
 

 

 

 

 

Hållbar kulturarvsturism i Visby  

En diskursanalys av utvecklingsplaner för världsarvet  
 

 

 

 

Nina Rinaldo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ABM 

Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651-6079 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2018, nr 127 



 2 

Författare/Author  
Nina Rinaldo 

Svensk titel 
Hållbar kulturarvsturism i Visby – En diskursanalys av utvecklingsplaner för världsarvet 

English Title 
Sustainable heritage tourism in Visby – A discourse analysis of development plans for the world heritage site 

Handledare/Supervisor 
Paul Agnidakis 

Abstract 
Introduction: This is a two years master’s thesis in Museum and Cultural Heritage Studies. The purpose of 

this thesis was to critically examine discourses of sustainable cultural tourism, and how different sustainability 
dimensions and ideals can coexist and be applied in practice. The starting point was a case study of the World 
Heritage Site “The Hanseatic town of Visby”, where the relationship between the conservation and the availabil-
ity of the world heritage site was investigated. The research questions that were formulated were which actors 
and agendas that cooperate in the production of sustainable heritage tourism, how global and national guidelines 
for sustainable cultural tourism correspond to the local development work of the Visby world heritage city, 
which are the prominent discourses in the documents on sustainable heritage tourism in the world heritage city of 
Visby and how they are described as well as whether there is opposition between the conservation and the avail-
ability of cultural heritage, and what potential solutions to such opposition can look like.  

Theory: Prior to the study, previous research on sustainability, sustainable heritage tourism and the world 
heritage site Visby has been studied and used as a springboard for the thesis research questions. The theoretical 
perspectives that were used in the analysis consisted of theories regarding sustainable tourism, posthumanism, 
system theory and authorized heritage discourse, AHD.  

Method: The method chosen for the study was Laclau & Mouffes discourse analysis. This enabled a closer 
examination of the development plans and documents on sustainable heritage tourism produced by local, nation-
al and global actors. This was complemented with short interviews with thirteen stakeholders. 

Results and analysis: The result and analysis showed that several different actors and agendas are involved 
in the production of sustainable heritage tourism. However, there are difficulties in letting all actors get their 
voices heard and being part of the decision-making process, such as the local population, which are often disre-
garded. In addition, interaction between different actors could get better with more clearly defined areas of re-
sponsibility. The result also showed that, in particular, the concepts of sustainability and sustainable develop-
ment were used in the documents about the development of the world heritage city of Visby, but the concept of 
sustainable heritage tourism was rarely used. The Swedish National Heritage Board and the region of Gotland 
are currently working on developing sustainable tourism strategies. At present, however, there is unclear corre-
spondence between global guidelines and local application, where it is up to the municipalities to interpret and 
apply Unesco’s guidelines themselves, which may be difficult since the guidelines are quite general and vague. 
The study also showed that there are three clear discourses in the documents about sustainable heritage tourism. 
Under the overall discourse of sustainable tourism in Visby there is an ecological discourse, an economic dis-
course and a social discourse. In all documents, sustainable tourism is described as consisting of three discours-
es, but there is great freedom of interpretation in the use of the term. The discourses are also prioritized and de-
scribed differently in different documents.   

Conclusion: The study's conclusion is that there are both oppositions and solutions. Both documents and 
interviews show that there are oppositions between ecological, economic and social interests in a place like the 
world heritage site in Visby. At the same time, there are also various suggestions for how the different dimen-
sions can coexist and the actors were generally optimistic. Basically, it is about finding a balance between con-
servation and accessibility, taking into account both contemporary and future interests. Suggested solutions are 
to work further with information and knowledge, improve interaction between different actors, work with con-
servation-based development, productize heritage, better interaction with the local society, develop creative 
industries in historical buildings, and include visitors in the conservation work. However, most voices agree that 
the issue is difficult and complex and requires more knowledge and research. 
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auktoriserad kulturarvsdiskurs, posthumanism, systemteori.  
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Inledning 

Kulturarvsindustrin är en av de snabbast växande sektorerna i världen. Människor 

reser idag mer och längre bort och dessutom lockar turism specialiserad på kultur-

arv allt fler. Det finns emellertid en baksida med den ökade turismen som börjar 

uppmärksammas allt mer i medier och i forskningen. Det handlar om att trycket 

från turismen börjar bli så stort att det riskerar att hota många gamla platser och 

monument. De mest uppmärksammade fallen är kanske Venedig, Pompeji och 

Machu Picchu som alla beskrivs som hotade av sönderfall från en stor masstur-

ism. En annan nackdel med den storskaliga turismen är riskerna för gentrifierade 

städer där endast välbärgade människor har råd att bo kvar. De här problemen är 

aktuella runt om i världen och även i Sverige. En plats där frågan om kulturarvets 

och turismens påverkan på staden ständigt diskuteras är Visby på Gotland och 

därför kommer Visby fungera som fallstudie i denna uppsats.  

Visby kallas i folkmun ”rosornas och ruinernas stad”. Benämningen påminner 

om att Visby framförallt är en omtyckt sommarstad. Visby med Hansestaden och 

ringmuren stoltserar även med att vara ett av Sveriges sammanlagt femton världs-

arv, efter att år 1995 ha blivit upptaget på FN-organet Unescos världsarvslista.  

Världsarvskommitténs motivering lyder: 

Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett 
unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form 
och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning (Unesco, 2015a:103). 

Det låter således som en plats väl värd att besöka. Det tycker även Region Got-

land som gärna använder Visbys världsarvsstatus för att marknadsföra hela ön. 

Det grundläggande syftet med kulturarv generellt och värdsarv i synnerhet är att 

skydda och bevara det för framtiden. Detta för att det anses så pass ovärderligt för 

mänskligheten, antingen på ett mer lokalt och nationellt plan eller mer universellt 

och internationellt. Frågan är om det finns en motsättning i att locka besökare till 

en plats som egentligen ska bevaras för framtida generationer. Enligt Region Got-

land verkar det inte göra det bara besöksnäringen utformas på ett hållbart sätt. 

Frågan är dock vad begreppet ”hållbar turism” egentligen innebär och hur det an-

vänds av myndigheter, organisationer och utvecklingsansvariga i arbetet med kul-

turarvsturism i Visby. Det är vad jag ämnar undersöka i den här uppsatsen. Med 
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andra ord, att kritiskt granska olika hållbarhetsaspekter och ”hållbar turism” med 

utgångspunkt från kulturarvsturismen på Visby.  

Det finns ett intressant motsatsförhållande, en paradox, mellan att dels vilja 

marknadsföra och tillgängliggöra kända kulturarv för allmänheten och dels att 

vilja bevara och skydda kulturarvet för framtida generationer eftersom stor turism 

kan vara skadligt för platsen eller monumentet. Det är denna balansgång mellan 

bevarande och tillgängliggörande som jag finner intressant och som väckte idén 

till denna uppsats.  

Hållbarhet och hållbar turism är begrepp som ständigt återfinns i lagar, poli-

cydokument, riktlinjer från myndigheter och städers detaljplaner. Så är fallet även 

vad gäller världsarvet Hansestaden i Visby och utvecklandet av platsen, där Reg-

ion Gotland vill se en hållbar kulturarvsturism. Men hur beskrivs hållbar turism 

egentligen i de olika dokumenten? Används begreppet på ett tydligt sätt eller finns 

det motsättningar mellan olika dimensioner, innebörder och värden som kan till-

skrivas begreppet? Målet med denna studie är att just problematisera och ifråga-

sätta användandet av begreppet hållbar kulturarvsturism samt identifiera aktuella 

aktörer och agendor i utvecklandet av världsarvet. Vidare avser jag att undersöka 

förhållandet mellan tillgängliggörande och bevarande. Om det finns en konflikt 

och hur eventuella lösningar i sådana fall kan se ut. Frågan är om ”hållbar turism” 

kan fungera som medlare dem emellan och hur det i sådana fall kan gå till i prak-

tiken.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska diskurser kring hållbar kulturarvstur-

ism samt hur olika hållbarhetsdimensioner och ideal kan samexistera och tilläm-

pas i praktiken. Uppsatsens utgångspunkt är en fallstudie av världsarvet Hansesta-

den i Visby där relationen mellan tillgängliggörande och bevarande av världsarvet 

kommer undersökas. Med hjälp av diskursanalys kommer jag att granska utveckl-

ingsplaner och dokument gällande hållbar kulturarvsturism som tagits fram av 

lokala, nationella och globala aktörer. Till detta kommer kompletterande inter-

vjuer med berörda aktörer.  

  

Frågeställningar: 

1. Vilka lokala, nationella och globala aktörer och agendor samverkar i pro-

duktionen av hållbar kulturarvsturism? 

2. Hur korresponderar globala och nationella riktlinjer för hållbar kulturarvs-

turism mot det lokala utvecklingsarbetet av världsarvsstaden Visby? 
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3. Vilka är de framträdande diskurserna i dokumenten om hållbar kulturarvs-

turism i världsarvsstaden Visby? Hur beskrivs de? 

4. Finns det motsättningar mellan bevarande och tillgängliggörande av kul-

turarv? Hur kan potentiella lösningar på sådana motsättningar i så fall se 

ut?  

Avgränsning 

Jag har avgränsat uppsatsen till att studera ett fall, världsarvet Hansestaden i 

Visby, eftersom det är en etablerad men även omdebatterad kulturarvsplats där 

frågan om hållbar kulturarvsturism är aktuell. Jag har även valt att begränsa stu-

dien till att i huvudsak granska hållbar kulturarvsturism utifrån de utvecklingsan-

svarigas perspektiv. Detta eftersom jag vill fokusera på hur begreppet kan översät-

tas från teori till praktik i utvecklandet av världsarvsplatser. Jag har vidare valt att 

begränsa mig till att studera dokument och göra intervjuer, men däremot inte göra 

någon observationsstudie på plats i Visby. Studien skulle då ha blivit för omfat-

tande och det är dessutom inte den typ av material som jag velat undersöka i 

denna studie.  

Disposition  

I uppsatsens inledningsavsnitt presenteras studiens syfte, frågeställningar, av-

gränsningar samt ett antal centrala begrepp. Därefter följer ett avsnitt om tidigare 

forskning där det aktuella forskningsläget presenteras utifrån områden som är re-

levanta för denna uppsats. I det tredje avsnittet beskrivs studiens teoretiska ram-

verk som består av teorier kring Auktoriserad kulturarvsdiskurs (AHD), post-

humanism, systemteori och hållbar turism. I det fjärde avsnittet redogörs det se-

dan för uppsatsens forskningsmetod där Laclau & Mouffes diskursanalys förkla-

ras. Här beskrivs även olika metodologiska verktyg, källmaterialet, tillvägagångs-

sättet samt etiska överväganden. Det femte avsnittet börjar med en bakgrundsbe-

skrivning av Visby och världsarvskonventionens historia och därefter följer studi-

ens empiriska undersökning där resultat och analys presenteras gemensamt. Här 

kombineras citat från dokument och intervjuer med diskussioner utifrån tidigare 

forskning och teorier. Uppsatsens avslutande sjätte avsnitt är slutdiskussionen som 

innehåller reflektioner och diskussioner över studiens resultat. Här sammanfattas 

även studiens slutsatser och det ges förslag på framtida forskning.   
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Centrala begrepp 

Världsarv: Objekt som finns på Unescos världsarvslista. Utgörs av de unika 

kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och 

av stor betydelse för hela mänskligheten. De bestäms enligt Unescos världsarvs-

konvention (Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv) från 1972. 

Världsarvet kan bestå av antingen materiellt eller immateriellt arv. Materiellt arv 

handlar om det fasta kultur- och naturarvet såsom byggnader, arkeologiska fynd, 

skog och så vidare, medan immateriellt arv innebär kultur som inte har någon fy-

sisk kropp såsom danser, sånger, festivaler, musik, hantverk, traditioner etc. 

Världsarvskonventionen talar framförallt om att världsarven har ett ”omistligt 

värde för mänskligheten”, Outstanding universal value, det vill säga, att de besit-

ter universella värden som är en angelägenhet för alla människor (Unesco, 

2015c:9,10).  

Unescos beskrivning av världsarv: 

Arv kan definieras som vårt arv från det förflutna, en del av den verklighet vi lever i idag och 
som vi för vidare till framtida generationer att bli imponerade av och att glädjas åt. Definit-
ionen av ”arv” kan också vara vidare och omfatta platser och ting som vi anser värda att be-
vara och föra vidare. Det kan gälla kulturellt viktiga platser och naturfenomen som vi värde-
rar för att de har gått i arv, är vackra, vetenskapligt intressanta eller oersättliga exempel och 
källor till liv och inspiration. De är våra grundstenar, våra naturliga referenser och en del av 
vår identitet. Detta arv reflekterar ofta våra föregångares liv och finns kvar tack vare medvetet 
arbete och stora insatser (Unesco, 2015c:9).  

 

Hållbarhet: Term som kan härledas till Brundtlandrapporten ”Vår gemen-

samma framtid” om miljöförstöring från 1987. Hållbarhet handlar om att männi-

skan ska kunna leva på en planet med begränsade resurser. Målet är att samhället 

ska kunna tillgodose mänskliga behov genom levnadsvillkor och resursanvänd-

ning som inte äventyrar hållbarheten i miljön och ekosystemen. Detta för att även 

framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda (WCED, 1987). 

Hållbar turism: Unesco definierar ”sustainable tourism” som: ”tourism that 

respects both local people and the traveller, cultural heritage and the environ-

ment”. Det vill säga, hållbar turism innebär turism som respekterar både lokalbe-

folkningen och resenären, kulturarvet och miljön. Denna mer medvetna form av 

turism kan även kallas naturbaserad turism, ekoturism och kulturturism (Unesco, 

2018b).  

Diskurs: Står för ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett ut-

snitt av världen)”. Med andra ord, ett språkligt mönster inom en viss social do-

män, exempelvis en politisk, medicinsk eller medial diskurs (Winther-Jørgensen 

& Phillips, 2000:7). I denna uppsats studerar jag olika hållbarhetsdiskurser relate-

rade till kulturarv, vilket innebär språkliga mönster som finns i politiska dokument 

gällande hållbar kulturarvsturism.  
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning som relaterar till 

mitt kunskapsområde. Denna redogörelse är indelad i tre delar: Hållbarhetsbe-

greppets olika betydelser, Hållbar kulturarvsturism och Världsarvsstaden Visby – 

tillgängliggörande och bevarande. Studierna som presenteras har hjälpt mig rama 

in mitt eget intresseområde och har fungerat vägledande för vad utgångspunkten 

för min undersökning ska vara.  

Jag har funnit relativt mycket tidigare forskning om hållbarhetsbegreppet och 

dess olika dimensioner samt om hållbar kulturarvsturism. Det finns både nationell 

och internationell forskning kring detta. Framförallt har forskningen gjorts av an-

tropologer och etnologer samt forskare inom geografi, miljö, marknadsföring och 

turism. Det finns även ABM-forskning om världsarv, kulturarvs olika värden och 

motsättningen mellan att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Jag har dock inte 

funnit någon ABM-forskning som handlar specifikt om hållbar kulturarvsturism i 

världsarvsstaden Visby. Mitt kunskapsbidrag handlar därmed om att studera äm-

net från ett ABM-perspektiv. De flesta studier har som sagt gjorts av andra disci-

pliner, vilket gör det relevant för mig som genom att vara student inom ABM med 

inriktning musei- och kulturarvsvetenskap har en annan ingång och kan belysa 

ämnet från ett nytt perspektiv, där jag utgår från kulturarvet som sådant.  

Hållbarhetsbegreppets olika betydelser 

Pedagogikforskare Inger Björneloo (2017) har i sin avhandling behandlat begrep-

pet hållbar utveckling med utgångspunkt från lärare i förskolan och grundskolan 

och deras användning av begreppet i undervisningen. Syftet var att undersöka 

innebörden i begreppet eftersom det blivit trendigt och används inom flera äm-

nesområden. Studien visar att lärarna framförallt kopplar begreppet till intentionen 

att undervisa om helheter och sammanhang. Vidare sammanställer Björneloo att 

begreppet hållbar utveckling har tre huvudsakliga betydelser för lärarna; det be-

traktas som ett etiskt projekt, har en kulturbyggande och holistisk komponent samt 

kan kopplas till elevernas individuella utveckling och empowerment.  

Även sociologen Carlos Castro (2004:195,220) har kritiskt granskat olika per-

spektiv av begreppet hållbar utveckling (sustainable development). Han skriver att 
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”hållbar utveckling” likt begrepp som ”demokrati” och ”globalisering” blivit 

ständigt närvarande, omstridda och oumbärliga koncept i vår samtid. Trots att 

konceptet hållbar utveckling först introducerades som svar för ökad oro över mil-

jöproblem har det därefter främst definierats utifrån traditionella ekonomiska ana-

lyser, som tenderar att marginalisera frågan om den ekologiska hållbarheten.  

