter i sina verksamheter kan vara det 

som Rauken och Kelman (2012) beskriver som begränsningar avseende resurser, tid och 

nödvändig kunskap att genomföra anpassningar helt på egen hand. 

 

Resonemanget tyder på att begränsningar i aktivitetstypen som turismaktörerna 

tillhandahåller är en samverkande faktor till destinationens väderkänslighet men 

sannolikt inte den enda. Rauken och Kelman (2012) poängterar att positivt framställda 

väderförhållanden ofta används som försäljningsargument i marknadsföring av 

turismaktörers produktutbud. Samuelsson markerar denna viktiga aspekt när hon 

påpekar att bra väder lockar turister till destinationen som helhet. Öland som samlad 

turistdestination måste således locka turister för att butiken ska få besökare. 

Väderförhållanden är en viktig aspekt som påverkar inkomstmöjligheter för 

turismaktörer men även förmågan att nå ut med produkten på marknaden spelar in 

(Rauken et al. 2010). 

 

4.2 Väderinformation i marknadsföringen 

 

Vad som skapar turisters förväntningar på destinationen och dess väderförhållanden 

som helhet är följaktligen en intressant faktor. Becken (2010) framhäver 

väderförhållanden som en aspekt i turisters beslutsprocess för val av 

semesterdestination. Marknadsföringskampanjer för turistdestinationer innehåller 

vanligtvis någon form av referens till väder i positiv framställning (Wilson & Becken 

2011) och Öland är inget undantag.  

 

Olandsturist.se är Ölands officiella besöksguide för onlinebokning och 

turistinformation. På hemsidan finns uttryck för att väderattribut anses viktiga i 

marknadsföringen av destinationen (se tabell 2). Den övergripande sloganen för 

turistdestinationen är beskrivningen som ”Solens och vindarnas ö”. Öland beskrivs 

vidare som en ”solsäker” destination med ”skönt väder”. Människor uppfattar 

väderförhållanden på olika sätt och uppfattningarna påverkas av information som 

anskaffats inför en specifik situation enligt Nikolopoulou och Steemers (2003). 

Marknadsföringen kan ur detta perspektiv anses medverka till de förväntningar som 

skapas kring Ölands väderförhållanden som turistdestination. Om inte bilden som 

förmedlas av destinationens väderförhållanden besvaras av den turistiska upplevelsen 

väl på destinationen kan ett gap uppstå som kan innebära missnöje och att turister väljer 

att lämna destinationen (Wilson & Becken 2011).  

 

Sårbarheten inför varierande och ogynnsamma väderförhållanden såsom regn kan anses 

förstärkas genom den öländska marknadsföringens utmärkning kring att det ”nästan 
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finns meteorologiska bevis” (olandsturist.se
1
) för att Öland har soligt väder oftare och är 

varmare än andra svenska landskap. Det finns därmed stor risk att det uppstår ett gap 

mellan turisternas förväntningar på väderförhållanden som erhållits från 

marknadsföringen och upplevda förhållanden väl på destinationen om det inte är soligt 

och varmt väder. Detta kan tolkas som en aspekt där marknadsföringen är med och 

bidrar till turistdestinationens väderkänslighet.   

 

Coghlan och Prideaux (2009) uppmärksammar att bra väder är ett av de största 

försäljningsargumenten för många turistdestinationer liksom för Öland. Denstalis et al. 

(2011) påpekar att hur destinationer väljer att använda och kommunicera väderattribut 

påverkar turisters tillfredställelse väl på plats på destinationen. Detta kan tolkas som att 

turistdestinationen i viss mån har möjlighet att inverka på vilken påverkanskraft 

väderförhållanden får. Genom den tolkningen skulle det innebära att destinationen 

skulle kunna rikta fokus mot andra attribut före väderförhållanden i sin marknadsföring 

och därmed minska väderkänsligheten. Väderkänsligheten skulle därmed till viss del 

kunna hanteras med marknadsföringsmaterialet som verktyg. Detta eftersom 

marknadsföringsmaterial är turistdestinationers egna kommunikationsmedel för att 

skapa en specifik destinationsimage hos mottagarna (Coghlan & Prideaux 2009).  

 

Det är emellertid viktigt att poängtera det Gómez Martín (2005) framhäver med att det 

föreligger en stark efterfrågan bland turister på just sol och relativt höga temperaturer 

under sommarsäsongen. Det är därmed förklarligt att turistdestinationer som har 

högsäsong under sommarmånaderna (såsom Öland) lägger fokus på sol och bad i sin 

marknadsföring. Avseende gapet mellan förväntningar på destinationens 

väderförhållanden i relation till faktiskt upplevda förhållanden behövs även hänsyn tas 

till vart turisterna är hemmahörande. Gapet tenderar att vara större för internationellt 

hemmahörande turister mot för inhemska (Wilson & Becken 2011). 

 

Zetterholm (2012) påpekar att de flesta turister till verksamheten för turridning är 

besökare från Kalmartrakten och omkringliggande områden. Detta kan indikera på att 

risken för ett gap mellan förväntningar och upplevelse av Ölands väderförhållanden 

tenderar vara mindre. Marknadsföringens bidragande kraft till destinationens 

väderkänslighet ur detta perspektiv kan då anses vara av mindre karaktär. Denstadli et 

al. (2011) underbygger detta genom resonemang om att besökare ofta har realistiska 

förväntningar och ser sämre väderförhållanden ur ett flexiblare perspektiv på högre 

latituder. Det framhävs dock att det inte heller är en vis strategi att helt lägga fokus på 

att framhäva sämre väderförhållanden på destinationen i marknadsföringen.  
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Tema Rubrik Framställning  Källa 

 

Sol och Temperatur 

 

 

 

Upplev Öland 

 

 

”Det börjar med vitsipporna i Halltorps Hage, går över försommarkarga 

Alvaret, glider in i sol och sandstränder som bara vi har…” 

 

”Fast mest av allt finns det ju nästan meterologiska bevis för att till och 

med solen har valt Öland som sitt svenska favoritlandskap för att värma 

och lysa upp. Här är solen gulare, varmare och oftare.”  

  

olandsturist.se
1
 

 

 Väder ”Varje sommar från midsommar till början på augusti mäts antal 

soltimmar. Historiskt visar den att Öland är ett solsäkert resmål.” 

 olandsturist.se
2
 

     

 Bad, Bada på Öland  ”Förutsättningarna för ett rent, klart badvatten inom nära räckhåll kan 

nog i alla fall inte vara bättre än på ”Solens och Vindarnas Ö” – 

Öland.” 

 olandsturist.se
3
 

    

Vind En kunglig ö med 

lång historia  

”Ölands många soltimmar och syrerika luft skulle göra drottningen gott 

ansåg han, och även dagens kungligheter njuter gärna av Ölands sköna 

väder.” 

 olandsturist.se
4
 

     

Algblomning 

 

 

 

Bad, Bada på Öland ”Liksom övriga Östersjöländer har vi haft vissa problem med alger, men 

det har aldrig varit ”helt invaderat av alger”.” 