Miljöforskarna Tom Kuhlman & John Farrington (2010) frågar i sin artikel 

”What is Sustainability?” vad begreppet egentligen innebär. De tar upp Brundt-

land-rapporten från 1987 som var startskottet för konceptet som då handlade om 

spänningen som finns mellan å ena sidan mänsklighetens strävan efter ett bättre 

liv och å andra sidan naturens begränsningar. Med tiden har konceptet emellertid 

förändrats enligt författarna. Nuförtiden står det för en modell bestående av tre 

dimensioner; sociala aspekter, ekonomi och miljö. Denna förändring i mening har 

lett till tre saker. För det första att skymma den verkliga kontradiktionen mellan 

välfärdsmål för alla och miljövård. För det andra att riskera att minska vikten av 

miljödimensionen. För det tredje att separera sociala och ekonomiska aspekter 

som i verkligheten är en och samma sak. I artikeln föreslås därför en återgång till 

den ursprungliga betydelsen av begreppet där hållbarhet handlar om hänsyn till 

välbefinnandet för framtida generationer och framförallt för oersättliga naturresur-

ser. Detta i motsats till tillfredsställelse av nutida behov, vilket vi kallar välbefin-

nande. Vi behöver finna en balans mellan de två perspektiven, men inte genom att 

låtsas att de är tre sidor av samma mynt. Trots att vi idag använder naturresurser 

på bekostnad av framtida generationer så genererar det även kapital och kunskap 

som höjer det framtida välbefinnandet. Den stora frågan är i vilken utsträckning 

den ena kompenserar för den andra. Denna debatt belyser problemet med hållbar-

het, som har kommit att handla om skillnaden mellan ”svag” och ”stark” hållbar-

het. Stark hållbarhet handlar om en syn där samhället inte tär på naturresurserna, 

medan svag hållbarhet innebär att man nöjer sig med att samhällets totala kapital 

inte minskar. Det råder het debatt mellan förespråkare för dessa två olika sorters 

hållbarhet. Författarna argumenterar emellertid för att dessa två perspektiv inte 

behöver vara i opposition utan kan komplettera varandra.  

Dessa studier kring begreppet hållbarhet är relevanta för min studie då de vi-

sar på begreppets komplexitet, betydelse och de motsättningar som finns mellan 

olika hållbarhetsaspekter. Min uppsats granskar dock snarare begreppet hållbar 

turism, men ovan nämnda studier har ändå varit användbara för att öka förståelsen 

för hållbarhetsbegreppet i sin helhet och dess koppling till kulturarvsturism.  

Hållbar kulturarvsturism 

Det finns en hel del tidigare forskning om hållbar kulturarvsturism samt informat-

ion från bland annat Unesco om riktlinjer för ”Sustainable Heritage Tourism”. 

Vidare har Riksantikvarieämbetet, RAÄ, skrivit en rapport om ”Kulturarvets bi-
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drag till en hållbar samhällsutveckling”. Här argumenteras bland annat för kul-

turarvets bredd och dess ekonomiska värde, miljömässiga bidrag och sociala be-

tydelse. Kulturarv och kulturmiljöer är ständigt närvarande i samhället och ett 

kulturarv som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll i arbetet för en 

hållbar samhällsutveckling. Bland annat nämns kulturarvets betydelse för den 

regionala tillväxten, hur skötseln av kulturmiljöer bidrar till biologisk mångfald 

samt kulturarvets roll för samhällsdeltagande och integration (RAÄ, 2017). 

Weissglas, Paju, Westin & Danell (2002) på RAÄ har gjort en liknande kun-

skapsöversikt över kulturarvet som resurs för regional utveckling. Kulturmiljön 

framhålls ofta som en viktig faktor för en regions identitet och attraktivitet. Kul-

turmiljörelaterade insatser är positiva för turismen, bidrar till arbetstillfällen, ger 

god livsmiljö och god hushållning med befintliga resurser. Rapporten visar dock 

även att kulturarvssektorn behöver ökad kunskap om regional utveckling och till-

växt. Begreppen kulturarv, tillväxt och utveckling förekommer ofta i regionalpoli-

tiska styrdokument, men de är inte entydiga och bidrar till osäkerhet om hur sam-

bandet mellan kulturella tillgångar och tillväxt ska definieras. Det saknas vidare 

instrument och metoder för att mäta kulturarvets betydelse för individen samt i 

förlängningen för den regionala utvecklingen. Rapporten visar även att kulturmil-

jösektorn har svårt att få gehör i det regionala utvecklingsarbetet med endast 

renodlade bevarandeargument.  

Turismforskarna Fredman, Wall Reinius & Lundberg (2009:30) har vidare 

skrivit en rapport om naturturism i Sverige. Naturen är en viktig resurs för svensk 

turism och har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Begreppet nat-

urturism är dock svårdefinierat och författarna ställer sig bland annat frågan om 

natur även är kultur och om naturturism kan vara hållbar. De kommer fram till att 

gränsen mellan vad som är natur och vad som är kultur är oklar. Natur definieras 

vanligen som den materiella världen som är opåverkad och som inte är skapad av 

människan, medan kultur definieras som motsatsen till natur bestående av gene-

rationers överförda normer, värderingar och materiella ting skapade av männi-

skan. Det finns dock omfattande kritik mot denna dualistiska inledning. Ska ex-

empelvis en stadspark eller en slalombacke betraktas som natur eller kultur? För-

fattarna menar att det mest pragmatiska är att betrakta all natur som mer eller 

mindre kulturellt påverkad. Vidare vill de se mer statistik för naturturism, att nat-

urturism mäts ur flera perspektiv samt tydligare samordning mellan aktörer.   

Det finns fler internationella än nationella studier kring hållbar kulturarvstur-

ism. Många studier undersöker relationen mellan bevarande och tillgängliggö-

rande och försöker finna modeller och metoder för en hållbar turism. En sådan 

studie är gjord av arkitekten och kulturarvsvetaren Noha Nasser (2007:467,477) 

som skriver om planerandet av urbana kulturarvsplatser och behovet av att förena 

konservering, turism och hållbar utveckling. Det råder nämligen en konflikt mel-

lan bevarandet av karaktären hos existerande historiska städer och ”förändring” 
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vilket skapat det centrala argumentet för konservering. Nyligen har dock begrep-

pet kulturarv börjat ersätta konservering, där marknadsföringen av kulturarv som 

en produkt enligt konsumentens, främst turisters, efterfrågan resulterat i en kom-

mersialisering av kulturarv över konserveringsvärderingar. Idag har därmed sym-

biosen mellan turism och kulturarvsplatser blivit ett huvudmål i hanteringen och 

planeringen av historiska områden. Nasser undersöker nuvarande konflikter mel-

lan idéer kring konservering, kulturarv och turism och argumenterar för en hållbar 

utgångspunkt till hanteringen och planeringen av kulturarvsplatser baserad på en 

agenda präglad av integration av lokalsamhället, kultur och gemenskap.   

Naturforskarna Stephen McCool & Neil Moisey (2008:12) har i boken “Tour-

ism, recreation and sustainability” samlat artiklar från olika författare som skriver 

om kopplingen mellan kultur och miljö. Författarna försöker här besvara många 

av de frågor som blev obesvarade av Brundtland-rapporten. Sådana frågor är ex-

empelvis vad hållbarhet egentligen betyder, hur naturen kan bevaras samtidigt 

som målet är ökad jämlikhet och välstånd mellan olika länder, hur olika perspek-

tiv och etiska frågeställningar ska kunna samspela samt hur balansen ska se ut 

mellan nutida behov och framtida generationers behov. I slutändan handlar det om 

politiska och etiska beslut snarare än naturvetenskapliga. McCool & Moisey kon-

staterar att lösningar hittills varit riktade mot symptomen istället för problemet 

och argumenterar för ständig samverkan mellan kulturer och omgivande miljöer. 

Turism innebär en komplex form av ekonomisk utveckling vilket kan vara nega-

tivt för kulturarvsplatsen och naturen. Det krävs därför att turismen görs hållbar 

och kulturer resilienta.  

Brian Garrod & Alan Fyall (2000:702), forskare i turismmarknadsföring, un-

dersöker i artikeln ”Managing Heritage Tourism” utmaningarna kopplade till 

hållbar kulturarvsturism. De finner att de fundamentala kulturarvsmålen ofta åt-

minstone skenbart sammanfaller med de grundläggande principerna kring hållbar 

utveckling. Däremot finns frågetecken kring balansen mellan konservering och 

samtida bruk, vilken roll utbildning och kunskapsförmedling ska spela i kultur-

arvsuppdraget samt relationen mellan kulturarvsinstitutioner, turister och lokal-

samhället. Den traditionella ordningen är att det är kulturarvsexperter som väljer 

ut vad som ska bevaras och hur det ska förvaltas. Författarna pekar dock på att 

kulturarven riskerar att förlora sin relevans och betydelse om inte fler intressenter 

involveras i beslutsprocessen. Just nu ligger experternas fokus främst på konser-

vering och utbildning och mindre på samtida bruk och lokalsamhällets deltagande, 

vilket kan bibehålla ett status quo och hindra utvecklingen mot mer hållbar turism.  

Arkeologen och kulturarvsvetaren Hilary Du Cros (2001:167) presenterar i sin 

artikel en modell för hållbar kulturarvsturism. Modellen är utformad som en ma-

tris som visar relationen mellan dels kulturarvets kulturella integritet och robust-

het och dels dess kommersiella marknadsattraktion. Syftet med modellen är att 

vara till hjälp vid planeringen och utvecklandet av kulturarvsturism genom att visa 
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att kulturarv har olika egenskaper och bör prioriteras på olika sätt i olika fall avse-

ende konservering i förhållande till kommodifiering.  

En stor del av den tidigare forskningen är även fallstudier över en viss kultur-

arvsplats och de utmaningar som finns där. En sådan studie är gjord av Lincoln 

Larson & Neelam Poudyal (2012) som i artikeln “Developing sustainable tourism 

through adaptive resource management: A case study of Machu Picchu, Peru” 

skriver om det kända och välbesökta kulturarvet Machu Picchu. Ungefär 900 000 

turister besöker årligen inkastaden och trycket från turismen hotar den ekologiska 

integriteten, fysiska substansen och kulturella autenticiteten av kulturarvet och 

den omgivande miljön. Flera olika organisationer och aktörer är för tillfället in-

volverade i hanteringen av Machu Picchu och de har alla distinkta agendor för 

konserveringen och utvecklingen av platsen och det finns konflikter rörande bland 

annat allmänhetens tillgång, ekonomisk tillväxt och kulturellt bevarande. Förfat-

tarna undersöker de komplexa frågor som rör turismen vid Machu Picchu och 

presenterar även en potentiell lösning. Denna lösning är en adaptiv förvaltnings-

modell, adaptive management approach, som baseras på FN:s världsturismorga-

nisation, World Tourism Organization (UNWTO), och deras ramverk för hållbar 

turism. Det är en integrativ strategi som tar hänsyn till flera perspektiv och synte-

tiserar olikartade mål som kommer från Perus regering, internationella kulturarvs-

organisationer, utländska turister, regionala auktoriteter och lokalbefolkningen.  

Saadet T. Beeson & Sedef Doganer (2013), forskare i arkitektur och kultur-

arv, finner liknande utmaningar i sin studie där de gjort en visuell bedömning av 

de Franciskanska Missionskyrkorna i San Antonio, Texas, och finner att de riske-

rar att skadas av för stor turism. Platsen som blev världsarv 2015 bedöms ha ovär-

derliga historiska och kulturella värden, men har negligerats alltsedan sekularise-

ringen år 1824. Att platsen nu blivit världsarv innebär internationell uppmärksam-

het och ökad kulturarvsturism. Författarna argumenterar därför för att det behövs 

kontinuerlig och noggrann konserveringsmanagement som ser till att minimera de 

stora fysiska påfrestningar som stor turism kan medföra på en plats. Framförallt 

med tanke på att turistnäringen är en av världens snabbast växande industrier.  

I en annan artikel skriven av turismforskarna Bob McKercher, Pamela Ho & 

Hilary du Cros (2005:543) undersöker författarna relationen mellan turism och 

kulturarv med utgångspunkt i den etablerade urbana destinationen Hong Kong. 

Konfliktteori har utgjort basen i de flesta tidigare studier på området så författarna 

försöker här finna nya sätt där de två sektorerna kan samverka på ett moget sätt. 

De finner sju tänkbara förhållanden som sträcker sig från en omogen till en mogen 

relation via förnekelse, orealistiska förväntningar, konflikt, påtvingad samförvalt-

ning, parallell existens, partnerskap och relation med tvärgående syften.  

Det finns även flera studier som försöker finna nya vägar genom att under-

söka andra icke-västerländska förhållningssätt till hållbar turism. Martin Mow-

forth & Ian Munt (2009), forskare i geografi och antropologi, tar exempelvis i sin 
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bok upp turism och hållbarhet med fokus på tredje världen. De diskuterar kritiskt 

frågor kring storskalig massturism, makten hos transnationella företag och lokal-

befolkningens frånvaro i beslutsprocesser. De konstaterar att turism kan ha både 

fördelar och nackdelar. Turismen kan bidra till länders ekonomiska utveckling, 

förbättra infrastruktur och skapa arbetstillfällen. Massturism kan emellertid även 

utgöra ett hot mot platsen, djurlivet och den biologiska mångfalden. Den kan även 

leda till bortträngande av lokalbefolkningen och deras intressen samt exploatering 

av området. Författarna menar därför att det krävs en ordentlig politisk analys 

över turismindustrin för att kartlägga de olika maktstrukturerna.  

Amira Elnokaly & Ahmed Elseragy (2013:32,50), forskare i arkitektur och 

hållbar utveckling, tar upp att man vid utvecklandet av hållbar turism kan hitta 

inspiration och lära sig från urbana konserveringsprojekt i icke-västerländska kon-

texter. Författarnas slutsats är att en bra lösning för att upprätthålla hållbarhet i 

vitaliseringen och den urbana konserveringen av platser är att bevara den karak-

täristiska urbana vävnaden, de historiska områdenas grundläggande kvaliteter 

samt livet i det lokala närliggande samhället. Detta samtidigt som man anpassar 

områdets fysiska strukturer och aktiviteter till dagens kriterier. På så sätt kan man 

motverka att kulturarvsplatserna förvandlas till friluftsmuseum som är vackra men 

socialt livlösa. Framförallt måste vi ställa oss tre grundläggande frågor: Vad är det 

vi försöker bevara? Varför vill vi bevara det? För vem? 

De här studierna kring hållbar kulturarvsturism är relevanta för min studie då 

de diskuterar de motsättningar som finns mellan bevarande och tillgängliggörande 

och kopplar de till ett specifikt fall. Studierna kan därmed vara till hjälp vid ut-

formningen av min egen uppsats samt kan användas för att jämföra och relatera 

mina resultat till andra studier. 

Världsarvsstaden Visby – tillgängliggörande och bevarande 

Det finns vidare en del i huvudsak nationell forskning kring Sveriges världsarv 

och mer specifikt Visby. RAÄ (2014) har gjort en överblicksrapport över världs-

arven i Sverige och framhåller att dessa utvalda natur-och kulturmiljöer ger oss 

inblick i jordens och människans historia. Sverige är idag återhållsamt med att 

nominera fler förslag eftersom Unesco uppmanar länder och världsdelar med 

många världsarv att hålla tillbaka. I rapporten ges en översiktlig beskrivning över 

Sveriges alla femton världsarv. Visby beskrivs som en av de mest kompletta av 

Östersjöområdets befästa handelsstäder från tidig medeltid med sitt välbevarade 

statslandskap och många medeltida byggnader. I staden syns framförallt den 

yngre Hansans tid, från 1161 till 1360, med Nordeuropas bäst bevarade medeltida 

ringmur, många kyrkoruiner och ett nästan helt bevarat medeltida gatunät.  

I rapporten ”Världsarv och turism” redogör Terese Magnusson (2002) för de 

svenska världsarven ur ett turistiskt perspektiv. Unesco-konventionen om världs-
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arv kom till år 1972 med syfte att skydda jordens mest betydelsefulla kultur- och 

naturhistoriska miljöer. Att upptas på världsarvslistan innebär uppmärksamhet, 

prestige och status men även förpliktelser framförallt vad gäller att informera och 

ta hand om besökare från andra länder. Världsarven är trots allt inte ovärderliga 

endast för lokalbefolkningen utan för hela mänskligheten. Magnusson (2002:3,16) 

listar flera punkter där Sverige kan förbättra arbetet med världsarven. Sverige har 

exempelvis ingen nationell strategi för det turistiska arbetet med världsarven och 

ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är ofta oklar. Även i Visby som tillhör 

de etablerade turistmålen finns stora utvecklingsmöjligheter. För turister som be-

söker Visby är informationen knapp gällande platsens status som världsarvsstad 

förutom enstaka skyltar här och där. RAÄ är främst aktiva vid nomineringen men 

inte i förvaltningsarbetet och utöver det är organiseringen och rollfördelningen för 

det turistiska arbetet med världsarvet oklar och kräver bättre samordning.  

Etnologen Owe Ronström (2013:3) har forskat och skrivit mycket om pro-

blemen som finns kopplade till en världsarvsstad som Visby. I artikeln 

”Consequences of World Heritage production: the heritage town” skriver han 

exempelvis om hur turism och världsarv radikalt förändrar en plats och kan bidra 

till att förstärka segregering. Detta eftersom det blir dyrare att bo där, vilket gör att 

många som har det sämre ställt får flytta. Dessutom gör världsarvet platsen till ett 

skyddat reservat som påverkar och styr områdets urbana utveckling, bygglovsan-

sökningar, husprojekt, konserveringstekniker samt saker som färgval och skyltval.    

Etnologen Carina Johansson (2009:124) behandlar i sin avhandling ”Visby vi-

suellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv” hur 

bilder är med och konstruerar gemensamma föreställningar om platser. Johansson 

kommer fram till att Visby är en plats med stort fokus på förflutenhet och mindre 

på samtid i representationerna. Framförallt är medeltiden ett framträdande tema 

samt vackra och angenäma bilder av sommartidens solnedgångar, rosor, fest och 

glam. Visby som världsarv framhävs främst genom de fyra ”benen”; ringmuren, 

ruinerna, packhusen och det medeltida gatunätet. Detta på bekostnad av den nu-

tida, moderna staden Visby som hamnar i skuggan av sin medeltida ikonstatus och 

anpassas för att stämma med föreställningarna om platsen. Föreställningar som 

främst skapats av kulturarvsbranschen, turismen och konsten. Studien visar hur 

våra blickar styrs med hjälp av bilder och skapar vissa seenden och bortseenden. 

Bilder tillsammans med berättelser, erfarenheter, drömmar och visioner konstrue-

rar vidare mindscapes som skapar starka föreställningar om platser. Johansson 

menar att det är viktigt att reflektera kritiskt över hur bilder produceras, av vem 

och i vilka syften, då bilder också är en maktfaktor.  

Carina Johansson (2012) har även skrivit en artikel om hållbar utveckling på 

Gotland. I den granskar hon begreppet i bild och text i kommunala dokument för 

att se hur det kan tolkas och till vilka man vänder sig. Johansson skriver att kom-

munen pekar ut de tre områdena ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i 
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linje med det nationella uppdraget gällande hållbar utveckling. Vidare tar hon upp 

att kommunen i tidigare översiktsplaner och utvecklingsprogram från 90-talet 

istället för hållbarhet använde ord som ”uthållig”, ”balans”, ”smidig”, ”resurshus-

hållande” och ”kretsloppstänk”. Därefter började begreppet hållbarhet användas 

främst i ekologi- och miljösammanhang. Nuförtiden används begreppet däremot 

inom alltfler områden och för allt möjligt som kan peka framåt i tiden.  

Conny Pettersson & Torkel Molin (2012:420) har skrivit en antologi om post-

industriell forskning kring kulturella och kreativa näringar på Gotland. Ämnen 

som tas upp är bland annat framtida näringar, regional utveckling, företagsklimat, 

platsvarumärken och hållbar utveckling. Framförallt tar författarna upp att företa-

gens hållbarhetsarbete bör bli tydligare och kommuniceras bättre till allmänheten. 

Dessutom bör alla hållbarhetsdimensioner tillmätas lika stor betydelse. Vidare bör 

framtidens utvecklingsplaner utformas med hänsyn till platsens historia.    

De här studierna kring svenska världsarv likt Visby är relevanta för min upp-

sats eftersom de visar vad andra forskare funnit kännetecknade för Visby och ar-

betet med hållbar utveckling. De är därför användbara som språngbräda för min 

egen studie som fokuserar mer på begreppet hållbar turism vilket inte den tidigare 

forskningen på området gjort.  

Sammanfattning 

Med bakgrund i detta konstaterar jag att det finns en hel del tidigare forskning 

som rör hållbar kulturarvsturism. Forskningen visar att hållbarhetsbegreppet är 

brett och innehåller flera dimensioner vilket gör att det även kan uppfattas som 

vagt och otydligt. Hållbar kulturarvsturism handlar om att arbeta för att finna 

harmoni mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga värden på kulturarvsplat-

ser. Det är ofta svårt att skapa denna balans, ofta blir det någon dimension som 

dominerar. Dessutom är det en utmaning att få olika aktörer att samverka. Forsk-

ning om världsarvet Visby visar att världsarvsstatusen påverkat Visby som stad. 

Bland annat hamnar det moderna Visby ofta i skymundan för Visby som historisk 

medeltidsstad, då staden främst marknadsförs med fokus på det förflutna. Samti-

digt lockar Visby stor sommarturism och har en innerstad som fått höjda in-

nerstadspriser vilket lett till ökad gentrifiering.  

Motivet och behovet av min studie är emellertid att studera en specifik plats 

som Visby mer djupgående och kvalitativt. Framförallt vill jag närmare undersöka 

vilka olika värden och agendor som konkurrerar på platsen samt vilka framtida 

lösningar som skulle kunna förena eventuella motsatta perspektiv. Det är även 

relevant att göra en kritisk granskning av myndigheters användning av hållbar-

hetsbegreppet i samband med kulturarvsturism eftersom ”hållbarhet” kan uppfatt-

tas som ett vagt och komplext begrepp med parallella och konkurrerande värden.  
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Teori  

I det här avsnittet redogör jag för de fyra teoretiska perspektiv som min studie 

bygger på, vilka är: Authorized heritage discourse (AHD), Posthuman teori, 

Systemteori samt Hållbar turism. Syftet med min uppsats är att kritiskt granska 

diskurser kring hållbar kulturarvsturism samt hur olika hållbarhetsdimensioner 

och ideal kan samexistera och tillämpas i praktiken. För att undersöka detta kräv-

des en bred palett teorier som täckte de relevanta områdena kulturarv, hållbarhet 

och turism. Teorin Authorized heritage discourse (AHD) är användbar för att un-

dersöka maktperspektivet gällande vad som kvalificeras som kulturarv, av vem, 

för vem och vilka värden som framhävs. Det kan även användas för att studera 

hur kulturarvet påverkar lokalbefolkningen och det omgivande samhället samt för 

att kartlägga eventuella konflikter. Den posthumana teorin kan sedan vara relevant 

för min studie eftersom teorin handlar om att betrakta kulturarv och samhället i 

stort ur ett holistiskt och hållbart perspektiv där människa-natur-kultur ska kunna 

samverka. Vidare är teorier kring hållbar turism och systemteori relevanta ef-

tersom syftet för min studie just är att granska diskursen kring hållbar kulturarvs-

turism. Det är därför viktigt att relatera mina resultat till de teorier och modeller 

som redan finns på området. Genom de här fyra teorierna hoppas jag kunna analy-

sera dokumenten och intervjuerna på ett holistiskt sätt från olika perspektiv och på 

så sätt diskutera både svårigheter och möjligheter med hållbar turism.   

Diskursteori 

I den här studien kommer diskursanalys användas som metod, vilket är både en 

teori och metod. Jag har valt att använda Ernest Laclau & Chantal Mouffes dis-

kursteori som framförallt fokuserar på den diskursiva kampen, det vill säga hur 

olika diskurser kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, ledande ställning. 

Närmare beskrivning av Laclau & Mouffes diskursteori och olika analysverktyg 

kommer i metodavsnittet.  

Authorized heritage discourse (AHD) 

Utöver Laclau & Mouffes diskursteori kommer jag även använda mig av teorin 

authorized heritage discourse, auktoriserad kulturarvsdiskurs, eller AHD, som är 
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mer specifikt inriktad på kulturarvsområdet. Auktoriserad kulturarvsdiskurs kan 

beskrivas som kulturarvsfältets etablerade maktstrukturer. Med andra ord, den 

diskurs som väljer ut, definierar och legitimerar vad som ska räknas som kultur-

arv, vilket ofta är estetiskt tilltalande objekt som värdesätts för sin nationella och 

symboliska betydelse. Denna diskurs består av personer och institutioner i makt-

positioner som ensamma definierar kulturarv och samtidigt marginaliserar syn-

punkter och tolkningar från lokalsamhällen och minoritetsgrupper. I och med det 

upprätthålls idén om kulturarvet som någonting nationalromantiskt och geogra-

fiskt bundet (Smith & Waterton, 2009:28). 

Denna teori är relevant för min studie eftersom den möjliggör ett kritiskt för-

hållningssätt till olika maktstrukturer, såsom vilka grupper som egentligen har 

forskningsföreträde och tolkningsföreträde för begrepp som kulturarv och hållbar-

het.  

AHD har sina rötter både i 1800-talets romantik och i upplysningens rat-

ionalitet och debatten som pågick gällande tygers och byggnaders autenticitet och 

inneboende värde. Denna diskurs argumenterar för det moraliska värdet av kon-

servering över restaurering, att objekt har ett naturligt och medfött värde samt 

företräde för värden som konstnärlighet, estetik, autenticitet och ålder. Kulturarv 

betraktas således som något gammalt, vackert, tangibelt och relevant för nationen 

som effektivt väljs ut av experter. Individer och intressen utöver de professionella 

experterna erkänns sällan och spelar ingen aktiv roll i definieringen, konserve-

ringen och underhållet av kulturarvet utan karaktäriseras istället som besökare, 

publik eller konsumenter (Smith & Waterton, 2009:27,29). 

Detta går även att applicera på en större global skala, där Smith & Waterton 

(2009:33) argumenterar för att organisationer likt Unesco och Icomos utövar lik-

nande makt. De kritiseras ibland för att vara internationella representanter för ett 

västerländskt ethos där västerländska kulturarv beskrivs inneha autenticitet och 

universella värden. Det exemplifieras kanske tydligast av världsarvslistan som 

domineras av Europeiska kulturarv. Detta på grund av västerländska experter i 

konstvetenskap, arkeologi och historia och deras definitioner av kulturarv och 

antaganden om kulturarvs inneboende och naturliga värden (Smith & Waterton, 

2009:33). 

Posthuman teori 

Posthumanism står för ”efter-humanism” eller ”bortom-humanism” och kan defi-

nieras på flera olika sätt kopplat till bland annat transhumanism och antihum-

anism. När termen används i samband med kultur och kulturarv handlar det dock 

snarare om en slags kritisk teori som ifrågasätter det arkaiska konceptet av männi-

ska och strävar efter ett mer flexibelt och samtida begrepp. 
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Den posthumana teorin är utvecklad av bland annat den franske sociologen 

Bruno Latour. Latour (2005) har som forskare resonerat kring posthumanism i 

samband med utvecklandet av hans aktör-nätverksteori (Actor Network Theory, 

ANT). I den rör sig Latour ifrån det moderna ideal där människan står i världens 

centrum och där alla förändringar utgår från människans perspektiv. Istället be-

traktar Latour världen som bestående av nätverk där makten fördelas mellan olika 

samverkande aktörer som kan vara antingen människor eller icke-människor, det 

vill säga, ting, byggnader, teknik, natur och så vidare.  

Alan & Josephine Smart (2017:4,62) diskuterar i sin bok begreppet post-

humanism och skiljer det från begreppet transhumanism. Med transhumanism 

menas ofta studerandet av posthumans, det vill säga, människor som nu och i 

framtiden kommer använda teknologi för att gå bortom det ordinära eller artspeci-

fika mänskliga livssättet. Termen posthumanism handlar däremot om ett bredare 

och mer inkluderande sätt att se på världen, där västvärldens fördomar, partiskhet 

och bagage granskas. Det innebär bland annat att vända sig bort från antropocentr-

ismen, vars utgångspunkt är att allt kretsar kring oss människor. Posthumanismen 

förespråkar istället erkännandet av att mänsklighetens natur involverar förveckl-

ingar med, och är beroende av, icke-människor.  

Smart (2017:91) argumenterar även för att upplysningstiden och det transhu-

manistiska trossystemet bidragit till en antropologiskt reduktivistisk världsbild 

som lett till ekologisk katastrof genom att försumma det holistiska förhållandet 

mellan människor, kosmos och jorden. Hittills har västerländsk transhumanism 

karaktäriserats av viljan att kontrollera och härska över naturen och andra arter 

vilket i grund och botten är en destruktiv hållning, istället borde vi anamma ett 

mer välvilligt förhållningssätt. Posthumanismen påminner om buddhistiska läror 

där det gäller att vara nyfiken och förstå naturen och världen. Att inte endast se 

nutid och framtid utan även det förflutna och vad vi kan lära oss av det. En viktig 

insikt är att det inte endast är människan som fört världsutvecklingen framåt, även 

icke-människor och naturens mångfald har bidragit till mänsklighetens väg 

framåt. Stora förändringar sker, men de gör det genom ett komplext mönster som 

redan har vävts i dåtid och även vävs i nutid av människor tillsammans med 

mikroorganismer, djur och teknologi. Erkänner vi denna symbios och detta sam-

arbete kan det hjälpa oss tänka mer balanserat och återhållsamt på vår roll i värl-

den (Smart, 2017:91).   

Vi människor tenderar att tänka på oss själva på ett etnocentriskt och antropo-

centriskt sätt, där vi ser oss som de smartaste livsformerna på jorden. Men stäm-

mer det verkligen och hur mycket vet vi egentligen om vår omvärld? När männi-

skan studerar andra livsformer är det främst utifrån perspektivet ”vad vi männi-

skor tänker om skogen” eller ”hur vi önskar och föredrar att en hund ska vara”. Vi 

är exempelvis bra på att manipulera hundars genetik för att producera olika hund-

raser som är anpassade efter människans preferenser vad gäller färg, form och 
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temperament. Däremot vet vi mindre om ”hur ett träd tänker” eller ”hur en hund 

tänker” likväl som vi saknar kunskap om livsformers biologi, fysiologi och för-

mågor. Hur vi ingriper, modifierar, lever och samexisterar med det stora univer-

sum av livsformer, objekt och teknologier influerar vägen för den mänskliga ut-

vecklingen. Att människan blir mer medveten om detta är centralt för det posthu-

mana perspektivet (Smart, 2017:95). Just därför fann jag denna teori relevant för 

min studie; eftersom den handlar om att lösa problem genom att se olika aktörer 

och intressen på ett nytt, mer ödmjukt sätt och som del i ett större nätverk. 

Systemteori och hållbar utveckling 

Den posthumana teorin har utvecklats från bland annat systemteorin, som även 

den anammar ett cirkulärt synsätt på världen. Diskussionen kring hållbar utveckl-

ing utgår ofta från ett systemteoretiskt perspektiv, där världen betraktas som upp-

byggd av system, där idealet är att det ska finnas balans mellan olika helheter likt 

människan, naturen, samhället och universum. I denna uppsats kommer begreppet 

hållbarhet avgränsas till att diskuteras i egenskap av ”hållbar kulturarvsturism”, 

vilket innebär turism som bygger på balans mellan ekologiska, sociala och eko-

nomiska intressen. Eftersom hållbar kulturarvsturism härstammar från det över-

gripande begreppet hållbar utveckling finner jag det emellertid relevant att inklu-

dera som teoretiskt perspektiv.  

Hållbarhet är idag en term som är allmänt förekommande i samhällsdebatten 

på flera olika områden, från hållbart miljöarbete till koncept som ”hållbart arbets-

klimat” och ”hållbart ledarskap”. Det är således ett brett begrepp som kan definie-

ras på en mängd olika sätt. Generellt handlar hållbarhet emellertid om globala mål 

för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling (KTH, 2018).    

Termen ”hållbar utveckling” definieras av Ann Thorpe (2008:12) som ”ut-

veckling som baseras på miljömässiga och sociala betingelser som främjar 

mänsklig välfärd i obegränsad tid”. Termen kan härledas till 1987 års Brund-

tlandrapport om miljöförstöring och handlar om att människan ska kunna leva på 

en planet med begränsade resurser. Målet med hållbar utveckling är att samhället 

ska kunna tillgodose mänskliga behov genom levnadsvillkor och resursanvänd-

ning som inte äventyrar hållbarheten i miljön och ekosystemen. Detta för att även 

framtida generationer ska kunna få sina behov tillgodosedda. Hållbar utveckling 

handlar därmed om att förena hållbarhet i ekosystemen med olika sociala och 

ekonomiska utmaningar som mänskligheten hotas av. Begreppet förutsätter därför 

långsiktighet, helhetssyn och ett globalt perspektiv (Elvingsson, 2018; WCED, 

1987). 