”MEN när algerna går till på ena kusten lämnar de också den andra 

sidan. Detta är tack vare vinden och de strömmar som skapas….” 

 

 olandsturist.se
3
 

Tabell 2: Kodning av väderattributsfokus i marknadsföring av Öland som turistdestination. Källa: olandsturist.se.  
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4.2.1 Marknadsföring som riskminimerande verktyg 

 

Det som är intressant i marknadsföringen av Öland på olandsturist.se är emellertid att 

det finns något som kan tolkas som ett försök att minimera sårbarheten inför 

algblomning. Denna del av marknadsföringen verkar försöka påvisa att Öland trots 

att algblomning förekommer har fördelar som minskar risken för att 

badmöjligheterna på destinationen begränsas under sådana förhållanden. 

Destinationens två kuster framhävs som möjliggörande för bad eftersom 

algblomningen alltid lämnar en kust fri. Vinden framhävs som kraften som ger Öland 

den fördelen (olandsturist.se
3
). Framställningen av Ölands vindförhållanden i positiv 

anda kan även tolkas som ytterligare försök att minska sårbarheten inför blåsiga 

förhållanden på destinationen. Denstadli et al. (2011) menar att framhävandet av 

vissa väderförhållanden som kan anses mindre åtråvärda (exempelvis starka vindar 

och höga vågor) vara konkurrenskraftiga marknadsföringsattribut avseende att nå ut 

till mindre turistsegment som surfare. För Lundgrens vindsurfingverksamhet kan 

därmed denna del av marknadsföringens fokus på väderattribut i större utsträckning 

tolkas som positiv. Lundgren (2012) anser emellertid inte fokuset på väderattribut 

vara det viktigaste för att marknadsföringen ska vara effektiv för destinationen. 

Lundgren tror att många öländska verksamheter lever på gamla meriter och därmed 

håller fast vid etablerade koncept före att tänka innovativt. Han tror istället på ständig 

förnyelse och beskriver det som: 

”att det viktiga för Öland som turistmål och framförallt för oss i vår 

verksamhet är att skapa nytt. Det är viktigt att det inte känns som att 

man åker till samma saker som funnits i hundra år”. Vädret beskriver 

han som något som ”folk räknar med på något sätt, att det i alla fall 

är bättre än på andra ställen i landet oftast” (Lundgren 2012-12-05).   

Ett sätt att tolka detta kan vara att marknadsföringen för Öland som turistdestination 

inte i första hand behöver fokusera på väderattribut längre. Destinationen anses redan 

inneha en etablerad image som turistmål avseende att ha ”bättre väder ” än övriga 

Sverige.  

 

4.2.2 Väderattribut som attraktion 

 

Öland har sin högsäsong under sommarmånaderna juli och augusti (Samuelsson 

2012; Lundgren 2012; Nordling Ohlsén 2012). Marknadsföringen för 

turistdestinationer med högsäsong under sommarmånaderna fokuserar oftast på 

framställning av sol och blå himmel. Väderattribut presenteras frekvent som 

attraktioner i sig själva. Gómez Martín (2005) menar att detta beror på att det 

föreligger en stark efterfrågan bland turister på soliga väderförhållanden och relativt 

höga temperaturer på turistdestinationer under sommarmånaderna. Det förklarar att 

tyngdpunkten i marknadsföringen av Öland baseras på soliga och varma 

väderförhållanden.  Det är däremot oklart på vilket sätt fokuset på väderattribut 



Resultatdiskussion och analys 
 
 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  32 

bidrar till Öland som turistdestinations känslighet mot väderförhållanden som inte är 

solsken och varma temperaturer under högsäsong.  

 

Samuelsson (2012) tror emellertid att marknadsföringens påverkanskraft är väldigt 

begränsad. Hon menar att detta beror på att ” dagens möjlighet att kolla aktuellt 

väder gör det ju svårt att lura folk att solen skiner om den nu inte gör det” 

(Samuelsson 2012-12-05). Marknadsföringen av Ölands till viss del enkelriktade 

framställning av soliga väderförhållanden styrker Wilsons och Beckens (2011) 

resultat av forskning av turismorganisationers väderinformationsdistribution på Nya 

Zeeland. Begränsningar i att ange detaljerad information om verkliga 

väderförhållanden på turistorter på Nya Zeeland ansågs vara en möjlighet till att 

bilda en konkurrenskraftig nisch på marknaden. Det kan tolkas som att Öland som 

turistdestination har valt en liknande marknadsföringsstrategi för att etablera sig på 

marknaden. Risken med en sådan strategi är dock enligt Wilson och Becken (2011) 

att det kan uppstå ett gap mellan turisters förväntningar och faktiska upplevelse av 

väderförhållanden väl på destinationen. Detta kan i sin tur medföra att 

helhetsupplevelsen av destinationen blir negativ.  

 

4.2.3 Marknadsföringens effekter 

 

Zetterholm (2012) tror att marknadsföringssloganen ”Solens och vindarnas ö” är en 

bidragande kraft till att skapa förväntningar på Öländska väderförhållanden. 

Zetterholm anser att marknadsföringens fokus på väderattribut även bidrar till 

destinationens väderkänslighet. Zetterholm (2012-12-06) uttrycker detta genom att 

säga: 

”Ja absolut, det gäller ju folk som åker hit allmänt. Oavsett om de ska 

rida turridning eller sola och bada så åker de ju hit med 

förhoppningar om vackert väder. Det är väldigt mycket sådant som 

styr. Det märker man ju liksom, jag har ju bott i Byxelkrok i 60 år. 

Genom åren då det har regnat mycket, så har det inte alls varit lika 

mycket folk. Folk åker hem om det regnar mycket. Ja, det är väldigt 

väderkänsligt Öland, det skulle jag säga”.  

Det som är intressant i Ölands marknadsföringsstrategi är emellertid att det även 

föreligger en framställning av vind som attraktivt väderattribut. Tolkningar kan göras 

att destinationen på det viset har lyckats använda ett som Denstadli et al. (2011) 

nämner som mindre åtråvärda väderförhållanden till en konkurrensfördel. Nordling 

Ohlsén (2012) berättar om att de vid dagligtal om det öländska vädret med besökarna 

till verksamheten nämner sloganen ”Solens och vindarnas ö”. Hon menar att det är 

positivt att ha en etablerad marknadsföringsslogan som framhäver vinden eftersom 

vid blåsiga väderförhållanden är gästen medveten om att det är vanligt för 

destinationen. Marknadsföringen för Öland kan därmed tolkas som en bidragande 

kraft även till att minska känsligheten mot mindre åtråvärda väderförhållanden såsom 
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vind. Det gap som Wilson och Becken (2011) beskriver mellan förväntningar och 

faktisk upplevelse av destinationens väderförhållanden har på så vis framgångsrikt 

minskats avseende vindförhållanden på Öland.  

 

4.3 Väderinformation i media  

Nyhetsmedia har påvisats som en bidragande kraft till vilken bild turister får av en 

turistdestination och dess väderförhållanden. Castelltort och Mäder (2010) menar att 

nyhetsmedias rapportering kring turistdestinationer inte alltid är bestämmande vid 

val av semesterdestination men att det spelar en viktig roll i processen. Medias 

rapportering av händelser på en destination bidrar till en sorts riskminimering för 

turister avseende balansen mellan förväntningar och fördelar med valet av 

destination.  

Tema Rubrik Formulering Beskrivning Källa 

 

Solsken 

och  

Tempera

tur 

 

”Sverige dränks 

i sol och värme” 

 

Positiv 

 

Öland nämns i form av plats som får 

mycket varmt och soligt.  

 

aftonbladet.

se1, 2011-

09-30 

 ”Nu drar 

danskvärmen in 

över Sverige” 

Positiv Öland presenteras som ett av flera 

områden med större solchanser och 

gynnsammare väderlek. 

aftonbladet.

se2, 2012-

08-05 

 

 

 

 

 

 

Nederbö

rd 

 

”Det är alltid 

soligast på 

Gotland” 

 

 

”Polska regnet 

förstör helgen” 

 

Negativ 

 

 

 

 

Negativ 

 

Öland nämns i form av att kungen 

borde ha haft ett residens på Gotland 

istället som uppges ha soligare väder 

än Öland. 

 

Öland nämns som ett drabbat område 

för s.k. ”regnkaos”. 

 

aftonbladet.

se3, 2012-

08-07 

 

 

 

aftonbladet.

se4, 2011-

07-21 

     

Åska 

och 

nederbör

d 

”Nytt oväder på 

väg” 

Negativ Öländsk turist intervjuas om rådande 

väderförhållanden och presenteras 

som ”blöt campare”. 

aftonbladet.

se5, 2009-

07-18 

     

Vind ”Överallt ligger 

sönderblåsta 

tält” 

Negativ 

 

 

 

 

Öländska campingturister intervjuas 

om rådande s.k. ”busväder” och dess 

konsekvenser. Hastiga 

väderförändringar som skett på 

destinationen beskrivs. 

aftonbladet.se6, 

2010-07-24 

 

 

 

Tabell 3: Kodning av nyhetsartiklar som behandlar Öland och väderförhållanden. Källa: aftonbladet.se. 
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De analyserade nyhetsartiklarna från aftonbladet.se (se tabell 3) innehåller i vissa fall 

positivt laddade rubriker som berör Öland och destinationens väderförhållanden. I 

artikeln ”Sverige dränks i sol och värme” (aftonbladet.se
1
) uppmärksammas Kalmar 

och Öland som platser i Sverige som får varma temperaturer och sol som inte är långt 

från rekordet för årstiden. Även artikeln ”Nu drar danskvärmen in över Sverige” 

(aftonbladet.se
2
) bidrar med positiv uppmärksamhet till Öland genom att påpeka att 

”– Man ligger bättre till om man vistas antingen på Gotland och Öland eller längs 

med kusterna och vid de stora insjöarna. Där kan det vara gynnsammare väderlek”. 

I vilken utsträckning besökare som funderar på att semestra på Öland eller som redan 

befinner sig på destinationen påverkas av positiva nyheter om kommande 

väderförhållanden är svårt att avgöra. De intervjuade turismaktörerna på Öland tror 

generellt sett att besökare alltid förväntar sig fint väder på destinationen (Zetterholm 

2012; Lundgren 2012; Nordling Ohlsén 2012; Samuelsson 2012). Lundgren (2012) 

påpekar dock att de månader under sommarsäsongen som det har rapporterats i 

media om bäst väder på Öland och Gotland i förhållande till övriga landet har 

besöksantalet ökat markant omkring deras vindsurfingverksamhet. 

 

Merparten av artiklarna som behandlar Öland och väderförhållanden har emellertid 

en mer negativ framställning. I artikeln ” ”Överallt ligger sönderblåsta tält” 

(aftonbladet.se
6
) fås en inblick i de varierande väderförhållandena på destinationen 

och dess konsekvenser för en barnfamilj på campingsemester. 

”Familjen Anderssons campingsemester på Öland har varit både 

himmel och helvete. I dag byttes rekordvärme mot ösregn och 

stormbyar.  

– Det spöregnar, blåser kuling och tälten är förstörda, säger Carina 

Andersson.  

När familjen kom till Saxnäs camping på Öland i torsdags stod 20 

personer i kö för en tältplats. Det var 30 grader varmt och stekande 

sol. Men i går föll ett stilla sommarregn som en försmak på vad som 

skulle komma i dag – ösregn, stormbyar och ett mindre kaos.  

– Det ligger parasoll och sönderblåsta tält överallt. Och det är stora 

sjöar på gräset, säger Carina Andersson från Ljungby, som semstrar 

med sin man Jörgen och deras barn Simon, 6, och Jakob, 2.  

När de kom tillbaka till sitt tält i eftermiddags efter en utflykt såg de 

hur grannens tält hade blåst upp över husvagnen.   

– Vi har förankrat allt vi äger nu, säger hon. Nu funderar de på att 

göra som många andra på campingen redan gjort – vända hem igen. 

 – Barnen tycker att det är spännande att sitta i vårt tält och höra 

regnet utanför. Men nu hoppas vi att det vänder, säger hon.” 

(aftonbladet.se
6
).  
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Samuelsson (2012) och Zetterholm (2012) berättar att konsekvenserna av regnig 

väderlek på destinationen är att besökarna väljer att vända hem. Campingturisterna 

som intervjuas i artikeln ”Överallt ligger sönderblåsta tält” (aftonbladet.se
6
) 

beskriver att många andra turister redan har vänt hem och att även de funderar på att 

göra det till följd av regniga väderförhållanden.  Ogynnsamma väderförhållanden har 

potential att påverka turisttrafiken till och från en destination (Morgan et al. 2011) 

vilket bekräftas i artikeln.  