Hållbarhet omfattar som sagt tre dimensioner; ekologisk, social och ekono-

misk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt. Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett 



 21 

samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Ekonomisk hållbarhet 

handlar sedan om att tillgodose mänskliga grundläggande behov i relation till 

jordklotets ändliga resurser, det vill säga, att motverka fattigdom och ha en eko-

nomisk utveckling som inte leder till negativa konsekvenser för den ekologiska 

eller sociala hållbarheten. På grund av att begreppet är så brett kan det uppstå 

målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål (Gudmundsson, 2018).  

Ett problem med modeller för hållbar utveckling är att de ofta inte är tydliga 

med vad de olika dimensionerna innehåller samt deras relation till varandra. Det 

är således ofta svårt att veta om dessa kontaktytor präglas av synergier eller kon-

flikter. För det mesta beskrivs hållbarhet utifrån generella, övergripande definit-

ioner som inte berättar något om de inbördes relationerna mellan olika dimension-

er, vilket gör att hela begreppet blir vagt och otydligt (KTH, 2018). Olsson & 

Nilsson (2014:11) tar upp att “hållbar utveckling” är ett diffust begrepp samt att 

kriterierna för hållbarhet beror på hur man tolkar historien och samtiden samt vad 

man har för förhoppningar och föreställningar om framtiden. Kommuner, regioner 

och företag visar dock ambitioner att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. 

Även Håkansson (2014:67) för fram att ”hållbar utveckling” är ett glidande be-

grepp som kan betyda allt eller inget. Hon argumenterar emellertid för att det inte 

innebär att begreppet är oanvändbart utan istället att dess mening och innehåll 

behöver definieras i varje situation. Begreppet innehåller ett antal inbyggda mot-

sättningar, mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen, och motsvaras av 

faktiska förhållanden som gör att det krävs prioriteringar och val. Det är viktigt att 

vara medveten om att olika personer anser att olika aspekter är viktigare för håll-

bar utveckling och att det ofta är kopplat till yrkestillhörighet. En del menar att 

den sociala aspekten är överordnad medan andra menar att denna är underordnad 

den ekologiska aspekten och så vidare. Det varierar även mellan regionala tjäns-

temän om de tre dimensionerna får överlappa varandra och om de är likvärdiga 

eller bör rangordnas (Håkansson, 2014:67).  

Ett intressent begrepp i systemteorin är resiliens, vilket även är användbart för 

min studie. Begreppet resiliens kommer från ekologin, där det är ett mått som 

mäter hur ett ekosystem påverkas efter att ha blivit utsatt för en yttre störning och 

med vilken hastighet det sedan återgår till sitt föregående tillstånd. Begreppet an-

vänds även inom kulturarvsvetenskapen i samband med frågor rörande mänskliga 

artefakter, byggnader och kulturmiljöer. Naturen skiljer sig emellertid från mänsk-

liga kulturmiljöer på så vis att den har bättre resiliens. Naturen kan kombinera 

små och snabba medel med stora och långsamma för att skapa resiliens. Den 

snabba nivån uppfinner, experimenterar och testar, medan den långsamma stabili-

serar och bevarar minnet av tidigare framgångar. Mänskliga artefaktsystem tycks 

dock sakna den sorts resiliens som naturen besitter (Thorpe, 2008:71). Att kultur-

miljöer är känsligare och har sämre resiliens än många naturmiljöer är således en 

viktig insikt jag tar med mig från denna teori.  
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Hållbar turism 

Syftet med min uppsats är att kritiskt granska diskurser kring hållbar kulturarvs-

turism och relationen mellan bevarande och tillgängliggörande av världsarvssta-

den Visby. Ett viktigt teoretiskt perspektiv i min studie är därmed teorier kring 

turism och framförallt hållbar turism. 

Begreppet ”hållbar turism” kan definieras enligt följande: ”hållbar turism ska 

vara ekonomiskt bärkraftig och socialt genomförbar, utan att undergräva den 

naturmiljö och lokala kultur den är uppbyggd kring.” I praktiken har begreppet 

lett till nya former av turism världen över. Hållbar turism är för det mesta upple-

velsebaserad i form av exempelvis sportutövande, hälsa, historia och kultur och 

värnar samtidigt om grundläggande värden likt småskalighet och ett ekologiskt 

och socialt ansvar. Hållbar turism beskrivs ofta som en markering mot den kon-

ventionella massturismen. World Tourism Organization, WTO, har förutsett att 

den största ökningen av europeisk turism under de kommande årtiondena kommer 

vara denna typ av turism (Region Gotland, 2010a:71).  

Ett annat vanligt förekommande begrepp är ekoturism, som ryms inom de 

större begreppen hållbar turism och naturturism. Ekoturism handlar om att resa på 

ett ansvarfullt sätt som samtidigt hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer 

lokalbefolkningens välbefinnande. Ett liknande begrepp är kulturturism som 

handlar om att skydda kulturmiljöer och kulturarv. Kultur och kulturarv anses 

vara viktiga resurser för både det turismrelaterade företagandet och för den reg-

ionala utvecklingen i landet. Detta gör att kulturturismen bedöms ha goda utveckl-

ingsmöjligheter även i framtiden (Region Gotland, 2010a:74). Detta gäller även 

Gotland som i sin översiktplan för 2010-2025 redogör för turismens utveckling. 

Där skriver man att Gotland har en unik natur- och kulturmiljö som måste värnas, 

vilket kräver vaksamhet på vissa platser men som samtidigt är en grundläggande 

resurs för både gotlänningar och besökare (Region Gotland, 2010a:71).  

Olsson & Nilsson (2014:89) tar upp att utvecklingen från industrisamhälle till 

konsumtionssamhälle har förändrat synen på kulturmiljön och dess roll i sam-

hället. Kulturmiljöer och kulturarv betraktas därför idag allt oftare som en resurs 

för tillväxt och lokal och regional utveckling, till exempel för turismnäringen. 

Investeringar i kulturmiljöer förväntas således bidra till framtida ekonomisk ut-

veckling. Ofta går kommuners och regioners utvecklingsplaner under namnet 

”platsmarknadsföring”, vilket innebär att platsen används i samband med varu-

märkesbyggande, säljande aktiviteter och skapande av landmärken. Detta stämmer 

väl in på Gotland som flitigt använder medeltidsstaden Visby i sin marknadsfö-

ring.    

Owe Ronström (2007) skriver i sin bok Kulturarvspolitik: Visby – Från sliten 

småstad till medeltidsikon om Visby som världsarvstad och hur det påverkar och 

transformerar stadens ansikte. Ronström närmar sig ämnet bevarande och turism 

från ett kritiskt perspektiv. Han ifrågasätter bevarandet som fenomen och frågar 
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sig om det inte är det snarare än förändring som är det större problemet. Bokens 

inriktning är begreppet kulturarv och den praktiska kulturarvspolitiken och kultur-

arvsproduktionen som råder i Visby. Ronström redogör för hur processen såg ut 

när Visby blev världsarvsstad. Det började redan på 1970-talet när Visby in-

nerstad började befolkas av människor med intellektuella och kulturella yrken. 

Världsarvet i Visby initierades och kontrollerades nämligen av en liten grupp per-

soner i ledande ställning i den lokala kulturminnessektorn. De lyckades samman-

föra sina lokala, regionala, nationella och globala nätverk och därigenom kunde 

de på kort tid omskapa en del av innerstaden efter sina visioner om en världsarvs-

stad. Genom sina centrala positioner fick de tillgång till kapital för sitt projekt och 

kunde därmed påverka konkreta frågor gällande metoder, material, tekniker och 

färger. Under 1980-talet startade sedan Medeltidsveckan, som hade stor påverkan 

på nomineringen av Visby som världsarvsstad. Medeltidsveckan blev snabbt en 

succé och lyckades förbinda ”det närvarande och konkreta med det frånvarande 

och abstrakta” och få dem att samspela i en kraftfull ”affecting presence”. Medel-

tidsveckan är en ”multisensorisk zon” som med sinnlighet, lek och lust lockar 

skilda besöksgrupper med olika intressen. I samband med det började staden för-

ändras och för Visby innerstad blev medeltiden en konkret och positivt laddad 

verklighet. Medeltidsstaden förändrades nu från abstrakt historiepresentation till 

påtaglig realitet, från effekt till affekt. I samband med att medeltiden blev ett så 

etablerat koncept så kom även världsarvsnomineringen som ett logiskt och själv-

klart steg. På så sätt är Hansestaden en slags fysisk förlängning och global bekräf-

telse på Medeltidsveckans framgång (Ronström, 2007:153). 

Då städer blir världsarvsstäder förändras de. Världsarvet placerar dem i en 

global kontext, det förstärker den nationella identiteten samt ger ökad turism och 

framtida ekononomiska fördelar. Det finns dock även nackdelar. Ronström beto-

nar exempelvis hur det gamla Gotland var mycket ruralt och befolkades av i hu-

vudsak jordbrukare, hantverkare och arbetare. I det nya Gotland är det emellertid 

Visby innerstad som står i fokus. Där odlas myterna om ön, medeltiden och varu-

märket. Den urbana medelklassen har växt snabbt och de demografiska föränd-

ringarna har lett till gentrifiering och urbanisering. Huspriserna i Visby innerstad 

är skyhöga och befolkas således främst av människor med storstadserfarenheter 

som har sina idéer om vad som är ett gott liv och hur staden ska iscensättas, ofta 

baserad på kulturarv och medeltid. Ronström framhåller vidare att kulturarv och 

världsarv innebär nya slags historier om det förflutna. De är nya slags produktion-

er av det frånvarande i det närvarande, utformade efter en gemensam global ma-

tris som kan appliceras lokalt (Ronström, 2007:253). 

Michael C. Hall (2008) diskuterar turismutveckling och presenterar bland an-

nat en modell med olika mål för hållbar turism. Halls modell om hållbara turism-

värden inkluderar ekonomiska, sociala och ekologiska mål och ser ut såhär: 

 



 24 

Figur 1. Halls modell för hållbara turismvärden. 

 

 

 

 

Källa: Hall (2000:14). 

I denna modell kan man se att de tre dimensionerna överlappar varandra på ett sätt 

där alla ges lika tyngd och värde. De ekologiska målen är således inte överord-

nade på något sätt. Det går även att se att dimensionerna inte befinner sig i ett hie-

rarkiskt förhållande till varandra utan att de alla befinner sig i en beroendesituat-

ion. 

Hall (2008:20,27) tar upp att hållbarhet härstammar från oro för klimatet och 

hot mot ekologin som sedan i och med globaliseringen lett till insikt om att allt 

hänger ihop. Miljö, ekonomi och samhälle är ofrånkomligt sammanlänkade. Håll-

bar turism är sedan en deluppsättning av både turism och hållbar utveckling. Håll-

bar turism är dock inte samma sak som hållbar utveckling. De består av samma 

principer, men är helt olika i skala. Hållbar turism handlar endast om applikation-

en av hållbarhetskoncept på turismnivå med konsekventa sociala, ekonomiska och 

miljömässiga effekter. Hållbar utveckling är däremot ett mycket bredare koncept 

som rör all mänsklig interaktion med jordens miljö. Skillnaderna i skala mellan 

begreppen är viktiga eftersom det innebär att en turismoperation kan möta ett kri-

terium för hållbarhet men samtidigt vara ohållbart för området det genomförs i 

eftersom det kan innebära stopp för andra utvecklingsprojekt. Hall påpekar att 
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frågan om hållbar turism är komplex eftersom det handlar om förändring som kan 

ha både positiva och negativa effekter samtidigt beroende på perspektiv. Ökade 

fastighetspriser som effekt av turismrelaterad utveckling kan exempelvis vara po-

sitivt ur fastighetsägares, bostadsutvecklares och kommuners synvinkel då det 

leder till ökade inkomster och vinster. Samtidigt kan en sådan förändring vara 

negativ ur bostadsägares och bostadssökares perspektiv eftersom de kan tvingas 

flytta eller leta bostäder på andra håll på grund av höga hyror (Hall, 2008:20,27).  

Hall (2008:29,30) redogör för de positiva och negativa dimensionerna av tur-

ism genom att betrakta effekterna på ekonomin, miljön och lokalsamhället. Tur-

ismens positiva effekter inkluderar exempelvis ökad handel, fler arbetstillfällen, 

underhåll och rekreation av ekosystem och livsmiljöer samt förbättrad lokal stolt-

het och samhällsgemenskap. Negativa effekter inkluderar istället lokal inflation 

och prishöjningar, förlust av biodiversitet, förlust av autenticitet och ekonomisk 

exploatering av lokalbefolkningen.  

Figur 2. Hela Halls lista över positiva och negativa effekter av turism. 
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Källa: Hall (2008:29,30).  

Hall (2008:65) listar fem mekanismer som kan vara vägledande i planeringen för 

hållbar turism. De är: 1) Att hållbar turism representerar en värdeorientering där 

hantering av turismpåverkan har företräde över marknadsekonomi, trots att spän-

ningar dem emellan är ständigt närvarande. 2) Implementerandet av hållbar tur-

ismutveckling kräver åtgärder som är både skal- och kontextspecifika. 3) Frågor 

kring hållbar turism påverkas av globala ekonomiska omstruktureringar och ser 

olika ut i utvecklingsländer och industriländer. 4) Hållbar turism kräver lokal kon-

troll över resurserna. 5) Hållbar turismutveckling kräver tålamod, arbete och ett 

långsiktigt engagemang. Hall (2008:65) konstaterar vidare att hållbar turism fort-

farande främst är ett ideal som ännu inte adopterats i verkligheten. Hall föreslår 

därför införandet av en sjätte dimension av hållbar turism som rör industri- och 

besöksreglering.  
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Metod och material 

Som forskningsmetod till denna studie har jag valt att använda mig av dokument-

studier av utvecklings- och turismplaner för Visby i kombination med intervjuer 

med berörda aktörer. Materialet har sedan analyserats med hjälp av diskursanalys 

samt de teoretiska perspektiven, däribland Laclau & Mouffes diskursteori. Jag har 

valt att genomföra en kvalitativ studie och har således begränsat antalet dokument, 

intervjuer och studerade diskurser för att på så sätt kunna studera dem mer ingå-

ende och fördjupat. I det här avsnittet kommer jag redogöra för mitt arbetssätt, 

källmaterial, urval, valda metod samt analysschema. 

Den huvudsakliga metoden i den här studien är alltså diskursanalys vilket är 

en kvalitativ textanalys. I kvalitativa studier är forskaren framförallt intresserad av 

att beskriva, förstå och tolka data. Det handlar således inte om att mäta kvantiteten 

hos en företeelse och generalisera ett resultat i statistik, som i en kvantitativ stu-

die, utan om att undersöka texter och tal mer djupgående för att upptäcka olika 

kvaliteter, mönster och meningar. I en kvalitativ studie är forskningsprocessen 

oftast induktiv, vilket betyder att forskaren genom sina iakttagelser och sin empiri 

kommer fram till en förklaring eller teori (Olsson & Sörensen, 2011:131).  

Datainsamling och urval  

Motivet till att kombinera dokumentstudier med intervjuer har varit att visa på att 

diskurser inte enbart kan utläsas i texter utan även i intervjuer med aktörer som är 

bärare av dessa diskurser. I dokument framställs diskurser kring ”hållbar turism” 

ofta på ett abstrakt och byråkratiskt sätt. Det var anledningen till att jag ville kom-

plettera dem med intervjuer; för att konkretisera diskurserna och se hur de kan 

förankras i praktiken. Intervjupersoner kan många gånger illustera, förklara och 

motivera det på ett mer nyanserat och levandegörande sätt än dokument kan göra.  

Dokumentstudier 

Det källmaterial som använts i dokumentstudien utgörs av lagar och riktlinjer 

kring hållbar turism från Regeringen, Unesco, Riksantikvarieämbetet och Länssty-

relsen samt detalj- och utvecklingsplaner för Visby från Region Gotland. Sam-

manlagt har ett tiotal dokument granskats varav de huvudsakliga presenteras i ett 
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efterföljande avsnitt. Urvalet av både dokument och intervjupersoner baserades på 

att samla in ett så brett och heltäckande material som möjligt. Jag ville studera 

globala, nationella och lokala dokument och få med någon röst från alla huvudak-

törer. Främst sökte jag efter dokument relaterade till världsarvsstaden Visby, men 

även mer generella riktlinjer för hållbar turism och kulturmiljövård inkluderades. 

Jag sökte i huvudsak efter de mest aktuella dokumenten samt de som var mest 

relevanta för min studie gällande hållbar turism.  

Intervjuer 

Utöver dokumentstudierna har intervjuer med tretton berörda aktörer från bland 

annat Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala universitet genomförts. Inter-

vjuerna genomfördes huvudsakligen via e-mail och en del gjordes över telefon. 