 

4.3.1 Nyhetsmedias framställning av vädervariationer 

 

Innehållet i artikeln ”Överallt ligger sönderblåsta tält” (aftonbladet.se
6
) kan även 

tolkas som att Öland präglas av hastiga och stora variationer i sina 

väderförhållanden. ”När familjen kom till Saxnäs camping på Öland i torsdags stod 

20 personer i kö för en tältplats. Det var 30 grader varmt och stekande sol” kan 

påvisa hur väderkänsligt Öland som turistdestination är. Vid varma temperaturer och 

mycket solsken attraherar destinationen många besökare. Hur media framställer 

vädervariationerna i form av ”Men i går föll ett stilla sommarregn som en försmak på 

vad som skulle komma i dag – ösregn, stormbyar och ett mindre kaos” kan tolkas 

som att nederbörd på Öland av mindre omfattning är ett påbud om ett stundande 

”kaos”. Anledningen till att media framställer omfattande nederbörd på detta vis kan 

kopplas till Fiskes (1980) resonemang om att människor i större utsträckning 

uppmärksammar extrema eller negativa händelser. Människors val av vilka stimuli 

de reagerar på beror på hur avvikande attributen är och om de är positivt eller 

negativt laddade. Lundgren (2012) underbygger detta resonemang genom att påpeka 

att besökare tenderar att i större grad uttrycka sig om vädret i fall det anses som 

dåligt och avvikande mot deras förväntningar. Han utgår ifrån sig själv och menar att  

”om jag hade åkt någonstans hade jag på något sätt förväntat mig att 

det är bra väder. Är det då bra väder så säger jag det inte för jag blir 

inte förvånad. Men om jag åker någonstans och förväntar mig att det 

ska vara bra väder och det istället är dåligt, då säger jag ju det 

istället” (Lundgren 2012-12-05).   

 

Samuelsson (2012) tror att tidigare erfarenheter och vädermässig historik bidrar till 

att skapa förväntningar hos turister på Ölands väderförhållanden. Turisterna 

förväntar sig soligt och varmt väder under högsäsong eftersom det är vad 

erfarenheterna och därmed historiken tidigare visat. Information i media om 

exempelvis regnoväder som är mindre åtråvärda väderförhållanden för turisten 

uppmärksammas eftersom det är avvikande mot deras erfarenheter och kan anses 

begränsa semesteraktiviteterna. Fiske (1980) förklaring till detta är att extrema eller 

negativa händelser kan anses vara mer ovanligt och därmed fäster människor större 

vikt vid dem. Ovanliga eller nya händelser innebär i sin tur ett nytt fenomen i 



Resultatdiskussion och analys 
 
 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  36 

människors omgivning. Människor uppmärksammar således dem i syfte att anskaffa 

sig ytterligare kunskap för att vara informerade och kunna agera om säkerheten är i 

fara.  

 
4.3.2 Nyhetsmedia som påverkande kraft 

 

Väderförhållanden är en aspekt som påverkar turisters aktivitetsschema avseende när 

och vilka aktiviteter som är möjliga att utföra enligt Gómez Martín (2005). Om 

tidigare erfarenheter inneburit en förväntning på Öland som semesterdestination att 

ha soligt och varmt väder under sommarsäsongen kommer information om 

avvikande väderförhållanden troligtvis att uppmärksammas. Nordling Ohlsén (2012) 

anser att förväntningar på öländska väderförhållanden och att destinationen anses 

som en solsäker destination till viss del beror på ”Solligan” som figurerat i media i 

flera år. ”Solligan” innebär mätningen av antal soltimmar på platser runt om i 

Sverige under sommarmånaderna och som påvisas utmärka Öland historiskt sett som 

ett solsäkert resmål (olandsturist.se
2
). Nordling Ohlsén (2012) menar att ”Solligan” 

har bidragit till att bygga upp förväntningar som ska besvaras avseende soligt och 

varmt väder. Väderförhållandens påverkan på turisters vistelsetid på 

semesterdestinationen har undersökts av bland andra Denstadli et al. (2011). I 

forskningen har konstaterats att ihållande ogynnsamma väderförhållanden som 

begränsar de aktiviteter turisterna önskar utföra påverkar turistströmmarna negativt. 

Samuelsson (2012) och Zetterholm (2012) skildringar av konsekvenserna av 

ihållande regniga väderförhållanden på Öland vittnar om att effekter blir att 

besökarna väljer att vända hem. Informationen i media om mindre åtråvärda 

väderförhållanden som regn, kan tolkas att tas i beaktning bland annat avseende 

turisters vistelsetid på destinationen. Zetterholm (2012) menar att den allmänna 

förväntningen är att Öland ska ha bra väder och soligt. En regnig sommar innebär att 

människor således blir besvikna. Zetterholm tror att medias rapportering kan påverka 

till viss del i de fall de förebådar väder som sedan inte slår in. Hon menar att det är 

onödigt överdrivet med vissa extrema rubriker som förekommer som exempelvis 

”rysskyla” i medias rubriker.  

 

Enligt Castelltort och Mäder (2010) är media en bidragande kraft till vilket intryck 

turister får av en turistdestination och dess väderförhållanden. Medias rapportering 

om regnoväder presenteras ofta med stöd i slagkraftiga ordval såsom ”regnkaos” som 

går i linje med det Nordling Ohlsén (2012) och Zetterholm (2012) beskriver som 

”extrema rubriker”. Detta kan exemplifieras i artikeln ”Polska regnet förstör helgen” 

(aftonbladet.se
4
). Utdrag från innehållet av artikeln nämner Öland som ett drabbat 

område av ”ovädret”:  

”Här kommer regnkaoset. Nu drar ett oväder in över Sverige – och 

stannar hela helgen.  

– Det blir riktigt skitväder, säger Emil Björck, metrolog på SMHI. 
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 Glöm solen, nu kommer ett lågtryck från Polen som förstör helgen på 

flera håll i landet. Ovädret för med sig ett stort regnområde som drar 

in över Gotland och sedan sprider sig längs med Östersjökusten.  Det 

har redan nått Öland och arbetade sig norrut under onsdagskvällen”.  

Nordling Ohlsén (2012) underbygger resonemanget kring medias användande av 

”extrema rubriker” genom att berätta om sommarsäsongen 2012. Nyhetsmedier 

talade främst om regniga väderförhållanden och kopiösa nederbördsmängder. 

Nordling Ohlsén (2012) menar att Öland inte drabbades så hårt av dessa 

nederbördsmängder i den utsträckning som media framställde det. På det sättet anser 

hon att media påverkat potentiella besökares uppfattningar negativt om 

väderförhållanden på Öland. Hon anser att medias rapportering till viss del bidrog till 

ett lägre besöksantal till destinationen under högsäsongen 2012 på grund av 

överdrivna beskrivningar av väderförhållanden.  

 

Lundgren (2012) anser att media har relativt stor genomslagskraft generellt. De 

besökare som enbart kommer till destinationen för vindsurfingsaktiviteter påverkas 

emellertid marginellt av medias rapportering, menar Lundgren. Besökarna som 

engagerar sig i vindsurfing är ofta intresserade av vindförhållanden och håller sig 

ständigt uppdaterade via mer frekventa informationskanaler på Internet än via 

nyhetsmedias rapportering. Samuelsson (2012) menar att medias genomslagskraft 

nog har minskat eftersom alla nu har större möjlighet att själva bilda sig en 

uppfattning om väderförhållanden via mer uppdaterade källor på Internet. Hon minns 

emellertid att något år runt tidpunkten för Ölands Skördefest rapporterade media om 

att det skulle bli ett ”fruktansvärt väder” men att det i slutändan blev ganska fint 

väder. På det viset drabbades Öland av medias rapportering trots att det blev fina 

väderförhållanden eftersom ”det inte spelade någon roll för då hade de redan skrämt 

bort många besökare” (Samuelsson 2012-12-05). Detta kan kopplas till det 

Weinberger och Romeo (1989) resonerar kring att negativa nyheter har en tendens att 

få stort genomslag i både nyhetstidningar som via television och radio.  

 

4.3.3 Effekter av nyhetsmedias rapportering 

 

Observationer av medias rapportering har även visat att enbart omnämnandet av en 

negativt laddad nyhet gör att det uppmärksammas och förs vidare till andra parter. 

Om den negativa informationen handlar om ett varumärke som annars har ett gott 

rykte kring aspekten som framställs negativt, tenderar informationen att få ytterligare 

större genomslag och uppmärksamhet. Om Öland som turistdestination tolkas som 

varumärket med gott rykte i form av soligt och varmt väder kan således medias 

rapportering om sämre väderförhållanden få effekten att turister väljer att inte besöka 

destinationen. Rapporteringens genomslagskraft kan emellertid tolkas ha minskat 

enligt respondenternas påpekande att det i dagsläget finns andra forum på Internet 

som tillhandahåller mer detaljerade och aktuella förhållanden. En analytisk reflektion 
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kring detta är att det kan bero på vid vilken tidpunkt medias rapportering behandlar 

extrema väderförhållanden i relation till turisternas steg i beslutsprocessen att besöka 

destinationen. Vidare forskning kring det sambandet behövs emellertid för ett 

resonemang i frågan.   

 

Ordval i artiklar kan emellertid ses som en faktor som kan bidra till en negativ bild 

av väderförhållanden på Öland som turistdestination. Ordval som kan bidra till en 

syn på ogynnsamma väderförhållanden på Öland kan exemplifieras genom 

beskrivningen av en intervjuad besökare till destinationen som ”blöt campare på 

Öland” i artikeln ”Nytt oväder på väg” (aftonbladet.se
5
). Artikeln framhäver att det 

är ”dags att plocka fram paraplyet” eftersom ett ”oväder” med åska och regn drar upp 

över Sverige. Det intressanta är att intervjupersonen i artikeln är en campingturist på 

Öland som säger att ” Det aldrig har kommit så mycket regn på så kort tid”. Varför 

har journalisten valt att intervjua en campinggäst på specifikt Öland när artikeln 

behandlar ett ”oväder” som drabbar hela Sverige? Svaret på frågan är egentligen inte 

det viktiga, urvalet beror säkerligen på många olika samverkande faktorer. Det 

betydande är att det är de regniga väderförhållanden på Öland som får 

uppmärksamhet. Utifrån Fiskes (1980) resonemang om att människor fäster större 

vikt vid avvikande händelser kan det tolkas som att regnoväder på Öland är något 

ovanligt och värt att uppmärksammas.  

 

4.4 Besökarnas respons på väderförhållanden 

 

Ölands väderförhållanden avseende nederbördsmängder under sommarsäsongen 

varierar mycket från år till år. Lundgren (2012) beskriver att sårbarheten mot rikliga 

nederbördsmängder och mindre soltimmar föreligger främst bland de 

omkringliggande företagen runt vindsurfingverksamheten. Detta eftersom besökarna 

som engagerar sig i vindsurfing ofta har sällskap av medföljande släkt och vänner. 

Medföljarna brukar i vanliga fall aktivera sig med sol och bad eller kioskbesök under 

tiden vindsurfingaktiviteten pågår. Föreligger det väderförhållanden i form av regn, 

kyligare temperaturer och överhängande molnighet är det således inte lika många 

medföljare vilket innebär förluster för de omkringliggande verksamheterna. 

Lundgren berättar att generellt sett åker besökare främst till Öland för att många har 

uppfattningen att det är mycket sol på Öland. Han berättar att besökarna som 

engagerar sig i vindsurfingaktiviteterna däremot har en högre tolerans mot varierande 

väderförhållanden såsom regn och molnighet så länge vindstyrkan möjliggör 

aktiviteten. En förklaring av detta fenomen skulle kunna kopplas till det Gómez 

Martín (2005) beskriver angående uppfattningar om ”bra” väderförhållanden. 

Toleransen för väderförhållanden såsom kraftig vind och molnighet bland de 

besökare som deltar i vindsurfingaktiv kan då förklaras med att det är mer optimala 

förhållanden för dem.  För de medföljande besökarna som inte har intresse i att utföra 

liknande aktiviteter ser därmed dessa förhållanden som mindre åtråvärda. De blir 
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mindre åtråvärda eftersom aktiviteten sol och bad kan anses gynnas mer av starkt 

solsken, varma temperaturer och milda vindförhållanden.   

 

Samuelsson (2012) menar att besökarna kommer till ön även om vädret inte är 

optimalt för enbart sol och bad. En anledning till detta kan vara att många av 

besökarna har sommarstugor alternativt husvagnar uppställda på Öland. Dessa 

besökare är väl införstådda med hur väderförhållanden för destinationen tenderar att 

variera. Kopplingar kan göra till det Nikolopoulou och Steemers (2003) behandlar 

om att människors upplevelse av väderförhållanden påverkas av deras erfarenheter. 