Vid urvalet av intervjupersoner utgick jag från dokumenten och kontaktade hu-

vudansvariga från de olika organisationerna och myndigheterna samt andra rele-

vanta aktörer såsom sakkunniga på området och representanter för lokalbefolk-

ningen. Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad kvalitativ form, där samma 

frågor ställs till informanterna men med öppna svarsmöjligheter. Jag konstruerade 

ett frågeformulär med fasta frågor som dock modifierades till viss del beroende på 

mottagare. I telefonintervjuerna förekom även en del följdfrågor. Motivet till att 

merparten av intervjuerna dock genomfördes via mail var att jag ville intervjua 

rätt många aktörer från olika myndigheter och intressegrupper. Att genomföra 

intervjuer via mail sparar tid och möjliggör även för informanterna att i lugn och 

ro fundera över frågorna och själva formulera sina svar. Det minimerar risken för 

fel och missuppfattningar som kan uppstå i transkriberingen från tal till skrift. 

Nackdelen är emellertid att det är svårare att ställa följdfrågor och att det inte 

finns möjlighet till observationer. Jag fann dock metoden som lämplig för min 

studie eftersom jag även genomförde en omfattande dokumentstudie och därmed 

inte behövde alltför långa, djupodlade och personliga svar från informanterna.  

Validitet och reliabilitet 

Kontinuerligt genom uppsatsarbetet har jag även beaktat studiens validitet och 

reliabilitet. Validitet betyder studiens trovärdighet och giltighet. Det handlar såle-

des om att man verkligen mäter det man avser att mäta (Olsson & Sörensen, 

2011:123). För att säkra validiteten i studien har jag varit noggrann med att tydligt 

definiera begrepp, göra ett relevant materialurval samt ständigt återkoppla analys-

delen till syftet och frågeställningarna. Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet 

och konsistens. Det handlar om att minimera slumpmässiga fel och slarvfel i sam-

band med datainsamlingen och databearbetningen av empirin (Kvale et al, 

2012:263). För att förbättra studiens reliabilitet har jag försökt undvika att ställa 

ledande frågor där formuleringarna påverkar svaret. Vidare har jag konstruerat en 
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mall för diskursanalysen för att förenkla inläsning av dokumenten samt visa på 

transparens ifall någon annan forskare vill upprepa undersökningen.   

Etiska överväganden och metodologiska problem 

Vetenskapsrådet har sammanställt forskningsetiska principer som varje forskare 

ska ta hänsyn till i sitt arbete. Forskaren bör i en nytto-/riskkalkyl väga forskning-

ens nytta i förhållande till eventuella negativa konsekvenser (Olsson & Sörensen, 

2011:92). Ett viktigt övervägande gäller att ta hänsyn till individens integritet och 

därför har jag valt att anonymisera intervjusvaren i uppsatsen. Detta eftersom det 

är aktörerna som ska vara i fokus och inte enskilda tjänstemän. Vidare kommer 

jag anstränga mig för att presentera resultatet av studien på ett rättvist och ovink-

lat sätt. Detta är förstås inte helt möjligt eftersom det handlar om en kvalitativ 

studie där mina urval och tolkningar påverkar analysen.  

Det förekommer en del kritik mot diskursanalys som metod. Ett problem är att 

gränsen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva ofta är oklar och att man 

inte riktigt vet hur de samspelar. Ett annat problem är att Laclau & Mouffes dis-

kursanalys är en öppen metod som saknar en tydlig mall för genomförandet. Me-

toden ger således lite konkret vägledning för forskaren som istället lämnas att 

själv tolka och använda diskursanalysens verktyg. Ytterligare en svårighet med 

metoden är att den är mycket teoretisk och innehåller många verktyg och abstrakta 

termer. Detta gör att den kan vara svår att applicera på konkreta fall och lyfta fram 

enskilda människor (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:93). Jag har försökt 

minska de här problemen genom att utarbeta en mall baserad på relevanta verktyg 

från Lacalu & Mouffes diskursanalys samtidigt som jag tematiserat empirin. För 

att göra diskursanalysen mer konkret och praktiskt förankrad har jag kombinerat 

dokumentstudierna med intervjuer.  

Tillvägagångssätt vid Laclau & Mouffes diskursanalys 

Den huvudsakliga analysmetoden i uppsatsen har varit Laclau & Mouffes diskurs-

analys som använts för att bearbeta materialet från dokumenten och intervjuerna. 

Begreppet diskurs kan kort sagt beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen”. Det är en tvärvetenskalig analysmetod som används för att 

bland annat studera mönster i språk och kommunikation samt undersöka relation-

en mellan olika diskurser och maktstrukturer i samhället (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:7). Diskurs kan beskrivas som en form av social praktik som repro-

ducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive makt-

relationer, men samtidigt även påverkas och formas av andra sociala praktiker och 

strukturer. Diskurs handlar således om ett språkbruk som både är konstituerat och 
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konstituerande, det vill säga, både påverkar och påverkas av samhället i stort. Ef-

tersom diskurs innebär ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv”, så kan det uppstå kamp mellan olika diskurser, exempelvis 

mellan en ekonomisk och ekologisk diskurs. Detta eftersom de utgår från olika 

perspektiv och prioriterar olika intressen (Winther-Jørgensen, Phillips, 2000:71). 

Laclau & Mouffe har utvecklat en diskursteori som framförallt utgår från 

poststrukturalismen. Enligt detta synsätt är det diskurser som konstruerar den so-

ciala världen i betydelse och denna betydelse kan aldrig låsas fast eftersom språ-

ket ständigt förändras. En diskurs är inte heller en sluten enhet utan istället om-

formas diskurserna kontinuerligt i kontakten med andra diskurser. Ett nyckelord i 

Laclau & Mouffes diskursteori är således diskursiv kamp. I den kampen finns 

olika diskurser som alla representerar ett eget bestämt sätt att tala om och uppfatta 

den sociala världen. Diskurserna kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, 

det vill säga, att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt. Hegemoni står såle-

des för en bestämd synpunkts herravälde och är en maktfaktor i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13). 

Tillvägagångssätt vid analys  

Vid en diskursanalys bryter man ner diskursen i mindre enheter för att studera hur 

de förhåller sig till varandra och bygger upp en struktur, det vill säga, diskursen 

(Norrby 2004:23-24).  

Till en början har jag försökt identifiera de olika diskurser, eller dimensioner, 

som finns kopplade till den övergripande hållbarhetsdiskursen kring turism och 

analyserat dem. Kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar har jag framför-

allt undersökt vilka aktörer, agendor, diskurser, motsättningar och lösningar som 

nämns i dokumenten. Jag började med att göra dokumentstudierna och gjorde 

därefter intervjuerna. Dokumentstudierna genomfördes genom att jag först läste 

igenom de aktuella dokumenten, först snabbt och därefter långsamt och marke-

rade delar jag fann intressanta och som relaterade till hållbar turism. Därefter ana-

lyserade jag de markerade delarna samt intervjucitaten med hjälp av Laclau & 

Mouffes diskursteori samt kopplade dem till tidigare forskning och teori. Med 

hjälp av Laclau & Mouffes diskursteori konstruerade jag ett analysschema med 

verktyg som element, moment, artikulering, nodalpunkt, antagonism, flytande 

signifikant och ekvivalenskedjor. Dessa begrepp valdes för att de var mest rele-

vanta och användbara för min studie. Syftet var att analysera begreppet hållbar 

kulturarvsturism noggrannare. Det finns många verktyg att använda och jag 

kommer nedan att presentera dem i en lista och förklara dem närmare.  
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Modell för Laclau & Mouffes diskursanalys: 

Analyserar relationer mellan olika diskurser – den diskursiva kampen 

Hur ska språkliga uttryck tolkas? 

Hur strävar diskurser efter att vinna hegemoni? 

Begrepp 

Begrepp för den verksamhet där knuttecken får innehåll:  

Element: Mångtydiga tecken som inte slutgiltigt fått mening. Exempelvis hållbar-

het.  

Moment: Ett fixerat tecken som fått slutgiltig mening. Alla tecken i en diskurs är 

moment. Exempelvis: stol, bord, ekonomi, miljö. 

Artikulering: Vilka element som finns i en text. Exempelvis hållbar utveckling, 

hållbar turism, hållbart bostadsbyggande. 

Nodalpunkt eller knutpunkt: Mästersignifikant som olika diskurser ger innehåll. 

Priviligierat tecken. Är i sig ett tomt begrepp som måste fyllas med identiteter. 

Exempelvis hållbarhet. 

Ekvivalenskedjor: Hur tecken och signifikanter knyts ihop i kedjor och etablerar 

identiteter relationellt och skapar mening. Exempelvis: Ekvivalenskedjan för ”li-

beral demokrati” byggs upp av andra betydelsebärande tecken såsom: Fria val – 

Yttrandefrihet – Rättssäkerhet. Ekvivalenskedjan för hållbar turism byggs upp av 

tecknen: Ekonomisk tillväxt – social inkludering – ekologisk mångfald. 

Begrepp för konfliktanalys (den diskursiva kampen):  

Flytande signifikanter: Nodalpunkter vars innehåll är extra omtvistat och som 

olika diskurser strider om att fylla med betydelse. Handlar om att kartlägga vilka 

uttryck som är centrala i en text. Exempelvis hållbarhet, hållbar turism. 

Antagonism: Vilka motsättningar avspeglas i en text? Begrepp för konflikt. 

Hegemoni: Härskande makt. Organisering av samtycke.  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:35,57).  

Källmaterial 

Källmaterialet till min studie består av runt tjugo olika utvecklingsdokument för 

Visby samt riktlinjer kring hållbar turism. Vidare består källmaterialet av inter-

vjuer med tretton olika aktörer.  
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Dokumentstudier: 

De dokument jag i huvudsak har studerat är strategier, riktlinjer, visioner och 

utvecklingsdokument som kommer från Unesco, FN, Riksantikvarieämbetet, 

Länsstyrelen Gotland och Region Gotland. Jag har även studerat relevanta lagrum 

som Kulturmiljölagen, Miljöbalken, Plan- och bygglagen. När det gäller FN har 

jag studerat Brundtlandrapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987 samt do-

kumentet ”Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling” från 2015. Viktiga 

Unesco-dokument har varit ”Världsarvskonventionen” (Konvention om Skydd för 

Världens Kultur- och Naturarv) från 1972 samt program och toolkit gällande håll-

bar turism, “World Heritage Sustainable Tourism”. Viktiga dokument från RAÄ 

har bland annat varit riktlinjerna ”Räkna med kulturarvet - Kulturarvets bidrag till 

en hållbar samhällsutveckling”, kunskapsöversikten ”Kulturarvet som resurs för 

regional utveckling” samt strategin ”Kulturarvsturism Strategi 2005–2007”. Ett 

annat viktigt dokument har varit Länsstyrelsen Gotlands ”Kulturmiljöstrategi 

2016–2018”. Flest dokument kommer dock från Region Gotland där jag bland 

annat studerat översiktsplanen ”ByggGotland – Översiktsplan för Gotlands kom-

mun 2010–2025” från 2010, det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland 

”Vision Gotland 2025”, den fördjupade översiktplanen för Visbyområdet 2025 

”Hela Visby”, tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, dokument gällande namn-

givning, bebyggelse och byggnadsordning för Visby innerstad samt handlingspro-

grammet med åtgärdsplan för Världsarvet Hansestaden Visby från 2003. Alla do-

kument jag använt finns listade i bilagan.    

Intervjuer:  

Jag har även intervjuat totalt tretton personer vars svar presenteras i analysdelen.  

De intervjuade informanterna är: 
 

Informant 1: Från Föreningen för Visby innerstads boendemiljö  

Informant 2: Etnolog, Uppsala universitet 

Informant 3: Utredare, RAÄ 

Informant 4: Projektledare, Tillväxtverket 

Informant 5: Medarbetare vid RAÄ  

Informant 6: Medarbetare vid Naturvårdsverket 

Informant 7: Konstvetare, Uppsala universitet 

Informant 8: Från Visby Hällarna Hembygdsförening 

Informant 9: Kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk 

Informant 10: Arbetar med världsarv vid Region Gotland 

Informant 11: Arbetar med världsarv vid Falu kommun 

Informant 12: Kulturvårdare, Uppsala universitet 

Informant 13: Kulturmiljöhandläggare, Länsstyrelsen Gotland 
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De här intervjufrågorna ställdes till informanterna: 

1. Följer Region Gotland några riktlinjer från RAÄ, Unesco eller länsstyrelsen 

när det gäller utvecklandet av Visby och målet med hållbar kulturarvsturism? 

2. Är begreppet ”hållbarhet” och sättet det används i utvecklingsplaner tydligt 

eller otydligt enligt dig? Vad innebär hållbar kulturarvsturism? 

3. Finns det en motsättning mellan ekologiska, ekonomiska och sociala intres-

sen vid en plats likt världsarvet i Visby? Hur kan hänsyn tas till både samtida och 

framtida intressen, finns inte där alltid en konflikt? 

4. Finns det en lösning på motsättningen mellan att vilja bevara och tillgäng-

liggöra ett kulturarv? Hur kan sådana lösningar se ut? Vilka aktörer/grupper är 

mest kritiska till ökad kulturarvsturism i Visby? 

 

Frågorna utformades med utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar. Det var även viktigt att de skulle komplettera, konkretisera och kommen-

tera dokumentmaterialet. Därför ställdes även frågor kring hur informanterna upp-

fattade olika begrepp och riktlinjer samt deras tydlighet. Vidare var jag intresserad 

av att höra deras syn på eventuella motsättningar mellan olika hållbarhetsmål samt 

förslag på lösningar mellan att bevara och tillgängliggöra kulturarv.  
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Empirisk undersökning och analys 

Empiriavsnittet består av en gemensam resultat- och analysredovisning. Detta 

eftersom det här är en kvalitativ studie där resultaten påverkas av forskarens urval 

och tolkningar av dokumenten och intervjuerna samt diskussioner relaterade till 

den tidigare forskningen och teorin. Empirin har tematiserats för att bli mer över-

skådlig och lättillgänglig för läsaren. Jag har brutit ut citat från dokument och in-

tervjuer som sedan analyserats med hjälp av valda teorier samt diskursverktyg. 

Empiriavsnittet har konstruerats utefter uppsatsens syfte och frågeställningar och 

har följande ordning: 

 

1. Bakgrund:  

Bakgrundsinformation om världsarvskonventionens och Visbys historia. 

2. Aktörer och agendor:  

Vilka aktörer och agendor samverkar i produktionen av hållbar kulturarvstur-

ism? 

3. Globala riktlinjer för hållbar kulturarvsturism i Visby:  

Hur korresponderar globala och nationella riktlinjer för hållbar kulturarvstur-

ism mot det lokala utvecklingsarbetet av världsarvsstaden Visby? Vidare un-

dersöks vilka begrepp som förekommer i dokumenten och huruvida begreppet 

”hållbar kulturarvsturism” används överhuvudtaget. 

4. Diskurser kring hållbar kulturarvsturism: 

Vilka är de framträdande diskurserna i dokumenten om hållbar kulturarvstur-

ism i världsarvsstaden Visby? Hur beskrivs de? Vidare undersöks innebörden 

av begreppet hållbar kulturarvsturism samt om hållbarhet används på ett tyd-

ligt eller otydligt sätt i olika utvecklingsplaner. 

5. Lösningar:  

Finns det motsättningar mellan bevarande och tillgängliggörande av kultur-

arv? Hur kan potentiella lösningar på sådana motsättningar i sådana fall se ut?    
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Bakgrund  

Här presenteras en del grundläggande bakgrundsinformation om Unescos världs-

arvskonvention och världsarvet Visbys historia. Detta för att ge läsaren relevant 

underlag och kunskap för att lättare kunna ta till sig analysen. I bilagan finns även 

ett kapitel som handlar om det moderna Visby och sentida förändringar.     

Unescos världsarvslista 

Världsarv finns jorden runt på alla kontinenter och består av de kultur- och natur-

miljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor bety-

delse för hela mänskligheten. Det kan således handla om en plats, miljö eller ob-

jekt som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia och därmed 

anses så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det 

för framtida generationer. Ett kulturobjekt kan exempelvis vara ett mästerverk 

skapat av människan, ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med 

anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell betydelse eller ett fram-

stående exempel på traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur. 

Ett naturobjekt kan exempelvis visa på viktiga utvecklingssteg i jordens historia, 

representera pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap 

med exceptionella skönhetsvärden eller hemvist för utrotningshotade djurarter 

(Region Gotland, 2018a; Unesco, 2015a:24).  