Det Samuelsson (2012) beskriver om att många av butikens besökare har 

sommarstugor på destinationen kan peka på att de via erfarenhet har lärt sig ett 

handlingsmönster vid sämre väderförhållanden. Detta underbygger Nikolopoulou 

och Steemers (2003) påpekande om att långsiktiga erfarenheter har givit människor 

ett aktionsschema att handla utifrån om en specifik situationstyp uppstår. Samuelsson 

(2012) påpekar dock att allra bäst är försäljningen i butiken när det har varit varma 

temperaturer och solsken flera dagar i rad. Hon berättar att besökarna har som 

starkast köplust när de ” solat sig röda och är trötta på stranden” (Samuelsson 

2012-12-05). Vid regniga väderförhållanden går köplusten ner och Samuelsson tror 

att det beror på att besökarna känner sig ”lurade på vädret” och således blir på dåligt 

humör. En möjlig förklaring till att handeln och butiken ”Sol och Vindar” gynnas av 

ihållande soligt och varmt väder kan kopplas till det Nikolopoulou och Steemers 

(2003) beskriver som behovet människor har av en stimulerande och variationsrik 

omvärldsmiljö. Människor upplever större tillfredställelse med sin omvärldsmiljö om 

den är intressant och innehar valmöjligheter av aktiviteter. Även paralleller kan dras 

till att människor refererar till sina samlade upplevelser en tid tillbaka avseende 

tillfredställelse med miljöförhållanden. Det kan förklara att besökarna har upplevt en 

längre tid av sol och värme och därmed söker sig till svalare inomhusmiljöer som 

Samuelssons butik när väderförhållandena förehåller sig statiska.  

 

Nordling Ohlsén (2012) berättar att golfare är en tålig målgrupp avseende varierande 

väderförhållanden. Det som främst påverkar besökare som engagerar sig med 

golfaktiviteter är åska eftersom de då inte får gå ut och spela. Nordling Ohlsén 

(2012-12-05) säger att golfare ”annars är ute och spelar i alla väderlekar om man 

säger så”. Väderförhållandens begränsningar av möjligheten att utföra aktiviteten 

kan direkt härröras till det Gómez Martín (2005) säger om att gynnsamt upplevt 

väder är en fråga som bland annat bestäms ur säkerhetssynpunkt.  

 

Känsligheten avseende väderförhållanden under sommarsäsongen beror emellertid i 

första hand på att besökarna måste se till hela familjens behov. Nordling Ohlsén 

(2012-12-05) ger som exempel att ”skiner solen på västkusten då så kanske man 

stannar här några dagar och sen fortsätter man vidare så att alla får sin beskärda 

del av semestern”. Upplevelsen av väderförhållanden är i stort sett baserat på 
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subjektiva värderingar. Värderingarna grundar sig i individens personliga preferenser 

i relation till miljömässiga attribut på en destination (de Freitas 2005). Anledningen 

till känsligheten under sommarsäsongen kan därmed grunda sig i att det är ett större 

sällskap som besöker destinationen tillsammans och som innehar olika personliga 

preferenser. Det som medlemmarna av sällskapet finner tillfredställande 

väderförhållande för golfaktiviteten kanske inte delas av andra medlemmar som vill 

utföra andra aktiviteter.    

 

4.4.1 Aktiviteternas begränsningar 

 

Zetterholm (2012) beskriver även att känsligheten ibland inte föreligger befinna sig 

hos besökarnas preferenser utan istället hos aktivitetens utformning. Aktiviteter 

såsom turridning kräver väderförhållanden som inte innebär för varma temperaturer, 

åska eller kraftig nederbörd. Hon menar att besökarna som vill delta i turridningen 

ofta inte förstår att vissa väderförhållanden begränsar möjligheten att utföra 

aktiviteten. Hon menar att många exempelvis vill boka på vintern eller säger att det 

”inte gör något om det regnar”. Trots att besökare uttrycker en tolerans mot mindre 

tillfredställande väderförhållanden berättar Zetterholm (2012) att de inte rider ut på 

turridning om det regnar kraftigt eftersom upplevelsen av aktiviteten blir lidande. 

Zetterholm (2012-12-06) menar att det begränsar till en positiv upplevelse bland 

annat eftersom ”då sitter vi ju inte och fikar och sådär, det är ju inget trevligt om det 

ösregnar liksom”. Hon berättar vidare att konsekvenser av regniga väderförhållanden 

är starkt märkbara finansiellt för verksamheten. De kan förlora flera tusentals kronor 

vid inställda turridningar på grund av kraftig nederbörd eller åska. Det intressanta 

med det Zetterholm beskriver kring väderkänsligheten är att det verkar föreligga 

större sårbarhet hos själva aktivitetens utformning snarare än vad besökarna anser 

acceptabelt. Emellertid är en förklaring till detta att aktiviteten innebär nyttjandet av 

levande djur som kräver vissa väderförhållanden för att inte fara illa.  

 

I Zetterholms verksamhets fall finns det kopplingar till det Nikolopoulou och 

Steemers (2003) diskuterar kring exponeringstid som en faktor för upplevelse av 

väderförhållanden. Bland annat värmerelaterade faktorer såsom känslighet mot 

varma respektive kalla temperaturer tas upp. Zetterholms (2012) verksamhet verkar 

således vara begränsad med hänsyn till exponeringstid och större känslighet mot 

varma respektive kalla temperaturer. Eftersom verksamheten består av djurrelaterad 

aktivitet blir det en ytterligare känslighet mot väderförhållanden som inte är 

optimala. Både djurens och människornas behov måste således integreras och det 

innebär större krav på väderförhållanden. Väderkänsligheten kan således sägas bero 

på vilka typer av preferenser som behöver beaktas för att aktiviteten ska fungera 

optimalt och tillfredställande för alla inblandade parter.    
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4.5 Reflektioner om hantering av väderkänslighet på destinationen 

 

Utifrån den teoretiska referensramen kunde fyra övergripande aspekter utrönas som 

bidragande till en turistdestinations väderkänslighet (se figur 1). Väderförhållanden, 

turismaktörernas produktutbud, väderinformation i marknadsföring och nyhetsmedia 

samt besökarnas respons och dessa faktorers förhållanden till varandra har legat till 

grund för studien. Hur ser då de öländska turismaktörerna på hur faktorerna kan 

förändras för att minska Ölands sårbarhet mot varierande väderförhållanden? 

Lundgren (2012-12-05) tror att människor i allmänhet är medvetna om att ”väder är 

väder liksom” och att ”man inte kan garantera bra väder varje dag”. 

Marknadsföringen anser han begränsad i sin kraft att påverka men att destinationen 

borde gynnas av ett skiftat fokus. Han föreslår en marknadsföring som i större 

utsträckning framhäver Öland som ”ett resmål där det finns mycket att göra och att 

vädret istället bara är en väldigt bra bonus”.  