Bestämmelser kring vad som räknas som världsarv finns i världsarvskonvent-

ionen (Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv) som antogs i 

Paris 1972. Det är FN-organet Unesco (Förenta nationernas organisation för ut-

bildning, vetenskap och kultur) som upprätthåller en lista över världsarven, men 

det är medlemsländerna själva som nominerar objekt till listan. Många tror att 

världsarv placeras på listan efter en extern och objektiv värdering av utomstående 

experter, men det stämmer inte utan det är länderna själva som lyfter fram de ob-

jekt man vill placera på listan. Därefter är det en världsarvskommitté som efter 

rådgivning av experter beslutar huruvida objektet uppfyller de krav och kriterier 

som finns i konventionen. Medlemsländerna är därefter skyldiga, åtminstone mo-

raliskt, att se till att världsarvet bevaras åt eftervärlden, garanteras skydd och vård 

för all framtid samt att stödja andra länder i deras bevarandearbete. Detta eftersom 

världsarvet, efter att det antagits i enlighet med konventionen, räknas som en an-

gelägenhet för hela mänskligheten (Wikipedia, 2018a; Unesco, 2015a:11,28).  

I dagsläget finns det 1092 världsarv i 167 länder, varav 845 är kulturarv, 209 

är naturarv och 38 är blandade objekt, det vill säga, både natur- och kulturarv.  

Sammanlagt har 193 av Unescos medlemsländer undertecknat världsarvskonvent-

ionen. Sverige undertecknade konventionen 1984. Bland världsarven finns exem-

pelvis Egyptens pyramider, Machu Picchu, Kinesiska muren, Taj Mahal, Venedig, 

Galapagosöarna och Frihetsgudinnan. Sverige har i dagsläget femton världsarv, 
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som förutom Visby inkluderar bland annat Drottningholms slott, Laponia natur-

landskap, Falun och kopparbergslagen, Höga kusten och Södra Ölands odlings-

landskap. Flest världsarv finns i Italien som har 53 stycken, följt av Kina som har 

52 och Spanien som har 46. Varje år tillkommer ungefär 27 världsarv och hittills 

har endast tre stycken strukits från listan; Dresden, Omans Arabiska antilopreser-

vat och Belizes barriärrev (Unesco, 2018c; Wikipedia, 2018a).  

Världsarvskonventionens historia 

Under upplysningstiden på 1700-talet började det talas om nationella kulturarv 

som sedan dess använts för att stärka lokala historiska rötter och den nationella 

identiteten. Tanken var att bevara kultur- och naturmiljöer även för framtida gene-

rationer. I USA började de nationella skydden utvecklas i samband med oro för 

Niagarafallen där den naturliga vildmarken hotades av alltför stora avtryck från 

människan. År 1872 stiftades Yellowstone som världens första nationalpark och 

därefter började idén om nationalparker spridas till resten av världen. En annan 

viktig händelse som bidrog till skapandet av världsarvskonventionen var då Egyp-

ten på 1950-talet började bygga Aswandammen. Planen var att översvämma 

Nildalen, som bland annat rymmer templen i Abu Simbel, som är några av den 

antika egyptiska civilisationens viktigaste skatter.  Det ledde till Unescos första 

internationella kampanj för att rädda ett betydelsefullt kulturarv, där ett femtiotal 

länder var med och bidrog med 80 miljoner dollar under en artonårsperiod. Detta 

resulterade i ett räddningsarbete där templen med hjälp av modern ingenjörskonst 

flyttades sten för sten och återuppbyggdes på ön Agilkia. Denna kampanj visade 

att det finns kulturarv som är av sådant universellt värde att de är en angelägenhet 

för folk över hela världen. Den visade även betydelsen av att länder tar ett gemen-

samt ansvar och solidariskt hjälper varandra med insatser för bevarande. Efter 

kampanjen för att rädda Abu Simbel började Unesco samarbeta med den icke-

statliga organisationen Icomos (the International Council on Monuments and Si-

tes) för att tillsammans utarbeta ett utkast till en konvention om skydd av kultur-

arv. I detta normativa instrument bestämde man sig för att inkludera bevarandet 

av både natur och kultur. I denna text var det första gången som det av naturen 

skapade, naturarv, och det av människan skapade, kulturarv, jämställdes. På så vis 

skapades således ett internationellt instrument för skydd av natur- och kulturarv 

av särskilt stort universellt värde som erkände både biologisk och kulturell mång-

fald (Unesco, 2015c:19).   

Unesco har skapat flera så kallade normativa instrument, det vill säga, kon-

ventioner och rekommendationer för bevarande av natur och kultur. Förutom 

världsarvskonventionen finns bland annat Haagkonventionen om skydd av kultur-

föremål i händelse av väpnad konflikt från 1954 och Konventionen om skydd för 

det immateriella kulturarvet från 2003. Konventionerna ska sedan omvandlas till 

lag i de länder som undertecknat dem. Världsarvskonventionen har varit fram-
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gångsrik i att skapa debatt kring frågan om bevarande av kultur- och naturarv. 

Enligt artikel 4 är de länder som undertecknat konventionen skyldiga att säker-

ställa identifiering, skydd, bevarande, levandegörande och överlämnande till 

kommande generationer av det aktuella kultur- och naturarvet. Att skriva på kon-

ventionen innebär ett stort ansvar för länderna. Konventionen kräver lagstiftning, 

organisation och utbildning som omfattar skydd och vård av landets natur- och 

kulturvärden. Vidare ställs det krav på informationsarbete, ekonomiskt bidrag till 

kulturvård samt respekt för världsarv i andra länder (Unesco, 2015a:5,12).  

Även om världsarvet är en källa till lokal, regional och nationell stolthet så 

överskrider det dock de nationella gränserna och omfattar hela mänskligheten på 

grund av dess ”enastående universella värden”. Att bli ett världsarv innebär en 

prestige som bidrar till en större medvetenhet och bättre skydd av kultur- eller 

naturarvet. Nationella och internationella myndigheter samverkar nära i detta ar-

bete (Unesco, 2015a:7).  

Unesco är dock medveten om att det finns flera utmaningar, såsom att världs-

arvslistan måste få större balans och bli mer representativ för hela världens kultu-

rella och naturliga mångfald. En annan utmaning är att världsarven hotas på flera 

plan, av bland annat naturkatastrofer, jordbävningar och mänskliga aktiviteter som 

väpnade konflikter, krig, miljöförstöring, stöld samt dåligt planerade om- och till-

byggnader. Just nu är det 35 världsarv som finns på en lista över ”världsarv i fara” 

(Unesco, 2015a:8).  

Världsarv och turism 

Unesco tar upp att turism både har för- och nackdelar. Det positiva är att turism 

möjliggör direktkontakt och kunskap om olika kulturer, levnadssätt och miljöer 

samt skapar viktiga mellankulturella utbyten och förståelse. För värdlandet och 

städerna bidrar turism även till fler arbetstillfällen och förbättrad lokal infrastruk-

tur genom vägar, kommunikation och sjukhus med mera samt drar in utländsk 

valuta. Nackdelen är dock att turism kan skapa ekonomisk och social obalans om 

till exempel ny infrastruktur för turister prioriteras, likt hotell, pooler och restau-

ranger, över lokalbefolkningens behov av skolor och sjukhus och liknande. Biltra-

fiken och turistbussarnas avgaser kan vidare skada många världsarv, vilket befaras 

i exempelvis Stonehenge i Storbritannien och pyramiderna i Giza. Därför menar 

Unesco att en ny hållbar turism behövs som främjar ekologisk hållbarhet och ut-

veckling som uppmuntrar mottagarländerna att stödja den egna kulturella identite-

ten och bevara den kultur och miljö som uppskattas av besökarna. Samtidigt är det 

viktigt att skapa interkulturell dialog, ömsesidig respekt och solidaritet mellan 

besökare och lokalbefolkning. Det är möjligt att turism kan bidra till en kvalitativ 

och varaktig utveckling, men bara om den baseras på lokalbefolkningens delta-

gande och insatser. De måste vara delaktiga i planeringen, genomförandet och 

driften av bevarandeprojekt och satsningar om de natur- och kulturvärden som 
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turismen baseras på ska kunna bevaras på lång sikt. Lokalt stöd för hållbar ut-

veckling kan skapas om människor kan använda de skyddade områdena på ett 

hållbart sätt. Massturism kan leda till allvarliga konsekvenser för bevarandet och 

skötseln av kultur- och naturarv genom bland annat slitage av för stort antal besö-

kare, främmande arter som kan föras in i biotopen av turister, turistanläggningar i 

känsliga kustområden samt nedsmutsning. Världsarven måste därför ha en ordent-

lig skötselplan och realistisk plan för turismförvaltning (Unesco, 2015c:63,64).    

En stor utmaning för världsarvsbevarandet är således att skapa möjligheter för 

att ta emot besökare utan att det får negativa konsekvenser. Detta gäller exempel-

vis arv som är vackra och välbevarade för att de är orörda och inte tidigare varit 

tillgängliga, men som nu uppmärksammas av turismföretag. Ett exempel är 

världsarvet Te Wahipounamu i sydvästra Nya Zeeland, vars naturliga skönhet och 

rika, unika biologiska mångfald bevarats tack vare att landet ligger långt bort. 

Samtidens ökade turism och förbättrade flygtransporter har emellertid lett till att 

Nya Zeeland fått alltfler turister. Nu diskuteras om det ska byggas en motorväg 

som ger turister tillträde till det orörda området. Unesco skriver att världsarv ska 

vara modeller för effektivt förvaltande och bevarande, men att den höga nivå som 

krävs av dessa unika platser tyvärr inte kan uppnås under nuvarande omständig-

heter. För att få ett långsiktigt bevarande krävs mer strikt kontroll och även mer 

miljömässigt ansvariga besökare. Turister måste bli mer medvetna om vad som 

står på spel för att kunna handla rätt och det inkluderar bland annat att känna till 

världsarvskonventionen. Vid en Unescokonferens 2002 konstaterades att flera 

världsarv har överexploaterats och experter hävdade att ett tjugotal världsarv rent 

av borde strykas från världsarvslistan eftersom de genom massturism förlorat de 

värden de nominerades för samt att ett hundratal av världsarven har allvarliga 

problem (Unesco, 2015c:66-68).   

Världsarvsbevarandet är en del av det nutida miljöbevarandet där det även in-

går att skydda utrotningshotade växter och djur samt stoppa utarmningen av den 

biologiska mångfalden Det är även viktigt att bevarandet av världsarv ses i relat-

ion till det lokala samhällets behov av resurser och ekonomiska överlevnad. 

Världsarvskonventionen betonar att kultur- och naturarvet är ömsesidigt beroende 

och konventionen står därför för ett holistiskt förhållningssätt till miljöbevarande 

där skydd av ekologisk och kulturell mångfald kompletterar varandra. Cirka 10 

procent av jordens yta skyddas för tillfället genom lagstiftning och världsarven är 

en viktig del av dessa områden (Unesco, 2015c:69).   

Världsarvet Visby 

I Sverige är det Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som på regeringens 

uppdrag genomför nomineringar och utvärderingar av nya världsarv i Sverige. 

Riksantikvarieämbetet har delegerat tillsynen av världsarvsstaden Visby till Läns-

styrelsen i Gotlands län. Region Gotland samordnar kring skötseln och de löpande 
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driftsfrågorna i samråd med Gotlands Museum och Länsstyrelsen på Gotland 

(Region Gotland, 2018a). 

Visby innerstad hör till de bäst bevarade hanseatiska städerna. Miljön i 

världsarvet präglas framförallt av den medeltida stadsmuren, den medeltida stads-

planen, kyrkoruinerna, medeltidshusen och den småskaliga bebyggelsen från 

1600- och 1700-talen. Den stora mängd trähus byggda i bulhusteknik (skiftesverk) 

är dessutom unikt för Sverige. Historisk bebyggelse har således bevarats i stor 

utsträckning och ny bebyggelse har hela tiden anpassats till det befintliga så att 

helheten och upplevelsen av den historiska staden bevarats (Unesco, 2015a:104).  

Hansestaden Visbys särskilda världsarvsvärde motiveras på följande sätt i 

världsarvskommitténs beslut från 1994 då Visby skrevs in på världsarvslistan: 

Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett 
unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form 
och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning. (Unesco, 2015a:103).  

Visby uppfyller således kriterium fyra och fem i världsarvskonventionens riktlin-

jer: 

Kriterium (iv): Ett synnerligen framstående exempel på byggnad eller bebyg-

gelsemiljö som illustrerar en speciell period i historien. 

The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European medieval 
walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century 
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League be-
tween 1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern, church 
ruins, medieval buildings and townscape. 

Kriterium (v): Ett synnerligen framstående exempel på en traditionell mänsklig 

bosättning, representativ för en kultur som hotas av oåterkalleliga förändringar. 

Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved over time 
through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited historic town 
has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change. This has resulted in 
a townscape in which the medieval walled trading town has been retained with distinctive 
layers over time until the present day. Functional continuity is reflected in its structure as a 
county, diocesan, commercial and residential town (Unesco, 2018d). 

Hansestaden Visby räknas således till kategorin ”bebodd historisk stad” som 

präglas av en särskild tidsperiod vars karaktär bevarats intakt, där hela den histo-

riska staden samt omgivning ska bevaras. 

Vid utvärdering av en nominering bedöms om världsarvet uppfyller kriterier-

na för enastående universellt värde (outstanding universal value). Förutom kriteri-

erna måste objektet även uppfylla villkor på autenticitet, integritet samt ha ett 

adekvat skydd i enlighet med landets lagstiftning och ett förvaltningssystem (Une-

sco, 2018d; Lisitzin, 2015:6,7).  
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Autenticitet eller äkthet handlar om hur väl objektets attribut uttrycker världs-

arvsvärdet och kan definieras som autentiskt eller i ursprungligt skick. Attributen 

kan vara både materiella och immateriella, det vill säga, vara fysiska element och 

strukturer eller processer som förmedlar värdet. Dessa betydelsebärande attribut är 

i Visby bland annat den dominanta intakta ringmuren med frilagda vallgravar och 

innerstadens välbevarade bebyggelsestruktur.   

Visbys autenticitet beskrivs såhär:  

The immediate vicinity of this walled medieval city have been sensitively protected during 
the greater part of the 20th century as a result of the ”garden city” approach to planning and 
control. The effects of this are reflected in considerable areas of open space and strict control 
over building heights... The original form of Visby, displayed in its urban fabric and overall 
townscape, is its most important quality. The town wall remains largely intact, and its high 
level of authenticity is exceptional. 

Integritet eller helhet handlar sedan om att världsarvet ska ingå i ett sammanhang 

som förklarar dess kulturhistoriska värde. Det innebär att alla komponenter, relat-

ioner och strukturer som behövs för att uppleva världsarvsvärdet ska finnas inom 

området och att de inte är hotade. 

A significant proportion of the attributes of this World Heritage property are still in good 
condition. They are not threatened to any high degree. The medieval urban plan is largely in-
tact. However, there is some pressure for expansion and building development, which would 
alter the cultural layers of whole blocks of Visby. Caution has been advised against the ongo-
ing small changes, which can have a cumulative negative effect of the town’s heritage charac-
ter. The visual integrity of the walled town and historic skyline is vulnerable as the town ex-
pands and develops. The increasing use of the church ruins for events and activities requires 
the development of impact assessment and guidelines (Unesco, 2018d; Lisitzin, 2015:8). 

Sammantaget är autenticiteten och integriteten mycket hög i Visbys hela byggda 

miljö, i stadslandskapet och sammanhanget mellan staden och omlandet. Bygg-

projekt och förändringar riskerar att påverka den funktionella, historiska och visu-

ella autenticiteten och integriteten av Visbys medeltida stadslandskap, framförallt 

vad gäller den intakta ringmuren med sina vallgravar och de fria vyerna utanför 

murarna (Unesco, 2018d). 

Visby innerstad saknar i dagsläget en aktuell stadsplan, den senaste är från 

2010. Skyddet av bebyggelsen har främst skett med stöd av kulturminneslagens 

möjligheter att byggnadsminnesförklara byggnader och fastigheter. I dag finns 

cirka 270 byggnadsminnen i innerstaden. Mellan år 1994 och 1995 gjordes stora 

satsningar på Visby innerstad genom statliga satsningar på medel till restaurering-

ar. Världsarvet skyddas även genom lagstiftning (Miljöbalken, PBL, KML), 

byggnadsordningen, fornlämningsskyddet och i egenskap av riksintresse. I början 

av 1990-talet sammanställdes en publikation med råd och riktlinjer vid restaure-

ring av fastigheter för fastighetsägare. Det har även tagits fram program för 

namngivning, skyltning, uteserveringar med mera av Stadsarkitektkontoret (Une-

sco, 2015a:105).  
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Det moderna Visby 

Gotland och Visby beskrivs ibland som ett annat land skiljt från fastlandet där det 

råder en alldeles egen atmosfär. I Visby skapar den berömda ringmuren, kyrkoru-

inerna, de historiska medeltida byggnaderna, de slingrande gränderna och pitto-

reska butikerna och serveringarna en unik blandning av gammalt och nytt. Stadens 

många sevärdheter och kulturskatter påminner ständigt besökarna om Visbys po-

sition som central handelsstad under medeltiden.  

Visby har med sin kombination av spännande stad och idyll fungerat som tu-

ristmål i över hundra år och Gotlands Turistförening (GTF), bildad 1896, är fak-

tiskt Sveriges äldsta regionala turismförening. Visby har en permanent befolkning 

på ungefär 24 000 invånare. Visby och Gotland är framförallt känt för sin kalk-

sten, sina gamla kyrkoruiner och historiska portaler och byggnader samt unika 

natur. Turismindustrin är en av de största och viktigaste näringarna på Gotland 

jämte jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin. Gotland hade år 2017 drygt 2 

miljoner besökare på ön varav ungefär tio procent var utländska turister (Region 

Gotland, 2017:23). Förutom att Visby är en världsarvsstad så anordnas evene-

mang såsom Almedalsveckan, Medeltidsveckan och Gotland Grand National un-

der sommaren (Region Gotland, 2017:14).  

Idag är man i Visby angelägen om att bevara staden så långt det är möjligt och 

behålla den medeltida prägeln. Eftersom den moderna bebyggelsen till stor del 

ligger utanför stadsmuren har det funnits farhågor om att innerstaden riskerar att 

bli ett rent museum som utanför turistsäsongen inte lever något eget liv utan ver-

kar öde och övergiven (RAÄ, 2018; Söderberg, 1987:53). Det har dock tillkommit 

en del ny bebyggelse även innanför muren och då inte koncentriskt utan spritt 

över hela stadens yta, vilket bidragit till att Visby har en relativt blandad social 

boendestruktur (Unesco, 2018a:104). Trots blandningen av gammalt och nytt är 

det dock kopplingen till medeltiden som i huvudsak bildar Visbys identitet.    

Vad som lockar med Visby är mycket; naturen, historien, evenemangen, se-

värdheterna, och allt går att koppla till Visby som plats. Region Gotland skriver 

själva på sin hemsida att Visby och Hansestaden förenar historia och nutid i en 

unik välbevarad stadsmiljö och verkar som ett levande världsarv. Staden är en 

attraktiv besöksplats, och har varit så genom historien, på grund av dess levande 

miljö, kontinuerliga byggande, blomstrande näringsliv, kultur och turism. Styrkan 

ligger i att Visby är en historisk stad som lyckas hålla historien vid liv och till-

gänglig för nya generationer genom evenemang, utvecklingsprojekt och god 

marknadsföring. Visby som världsarv bildar fundamentet och utgångspunkten för 

bevarandet, utvecklingen och planeringen för staden i framtiden. Peter Aronsson 

(2009:15,16) påpekar att historia inte bara är det som en gång hänt eller enbart 

berättelser och korrekt fakta, utan historia äger rum. Berättelsen både tar och 

skapar plats där dåtiden knyts till nuet och framtiden. Besöket på en historisk plats 

innebär att tre olika element möts; platsen i sig, berättelser kring denna samt den 
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egna närvaron. På platsen möts det förflutna och samtiden och de historiska berät-

telserna blir konkret närvarande. Uttrycket att känna ”historiens vingslag” illustre-

ras just hur den egna närvaron levandegör det förflutna då platsknutna upplevelser 

förenas med historiska berättelser (Aronsson, 2009:15,16). Besökarens egen när-

varo och upplevelsen av det förflutna i nutid är vitala delar av Visbys besöksnä-

ringspolitik. Här finns medeltidskrogar i historiska byggnader där medeltida taf-

fel, levande musik och gycklare som blåser eld gör att historien blir levande och 

förnimbar för besökaren. Ett annat exempel är Medeltidsveckan på Gotland där 

det offentliga rummet helt förvandlas till en medeltida miljö med teatrar, torner-

spel, konserter, föredrag, utsmyckningar och dekorationer, stånd och utklädda 

människor i medeltidsdräkt. Medeltidsveckan lockar uppåt hundratusen männi-

skor till Visby under augustimånad och är en riktig succé för staden och turistin-

dustrin. Medeltidstemat används som en bro mellan det förflutna och samtiden 

och har en konserverande funktion som syftar till att överbygga glappet mellan 

kulturarvsplatsen och en föränderlig omvärld. Festivalen blir ett sätt att återfinna 

en försvunnen värld och att skapa minnen som inte enbart blir abstrakta illusioner 

utan personliga hågkomster av konkret och fysisk sort. Genom att kombinera då-

tid och nutid hålls således den historiska platsen levande och man får ett närva-

rande och tidlöst kulturarv (Eriksen et al, 2002:38,39).  

Peter Aronsson (2003:167) beskriver hur Visby liksom Pajala och Vimmerby 

är exempel på besöksmål där kultur och kulturarv flyter samman och blir resurser 

på uppmärksamhetens och upplevelsernas marknad. Platsens historia blir på så 

sätt en resurs vid skapandet av attraktiva kommuner. Kulturen och historien blir 

nyttiga som utvecklingsmotorer för staden och används i utformandet av stadens 

varumärke och besöksindustri. Världsarvsstaden Visby presenteras och förpackas 

alltså som en medeltidsstad då denna tid var platsens guldålder. Andra tidsepoker, 

även nutiden, tonas ner för att istället samla invånare, turismen och kulturarvsin-

stitutioner kring stadens höjdpunkt i historien. Målet för myndigheterna är att 

skapa en aura av autentisk historicism kring Visby som tilltalar besökarna och 

invånarna samt förlänger turistsäsongen förbi sol och bad. Både besökare och 

permanenta medborgare ska kunna samlas kring ett gemensamt Visby och roa sig, 

utbilda sig och arbeta. Här förenas marknader, evenemang, konstutställningar och 

föredrag med Högskolans utbildningar i arkeologi och kulturarv. Vad Visbyborna 

egentligen tycker om denna medeltidsidentitet hos sin stad varierar säkerligen. 

Det går att föreställa sig att de känner både stolthet över stadens storslagna för-

flutna och denna fokusering i offentligheten såväl som irritation över stadens do-

minans framför landsbygden, kulturarvsinstitutionernas övervikt samt osynliggö-

randet av andra delar och tidsepoker av stadens historia. Turistsäsongen är dessu-

tom intensiv endast under några veckor på sommaren då boenden och matställen 

trissas upp till Stockholmspriser och de centrala delarna av staden fylls av en sorts 
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Medelhavsturism i Sverige med tillhörande friheter och ansvarslöshet (Aronsson, 

2003:173). 

Etnologen Owe Ronström beskriver Visby som en stad som förnyats genom 

att göras äldre. Renoverade fasader, frakturstil och ikoniska skyltar både pekar ut 

stadens medeltida karaktär samt iscensätter den med stilmedel och illusionstekni-

ker (Eriksen et al, 2002:39). Det fascinerande med Visby är att staden under olika 

epoker i historien lyckats locka till sig människor och haft en enorm attraktions-

kraft. Troligen finns flera anledningar till det. Dels kan det ha att göra med Visbys 

geografiska läge och den unika, milda naturen som finns där. Att besöka Visby 

och Gotland är som att besöka en semesterort i Sverige med en annan atmosfär 

och ett annat landskap än det på fastlandet. Utöver det har Visby framgångsrikt 

lyckats hålla staden levande och välbeställd; som handels- och Hansastad på Vi-

kingatiden och Medeltiden till lyckosam turiststad i modern tid. Visbys huvudsak-

liga funktion, handeln, har på sätt och vis bibehållits och endast utvecklats och 

tagit en annan gestalt med tiden. Medeltidens köpmän samlades en gång i Visby 

för att därifrån byta varor och tjänster med länder över hela världen. Turister idag 

håller även de handeln igång, bara att den främst sker inom Visbys gränser. Visby 

kan således betraktas som en tydlig representation för hur historien påverkar sam-

tiden och hur framtiden byggs upp av det gamla. Det belyser hur historien inte 

enbart behöver ses som något kronologiskt och fixerat, utan som något som är 

cirkulärt återkommande, tidlöst och återskapas här och nu. 

Kort överblick över förändringar i Visby över tid  

1980-tal: Oljeeldning, svavel och försurning var ett allvarligt hot mot beva-

randet av allt byggt i kalk. Innerstaden fick fjärrvärme och mycket bättre förut-

sättningar.  

90-tal: Staden inventerades, det skapades regler och skötselplaner och Visby 

blev ett världsarv. Inriktning var att bevara snarare än att visa och leva. Många 

fastigheter såldes till paradissökande sommargotlänningar. 

00-tal: Region Gotland lämnande innerstaden och effekterna av detta blev att 

restauranger och affärer som var beroende av alla arbetandes inköp dagtid fick det 

svårt. Staden blev sovande. År 2003 fattades beslut om att bygga en kongresshall, 

Wisby Strand, för 1000 personer och då blev det intressant för hotellnäringen att 

bygga ut, från ca 600 hotellrum till 1250 hotellrum i Visby med omnejd. 

10-tal: Campus Gotland har vuxit och blivit en del av Uppsala 

tet.  Genom Campus och kongresshallen/hotellbäddarna vaknade staden igen och 

blev mer levande (Informant 8, 2018). 
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Aktörer och agendor  

Uppsatsens första frågeställning löd: Vilka aktörer och agendor samverkar i pro-

duktionen av hållbar kulturarvsturism? I detta avsnitt presenteras huvudaktörerna 

som finns kopplade till världsarvsstaden Visby samt deras funktioner och agen-

dor.  

Unesco 

Agenda: Globala riktlinjer 

Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kul-

tur. Organet bildades 1945 och är ett av FN:s 15 fackorgan. Unesco har sitt hu-

vudkontor i Paris och består i dagsläget av 195 medlemsländer och elva associe-

rade medlemmar. I förordet till Unescos stadga beskrivs organets syfte: ”Eftersom 

krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också 

byggas upp i människornas sinnen.” Unescos syfte utgörs således av att verka för 

fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, 

vetenskap och kultur. Detta med utgångspunkt i FN:s stadga om att främja den 

universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter samt 

grundläggande friheter oberoende av etnicitet, kön, språk eller religion (Svenska 

Unescorådet, 2018; Wikipedia, 2018b).  

Unesco har utarbetat flera så kallade normativa instrument, konventioner och 

rekommendationer för bevarandet av natur och kultur. Den mest kända konven-

tionen är ”The Convention concerning Protection of the World Cultural and Natu-

ral Heritage” från 1972. Denna konvention, även kallad Världsarvskonventionen, 

handlar om skydd av världens kultur- och naturarv, och har bland annat varit 

framgångsrik när det gäller att initiera en debatt om bevarande av kultur- och 

naturarv. Konventionen innehåller olika artiklar som handlar om vilka skyldighet-

er de länder som undertecknar konventionen har när det gäller att ta ansvar för sitt 

kultur- och naturarv genom exempelvis lagstiftning. Vart sjätte år ska länderna 

som undertecknat konventionen redovisa för Unesco hur de levt upp till kraven på 

information om konventionen och om arbetet som bedrivs inom konventionen och 

hoten mot världsarvet. Länderna ska vidare redovisa hur man arbetar med inform-

ation mot skolan (Unesco, 2015a). 

Artikel 4 i Världsarvskonventionen lyder: 

Varje stat som är part i denna konvention erkänner att skyldigheten att säkerställa identifie-
ring, skydd, bevarande, levandegörande och överlämnande till kommande generationer av det 
kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1 och 2 och som befinner sig på dess territorium 
främst tillkommer denna stat. Den skall göra allt den förmår härför så långt dess egna resurser 
räcker och, om så är lämpligt, med eventuellt internationellt bistånd och samarbete, särskilt av 
ekonomisk, konstnärlig, vetenskaplig och teknisk art. 

 



 45 

Mål för världsarvskonventionen: 

Målet är att medlemsländerna ska stifta lagar för och skapa en organisation för skydd av kul-
tur- och naturarv i sitt land. Konventionen uppmuntrar länderna att vara solidariska och sam-
arbeta för bevarande av världsarven (Unesco, 2018e). 

Unescos världsarvsmission är att: 

 
- Uppmuntra länder att underteckna världsarvskonventionen och se till att deras naturliga 

och kulturella arv skyddas. 
- Uppmuntra konventionsstaterna att nominera platser inom deras nationella territorium för 

införlivande på världsarvslistan; 
- Uppmuntra konventionsstaterna att upprätta förvaltningsplaner och inrätta rapporterings-

system om bevarande av deras världsarvsplatser, 
- Hjälp staterna att skydda världsarvets egenskaper genom att tillhandahålla teknisk assi-

stans och yrkesutbildning. 
- Ge nödhjälp till världsarvsområden i omedelbar fara. 
- Stödja konventionsstaternas offentliga medvetenhetsbyggande verksamhet för bevarandet 

av världsarv. 
- Uppmuntra lokalbefolkningens deltagande i bevarandet av deras kultur- och naturarv. 
- Uppmuntra internationellt samarbete för att bevara vår världs kultur- och naturarv. 
(Unesco, 2018f) 

Regeringen 

Agenda: Nationella lagar och riktlinjer 

Sveriges regering är landets högsta verkställande myndighet vars ordförande 

är statsministern. Regeringen består av statsråd, departement och förvaltningsav-

delning. Det är regeringen som styr landet genom att genomföra riksdagens beslut 

och lämna förslag på nya lagar och ändringar i befintliga lagar. Vidare lyder Sve-

riges alla myndigheter och statliga bolag under regeringen och ska genomföra 

beslut fattade av riksdag och regering (Regeringen, 2018a). 

Begreppet ”hållbar utveckling” finns med i Sveriges grundlag. År 2002 gjor-

des en lagändring där termen ”hållbar utveckling” lades till i Regeringsformen. I 1 

kap. 2 § står därför nu även: ”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som 

leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” Begreppet 

introducerades först i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad 

Brundtlandrapporten år 1987. Där definieras hållbar utveckling som: ”Utveckling 

som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillgodose sina behov” (KTH, 2018; Wikipedia, 2018c). 

Sedan 2014 har regering och riksdag beslutat om fyra nationella kulturmiljö-

mål som ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal 

nivå. Där står bland annat att kulturpolitiken ska ”främja ett levande kulturarv 

som bevaras, används och utvecklas”. Nationella kulturmiljömål: 

I enlighet med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmiljöarbetet främja: 
 

ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utveck-
las, 
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människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kul-
turmiljön, 

ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, och 

en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen (Regeringen, 2018b; Regeringen, 2009). 

Riksantikvarieämbetet 

Agenda: Nationella riktlinjer och tillsynsansvar 

Riksantikvareämbetet, RAÄ, är en statlig myndighet som lyder under Kultur-

departementet och har som uppdrag att överse kulturminnesvården i Sverige. 

RAÄ är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och 

kulturarv och är således en central myndighet i svensk kulturpolitik. RAÄ är se-

dan 1938 ett ämbetsverk och sedan 1998 en självständig statlig myndighet. Hu-

vudkontor och avdelningar finns huvudsakligen i Visby och i Stockholm. RAÄ får 

ofta regeringsuppdrag inom kulturvården, såsom att ta fram underlag för olika 

strategier för kulturvårdsarbetet eller att utreda effekterna av olika lagar och reg-

ler. RAÄ stödjer även forsknings- och utvecklingsarbete inom FoU samt initierar, 

leder och deltar i olika samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö 

både nationellt och internationellt. Vidare arbetar RAÄ med att fördela bidrag till 

länsstyrelserna för insatser gällande bland annat byggnadsvård, fornvård, kulturre-

servat och arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar även bidrag till ideella 

organisationer och arbetslivsmuseer. En viktig del i RAÄ:s verksamhet är samar-

beten med andra myndigheter, institutioner och aktörer på lokal och regional nivå. 

RAÄ har framförallt en samlande och pådrivande roll i kulturarvsarbetet. Centrala 

frågor är kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering, samt 

myndighetsarbete. På RAÄ arbetar sammanlagt cirka 250 medarbetare med att 

leda och stödja det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kultur-

arvet så de nationella kulturmiljömålen uppnås. RAÄ:s uppdrag är att göra kultur-

arvet angeläget och tillgängligt. För att driva arbetet för en hållbar samhällsut-

veckling framåt ser RAÄ till att så många aktörer som möjligt bidrar till att de 

nationella kulturmiljömålen uppfylls. RAÄ:s vision är att alla människor ska 

tänka i tid eftersom kunskapen om kulturarv är en förutsättning för en hållbar 

samhällsutveckling. Vi är alla beroende av vårt förflutna för att förstå samtiden 

och framtiden. RAÄ:s ledord är samverkan, öppenhet och professionalism (RAÄ, 

2018b). RAÄ:s beskrivning av sig själva: 

Vårt uppdrag är att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljö-
målen uppnås. Vår vision är att alla tänker i tid. Målet med vårt arbete är en samhällsutveckl-
ing som ser till dagens behov, utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgo-
dose sina behov (RAÄ, 2018b). 