 

Zetterholm (2012) anser att det handlar om en kostnadsfråga avseende varför inte 

större fokus läggs i marknadsföringen på andra aktiviteter än sol och bad. Detta är 

ytterligare en intressant aspekt eftersom det kan vara en förklaring till fokus på 

väderattribut i marknadsföring – väder innebär inga stora kostnader. Väder skulle 

kunna tolkas som en gratis resurs att använda för att kommunicera en destinations 

image. Samuelsson (2012) anser dock att Öland är beroende av väderförhållanden 

eftersom besökarna till destinationen främst attraheras av sol och bad. Därmed 

grundar sig marknadsföringen även till stor del i det verkliga behovet som besökare 

ämnar att tillfredställa genom ett besök till destination.  Zetterholm (2012) 

underbygger däremot Lundgrens argument genom att påpeka att Öland skulle gynnas 

av att informera besökare i större utsträckning om vilka andra typer av aktiviteter 

som finns att göra på destinationen. Samuelsson (2012) menar att det finns många 

aktörer på Öland som erbjuder alternativa aktiviteter att ”förströ sig med om det inte 

är badväder”. Därmed förefaller det pågå arbete med att erbjuda alternativa 

produkter på destinationen. Nordling Ohlsén (2012) berättar emellertid om en 

problematik kring erbjudande av alternativa aktiviteter. Problematiken för hennes 

verksamhet är bland annat att det anses svårt att motivera besökare som kommit till 

anläggningen i syfte att spela golf att exempelvis ta en promenad eller sätta sig i 

bastun vid sämre väderförhållanden.   

 

Samuelsson (2012) påpekar även en viktig aspekt att beakta avseende besöksantalet 

till destinationen. Hon poängterar att det inte enbart är vädret som påverkar 

försäljningen i hennes butik. Allmänna ekonomiska konjunkturer, hur 

semesterperioder ser ut tillsammans med när högtider såsom påsk och pingst infaller 

spelar in. Lundgren (2012) påpekar dock att Öland som destination för vindsurfing är 

känslig under perioder om prognoserna ser ut att enbart innehålla soligt och varmt 

väder och lite vind. Även om väder kanske inte kan förklara bortfall av besöksantal 



Resultatdiskussion och analys 
 
 
 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Kalmar  42 

så kan det utmärkas som en bidragande orsak till att besökare inte åker till 

destinationen. För vindsurfingverksamheten innebär effekterna vid ogynnsamma 

väderförhållanden att besökarna väljer antingen att åka någon annanstans eller 

planerar om semesterns aktivitetsschema. 

 

Nikolopoulou och Steemers (2003) menar att människor i större utsträckning kan 

anses tolerera förändringar i den fysiska miljön om det sker naturligt. Möjligen kan 

detta innebära att besökarna till Öland kan tolerera varierande väderförhållanden 

eftersom det är en naturlig process. Gómez Martín (2005) menar att effekten av 

mindre variationer i destinationens väderförhållanden främst består i att människor 

söker sig till inomhusaktiviteter före utomhusaktiviteter. Om Ölands turismaktörer i 

större utsträckning skulle försöka ha en beredskap i form av alternativa aktiviteter 

inomhus skulle möjligen känsligheten mot ogynnsamma väderförhållanden kunna 

förändras.  Eftersom det inte finns några garantier för ”bra väder” (Gómez Martín 

2005) skulle ett sådant produktutbud kunna förhindra missnöje och uttråkning bland 

turister och därmed öka viljan att stanna på destinationen vid sämre 

väderförhållanden.
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5 SLUTSATSER 
 
Kapitlet innehåller de viktigaste slutsatserna av forskningsresultaten. Avslutningsvis i 

kapitlet delges resultaten av studiens implikationer samt förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet.   

5.1 Forskningsresultatets betydelse 
 

I undersökningen har beskrivning och analys gjorts av fallstudieområdet Öland och 

dess turismaktörer. Studien har påvisat aspekter som kan bidra till att en sårbarhet 

föreligger mot varierande och ogynnsamma väderförhållanden på destinationen. 

Undersökningsresultaten tyder på att väderkänsligheten kan orsakas av en 

kombination av turismaktörernas produktutbud, besökarnas förväntningar samt 

marknadsföringens fokus på väderattribut. Nyhetsmedias rapportering har påvisats ha 

en begränsad kraft att påverka till följd av förekomsten av andra Internetforum som 

erbjuder mer frekvent och uppdaterad väderinformation. 

 

5.1.1 Utomhusaktiviteter som huvudsakligt produktutbud bidrar till 
väderberoende. 

 

Teoretiska utgångspunkter för studien har visat att känsligheten hos 

turistdestinationer mot ogynnsamma väderförhållanden kan minskas genom ett 

produktutbud som både erbjuder inomhus- som utomhusaktiviteter.  

 

Det framgår i diskussionen och analysen att de flesta turismaktörerna i fallstudien 

tillhandahåller ett produktutbud som består av utomhusbaserade aktiviteter. 

Turismaktörerna upplever en sårbarhet i sina verksamheter då ogynnsamma 

väderförhållanden medför att besökare vänder hem. Det intressanta i studiens resultat 

är emellertid att den turismaktör som tillhandahåller inomhusbaserat produktutbud 

även upplever negativa effekter av ogynnsamma väderförhållanden såsom regn. 

Tendenser kan därmed påvisas att Öland som turistdestination som helhet oavsett 

inomhus- eller utomhusbaserat produktutbud sviker att locka besökare om 

väderförhållanden är ogynnsamma.  

 

5.1.2 Besökares förväntningar om specifika väderförhållanden bidrar till 
känslighet mot vädervariationer på destinationen. 

 

Turismaktörerna beskriver att besökare ofta litar på att det ska vara soligt på 

destinationen på grund av vädermässig historik som påvisar detta. Öland som 

turistdestination blir därmed känsligt när det exempelvis är ihållande regniga 

väderförhållanden eftersom det inte bemöter besökarnas förväntningar på 

destinationen.   
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Forskningsresultatet visar därmed att vilka förväntningar besökare har på 

destinationens väderförhållanden är en viktig faktor för sårbarheten inför 

vädervariationer. Studiens analysdel har indikerat på att destinationen behöver 

minska gapet mellan turisternas förväntningar och faktiska upplevelse av 

väderförhållanden på destinationen för att bli mindre sårbar.  

 

5.1.3 Fokus i marknadsföringen på specifika väderattribut medverkar till 
sårbarhet mot ogynnsamma väderförhållanden. 

 

Turismaktörerna anser inte att marknadsföringen generellt har en stor förmåga att 

påverka men att den tenderar att framhäva väderattribut. Studien har visat att en 

möjlig förklaring till frekvent användande av väderattribut i marknadsföringen kan 

handla om en kostnadsfråga i relation till besökares krav. Besökare anser soliga 

väderförhållanden som en attraktionskraft och väderattribut är en tillgänglig resurs 

med låg kostnad att använda.  

 

5.1.4 Missvisande rapportering i nyhetsmedia om väderförhållanden på 
destinationen kan innebära ekonomiska förluster för turismaktörerna. 

 

Undersökningen har inte kunnat framlägga tillräckligt med empiriskt underlag för att 

fastslå att nyhetsmedias rapportering faktiskt utgör en faktor i destinationens 

väderkänslighet. Forskningsresultaten indikerar på att nyhetsmedias påverkanskraft 

är begränsad eftersom turismaktörerna i studien anser att det finns fler och i högre 

grad uppdaterade källor på Internet som besökare vänder sig till avseende 

information om rådande väderförhållanden. I analysen kan jag emellertid se 

tendenser som tyder på att nyhetsmedia i vissa fall kan bidra till destinationens 

sårbarhet avseende väderförhållanden.  Denna sårbarhet verkar främst uppstå då 

medias rapportering kring specifika väderförhållanden på destinationen inte 

realiseras.  

 

5.1.5 Brist på alternativa turismprodukter bland turismaktörerna ger 
känslighet mot vädervariationer.  

 

Undersökningen har visat att produktutbudet bland de intervjuade turismaktörerna 

lider av brist på alternativt utbud vid ogynnsamma väderförhållanden för de 

huvudsakliga aktiviteterna. Detta kan sägas medverka till beroendeförhållandet av 

”bra” väderförhållanden. Resultaten indikerar på att bristen på alternativa produkter 

medför finansiella förluster för turismaktörerna när besökarna vänder hem på grund 

av ogynnsamma väderförhållanden.   

 

Forskningsresultatens betydelse behöver beaktas med hänsyn till begränsningar i 

studiens utformning. Forskningsmetoden som använts i form av fallstudie gör att 

resultaten inte ska ses som generaliseringar eller allmänna sanningar. Resultaten bör 
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därmed förstås i fallstudieområdets sammanhang. En annan begränsande faktor är 

tidsrymden på tio veckor för studien. Till följd av bearbetningen av stora mängder 

insamlat material för undersökningen har detta inneburit att analysens utsträckning 

inte blivit lika djup mot vad som kunde varit möjligt om en längre arbetsperiod hade 

förelegat.  

5.2 Implikationer av forskningsresultaten 
 

En viktig implikation av studien är att turistdestinationer behöver ta hänsyn till både 

externa krafter som påverkar (såsom media) tillsammans med interna som 

marknadsföring och produktutbudet på destinationen. Detta för att kunna minska 

gapet mellan besökares förväntningar på destinationens väderförhållanden i relation 

till de verkliga.  Om de samlade resultaten beaktas tyder det på att det saknas plan för 

riskminimering av varierande väderförhållandens effekter på turistdestinationen 

Öland. Genom denna studies resultat kan förhoppningsvis en större medvetenhet 

kring fenomenet öppna upp möjligheter för en vidare utveckling för destinationen 

inom detta område. 

 

5.3 Rekommendationer 
 

Forskningsresultaten medger rekommendationer till marknadsföringsansvariga för 

Öland som turistdestination. Tendenser i studien har påvisat att marknadsföringen 

behöver lägga mer fokus på aktivitetsutbudet snarare än att framhäva väderattribut. 

Utifrån analysen av det empiriska underlaget kan förslag ges på att i större 

utsträckning framhäva vad som finns att göra på destinationen och att vädret mer bör 

anses som en tillfredställande bonus. Rekommendationer kan även göras till 

turismaktörer att utveckla alternativa produkter i sina verksamheter som inte är 

beroende av specifika väderförhållanden. Som helhet betraktat ger dock 

forskningsresultaten inte tillräckligt stöd för att rekommendera förslag på vilken typ 

av alternativt produktutbud eller marknadsföring som skulle kunna minska 

väderkänsligheten. För att kunna stadga sådana rekommendationer krävs ytterligare 

forskning inom området.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

 

Under uppsatsens genomförande har ytterligare frågeställningar kring ämnesområdet 

uppkommit som skulle vara intressant att undersöka. Eftersom det har påvisats 

tendenser att alternativa produkter skulle kunna minska destinationens 

väderkänslighet anser jag det intressant att undersöka vilka produkter som skulle 

kunna vara tänkbara. Även en jämförande studie avseende hur väderkänsligheten ter 

sig på olika turistdestinationer hade varit intresseväckande forskning. En sådan studie 

skulle vara intressant även för att se hur geografiska förhållanden påverkar besökares 
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förväntningar på destinationers väderförhållanden. Vidare forskning kring 

nyhetsmedias och marknadsförings egenskaper som påverkande krafter avseende 

förväntningar på turistdestinationers väderförhållanden hade även varit fascinerande. 

Detta för att undersöka vilken betydelse väderinformation har för besökares 

uppfattning och upplevelse av turistdestinationers väderförhållanden.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

1. Hur skulle ni beskriva er verksamhet? 

2. Vilka turismprodukter/service tillhandahåller ni? 

3. Vilka turister besöker er verksamhet (ålder, familjeform)?  

a. Har ni många återkommande gäster/eller dagsbesökare?  

b. Hur aktiva är era gäster (utomhusaktiviteter)? 

4. Hur upplever du väderförhållandena på Öland?  

a. Varför anser ni att det är på detta sätt? 

5. Anser ni att Öland är beroende av sina väderförhållanden som 

turistdestination?  

a. På vilket sätt? Varför/Varför inte?  

6. Vilka väderförhållanden påverkar ert produktutbud? 

a. På vilket sätt påverkar väderförhållandena som ni beskriver er 

turismverksamhet? 

7. Försöker ni anpassa er verksamhet på något sätt till olika väderförhållanden?  

a. Har ni några alternativa turismprodukter för turister ifall vädret inte 

möter deras förväntningar? 

b. Varför/varför inte? 

8. Vad tror ni skapar turisters förväntningar på Ölands väderförhållanden? 

9. Hur kommunicerar ni med besökare avseende väderförhållanden på Öland? 

a. Varför ser det kommunikationen ut på detta sätt? 

10. Hur upplever ni marknadsföringen av Öland med hänsyn till hur väderattribut 

skildras?   

11. Anser ni att marknadsföringen ger en rättvisande bild av Ölands 

väderförhållanden? 

a.  Varför/Varför inte? 

12. Upplever ni att marknadsföringen av Öland (avseende väderattribut) påverkar 

er turismverksamhet?  

a. Varför/varför inte?  

13. Har ni någonsin upplevt i er turismverksamhet att turisters förväntningar inte 

kunnat uppfyllas avseende väder och klimat? 

a. Vilka följder har detta inneburit? 

14. Har ni upplevt att medias rapportering om väderförhållanden på Öland 

påverkat er turismverksamhet?  

a. Varför/varför inte?  

b. På vilket sätt?  

15. Vad skulle ni vilja förändra i marknadsföringen av Öland respektive medias 

rapportering om väderförhållanden på turistdestinationen?  

a. Varför?  

b. På vilket sätt anser ni att det skulle gynna er turismverksamhet? 

16. Har ni något övrigt som ni vill tillägga? 



 

 
 

 