RAÄ (2005) har arbetat aktivt med kulturarvsturism sedan mitten av 1980-talet 

och under 1990-talet utvecklade de kraftigt den egna verksamheten vid ett antal 
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fastigheter. Under denna period växte även turismen och besöksnäringen i omfatt-

ning både i Sverige och i världen och betraktas numera som en allt viktigare nä-

ring som inkluderar en mängd olika branscher och företag. Den har därmed blivit 

en alltmer betydelsefull inkomstkälla för många regioner. I synnerhet kulturarvs-

turismen har blivit en växande del av turismutvecklingen. RAÄ ser dock allvarligt 

på att en okontrollerat växande turism i många länder kan hota de unika kulturhi-

storiska värden som finns i vår fysiska miljö. Massturism riskerar att allvarligt 

skada kulturarvet genom slitage och vidare finns risk att lokala livsmönster och 

kulturer kan få svårt att hävda sig och bevara sin unicitet i en allt mer globaliserad 

värld. 

Farhågorna med turismens påverkan på kulturarvet har uppmärksammats av 

Unesco och Icomos. Icomos står för ”International Council on Monuments and 

Sites” och grundades år 1965. Icomos består till skillnad från Unesco inte av 

självständiga stater utan av organisationer, institutioner och enskilda experter. 

Deras uppgift är att arbeta för att bevara världsarven och vara rådgivare till Une-

scos Världsarvskommitté. År 1999 undertecknade således Icomos 107 medlems-

länder ett ”International Cultural Tourism Charter” med riktlinjer för det etiska 

arbetet med turism. I dokumentet fastslås fyra övergripande mål för kulturarvstur-

ismen: 

 
• Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänhet/lokalbefolkning och besökare. 
• Att utveckla och bedriva verksamheten med respekt för lokala kulturer och livsmönster. 
• Att skapa dialog och balans mellan bevarandeintressena och användarna. 
• Att medverka till långsiktighet och varsamt nyttjande av kulturarvet. 

Det är sedan RAÄ:s uppgift att arbeta i enlighet med Icomos riktlinjer. Detta in-

kluderar bland annat att föra dialog med inhemska producenter och konsumenter 

av kulturarvsturism för att stödja och utveckla goda exempel på tillämpning och 

partnerskap. I RAÄ:s strategi för kulturarvsturismen ingår bland annat att: 

 
Lyfta fram goda exempel 
Föra kontinuerlig dialog med omvärlden 
Öka medvetenheten om kulturarvs- och historiebruk 
Bidra till regional hållbar utveckling 
Initiera förnyelse och metodutveckling 
Skapa samverkan och respekt 

RAÄ har som sektorsansvarig myndighet för kulturmiljövården ansvar att följa 

upp centrala organisationer och myndigheters arbete med kulturturistisk produkt-

utveckling samt stödja detta arbete och bidra till ett långsiktigt och miljömedvetet 

användande av kulturarvet inom besöksnäringens olika grenar. RAÄ ska dessutom 

arbeta för att kulturarvet och kulturmiljön på ett medvetet och varsamt sätt an-

vänds i regionalt och lokalt utvecklingsarbete så att långsiktig och hållbar ekono-

misk utveckling möjliggörs och kulturarvets roll i den regionala utvecklingen tyd-

liggörs (Riksantikvarieämbetet, 2005).  
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Länsstyrelsen 

Agenda: Regionalt tillsynsansvar 

Länsstyrelsen i Gotlands län är en statlig regional myndighet som har sitt 

kansli i Visby. Det finns totalt 21 länsstyrelser i Sverige vilka leds av en lands-

hövding som utses av regeringen. Länsstyrelserna är regeringens företrädare i lä-

net och har som uppgift att se till att de mål som fastslagits av regering och riks-

dag inom olika områden uppnås. De står alltså för den statliga förvaltningen i lä-

nen och ska verka för att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn ska 

tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen har bland annat 

tillsynsuppgifter inom områdena kulturmiljö, kulturarv, naturvård, miljö- och häl-

soskydd, hållbar samhällsplanering och boende samt regional tillväxt. Länsstyrel-

sen ska således se till att lagar och regler för skydd av kulturarvet följs. Vidare 

ansvarar de för att företräda kulturmiljöintressena i samhällsplaneringen samt att 

fördela bidrag för vård av länets kulturmiljöer. En annan viktig aktör är länsmuse-

erna som samlar, förvaltar och förmedlar kunskapen om länens kulturarv och kul-

turmiljöer. Detta bland annat genom utställningar och annan pedagogisk verksam-

het (Länsstyrelsen Gotland, 2018).  

Länsstyrelsen Gotlands vision: 

 
Vi tar Gotland längre 
- i dialog och med helhetssyn 

Länsstyrelsen Gotlands verksamhetsidé: 

 
Vår verksamhet är inriktad mot ett hållbart samhälle genom att: 
- Utveckla och vårda de gotländska värdena 
- Fokusera på människan i relation till djur, natur och kultur 
- Utföra vårt uppdrag på ett demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt (Länsstyrelsen Got-

land, 2018). 

Länsstyrelsen på Gotland har översatt de nationella kulturmiljömålen till de för-

hållanden som råder på Gotland. Länsstyrelsen delar som sagt ut bidrag för bland 

annat vård av kulturmiljöer, men kräver att de sökande ska visa att de på något 

sätt bidrar till att uppnå delar av de regionala målen, vilka är: 

 
• Få mer balans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i 
större utsträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter 
• Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen 
• Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland 
• Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat 
till kulturmiljöarbetet på Gotland 
• Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland 

Länsstyrelsen gör bedömningen att om alla aktörer gemensamt lyckas uppnå ef-

fektmålen kommer kulturmiljöarbetet i framtiden att präglas av mer hållbara 

strukturer för samverkan och samarbete, större delaktighet och tydlighet gällande 
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vem som gör vad samt en inkluderande kultursyn där kulturmiljöarbetet integreras 

i andra sakområden och betraktas som en resurs. 

Länsstyrelsen Gotland (2016) skriver i sin Kulturmiljöstrategi för 2016–2018 

att Gotlands län står inför många utmaningar när det kommer till kulturmiljöfrå-

gor. De skriver att Gotlands kulturmiljöer ska kännas angelägna för alla i sam-

hället så människor känner delaktighet genom att vara med och bevara, använda 

och utveckla dem. I framtiden ser man även att fler människor kommer vara del-

aktiga i urvalet av kulturmiljöer som lyfts fram och berättas om. Länsstyrelsen 

skriver vidare att det rika kulturarvet även är en tillväxtfaktor som bidrar till länets 

attraktionskraft. I forskning och offentliga debatter diskuteras sambandet mellan 

utveckling, kultur och kulturarv allt mer. Att kulturvärden ska betraktas som en 

resurs både för samhället och för den enskilda är en grundläggande princip i Got-

lands visionsarbete. Detta menar Länsstyrelsen kan uppnås genom delaktighet, 

långsiktiga strategier och gemensamma mål. 

Länsstyrelsen framhäver att samarbetet och dialogen mellan olika aktörer på 

ön behöver utvecklas mer för att på så vis höja ambitionsnivån och kvalitén i arbe-

tet ännu mer. Länsstyrelsen har en viktig roll i detta arbete, framförallt vad gäller 

arbetet med kulturmiljöbidraget som är ett effektivt ekonomiskt styrverktyg för 

kulturmiljöarbetet i länet. Vidare behövs Länsstyrelsen även för att stimulera nya 

samarbeten och som stöd i dialogen mellan olika aktörer för att lösa olika frågor 

och utmaningar. Aktuella frågor just nu är exempelvis frågor kring Visbys nya 

kryssningskaj som blir klar 2018, utvecklingen av kultur- och naturbesöksmålen, 

förvaltningsfrågor kring ruiner och ringmur i världsarvet samt nya möjligheter 

med internationella samarbeten i Östersjöregionen (Länsstyrelsen Gotland, 2016).  

Region Gotland 

Agenda: Lokalt utvecklingsansvar 

Region Gotland (2018c) är en svensk kommun som omfattar landskapet Got-

land och Gotlands län samt omkringliggande öar. Region Gotland har regionalt 

utvecklingsansvar för kommunen, till skillnad från staten genom Länsstyrelsen 

vilket är det normala. Kommunerna har en viktig roll i kulturmiljöarbetet. Region 

Gotland har ansvar för att kulturmiljön och kulturarvet tillvaratas i den fysiska 

planeringen, det vill säga, vid förändringar som exempelvis ny- eller ombyggna-

der av enskilda byggnader eller hela miljöer. Riksantikvarieämbetet som har rege-

ringens uppdrag att genomföra nomineringar och utvärderingar av världsarv har 

delegerat tillsynen till Länsstyrelsen i Gotlands län. Region Gotland samordnar 

skötseln och de löpande driftsfrågorna i samråd med Gotlands Museum och Läns-

styrelsen på Gotland.  

Region Gotland beskriver stadens mål för livsmiljön i dokumentet ”Hand-

lingsprogrammet för världsarvet Hansestaden”. Där står bland annat att ”Han-

sestaden Visby ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö som grundas på en lång-
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siktigt hållbar utveckling”. Vidare framhålls det att Hansestadsarbetet bör ses i ett 

helhetsperspektiv och att Visbys utvecklingsmöjligheter bör tas tillvara och sam-

ordnas som en viktig utvecklingsfaktor för hela Gotland (Region Gotland, 

2003a:23). 

I Gotlands regionala utvecklingsprogram ”Vision Gotland 2025” beskrivs reg-

ionens vision: 

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar till-
växt och fylld av livslust. 

Övergripande mål: 

 
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland 
• Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet 
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen 
• Gotlänningarna har en bra hälsa och mår bäst i landet 
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor 
(Region Gotland, 2008)  

Övergripande mål för Världsarvet Visby - med livsmiljön i fokus: 

 
• Hansestaden Visbys status som världsarv ska beaktas i allt 
utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete. 
• Stadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års 
byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt 
genom en högkvalitativ skötsel och skyddas genom 
utnyttjande av dagens plan- och kulturminneslagstiftning. 
• Hansestaden Visby ska utvecklas som en kreativ plats 
för internationell samverkan och inspiration för boende, 
verksamheter och besökare. 
• Hansestaden Visby som en levande och attraktiv besöksplats 
året runt är viktig i utvecklingen av hela Gotland. 
• Planens genomförande ska präglas av en långsiktigt hållbar 
utveckling. 
• Med utgångspunkt i den lokala särarten ska vår ekonomiska 
konkurrenskraft stärkas (Region Gotland, 2003a). 
• Ett blomstrande näringsliv, turism, kultur och människorna i staden är vår drivkraft. 
• Här förenas historia och nutid i en unik välbevarad stadsmiljö. Genom ett målinriktat ar 
bete verkar vi för ett levande världsarv - nu och för kommande generationer (Region Got- 
land, 2018c). 

Mål och strategi för turismens utveckling: 

 
Gotland som turistmål ska erbjuda en mångsidighet både när det 
gäller upplevelsevärden och boendeformer. Turistanläggningar 
och besöksmål ska vara geografiskt fördelade över ön (Region Gotland, 2010a). 
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Lokalbefolkningen 

Agenda: Lokalt perspektiv 

Lokalbefolkningen handlar om de gotlänningar som är bosatta i Visby, vilket 

beräknas vara omkring 24 000 personer. På sommaren är dock befolkningen större 

då många, framförallt stockholmare, har sommarstugor eller hyr boende i staden 

(Region Gotland, 2017:6).  

Lokalbefolkningen har av förklarliga skäl ingen gemensam agenda eller mål. I 

denna uppsats har jag dessutom främst fokuserat på att studera de utvecklingsan-

svariga. Lokalbefolkningens perspektiv är dock centralt i världsarvsarbetet och 

går därför inte att hoppa över helt. Som Unesco skriver är världsarvsplatserna 

speciella på så sätt att globala och lokala intressen möts. Unesco poängterar att det 

är viktigt att lokalbefolkningen involveras och är delaktiga i utvecklingen och 

bevarandet av deras kultur- och naturarv. På samma gång är världsarven dock 

exceptionella på grund av deras universella tillämpning. Världsarvsplatserna är 

unika eftersom de tillhör alla världens folk, oberoende av det territorium de ligger 

på (Unesco, 2018f).  

Utöver lokalbefolkningen som grupp finns förstås andra regionala och lokala 

aktörer, såsom skolor, ideella föreningar, församlingar, företag, museer, arkiv och 

hembygdsföreningar. I Visby finns exempelvis Gotlands Hembygdsförbund, 

Visby Hällarna Hembygdsförening och Wisby Haga Hembygdsförening som vär-

nar om bygdens historia och det lokala kulturarvet (Riksantikvarieämbetet, 

2018c). 

Ansvarsfördelningen i Visby 

På Unescos (2018d) hemsida beskrivs de skydd- och hanteringskrav som ställs på 

Visby. Där står att fastighetsägandet i Visby består av en mix av offentliga och 

privata ägare. Kyrkans ruiner ägs och förvaltas av staten, medan Sankta Marias 

Katedral ägs av socken. Stadsmuren och dess torn ägs primärt av kommunen och 

har traditionellt förvaltats av staten. Ett litet antal landmärkesbyggnader kvarstår i 

kommunalt ägande, även om flera har sålts på grund av privatiseringsprocesser. 

Majoriteten av hushållen och de kommersiella fastigheterna är i privat ägande. 

Den lagstadgade ”detaljplanen” för den muromgärdade staden Visby tillsammans 

med tillhörande byggnadskod reglerar bevarandet av den byggda miljön samt nya 

byggprojekt enligt plan- och bygglagen, för vilka kommunen är ansvarig. Dessu-

tom har staten utsett 257 byggnadsmonument enligt kulturarvslagen, som även 

skyddar de arkeologiska resterna i hela fastigheten. Fastigheterna erkänns av sta-

ten som ett ”område av nationellt intresse” enligt miljöbalken. 

I februari 2010 godkände kommunfullmäktige en lagstadgad detaljerad beva-

randeplan för hela världsarvets egendom. Denna plan innehåller bestämmelser om 

bevarande. Den innehåller även lagstadgad byggvägledning, främst för fastighets-

ägare, men även för kommunala offentliga områden. 
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Förvaltningen av världsarvsområdet är fördelad mellan flera organisationer. 

Region Gotland är den samordnande organisationen, med en platschef, som bär 

det övergripande ansvaret genom kommun-/regionfullmäktige. En världsarvsstu-

dio samlar olika funktioner och avdelningar inom kommunen som rör bevarande 

och utveckling. Staten förvaltar stadsmuren och kyrkoruinerna. Länsstyrelsen är 

ansvarig för implementeringen av kulturarvslagen och har en tillsynsroll i beva-

rande på uppdrag av staten. Världsarvsrådet består av en styrgrupp med tre nyck-

elorganisationer; Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands museum samt 

andra intressenter som företräder invånare, företag, turism, fastighetsägare, forsk-

ning och utbildning. Ett världsarvsforum hålls årligen för att främja offentligt en-

gagemang och dialog om specifika frågor. Förvaltningsplanen från 2003 är under 

granskning. Dess mål är integrerade med utvecklingsplanen för Visby 2025. För-

valtningen av stadsmuren är för närvarande under omprövning. Förhandlingar 

pågår mellan Riksantikvarieämbetet, som traditionellt har ansvarat för underhållet, 

och ägaren, Region Gotland. Unesco skriver att det krävs både långsiktig finansie-

ring och ett tydligt avtal mellan myndigheterna för att få en framgångsrik framtida 

förvaltning av stadsmuren. En buffertzon måste utstakas för att möta utvecklings-

trycket i närheten av världsarvsområdet. Vidare framhåller Unesco att byggandet 

av en ny hamn för större kryssningsfartyg kräver en hållbar turismram. Privatise-

rings- och gentrifieringsprocesser samt ökad turism hotar dessutom den funktion-

ella mångfalden och sociala balansen i staden. Vidare måste en strategi för risk-

hantering utvecklas, inklusive ett brandskyddssystem (Unesco, 2018d).  

Ansvarsfördelningen för världsarvet kan således beskrivas som uppdelad mel-

lan olika etablerade institutioner i maktposition, i enlighet med AHD-teorin. Det 

är Unesco, LST, RAÄ och Region Gotland som sköter definieringen, konserve-

ringen och underhållet av världsarvet, medan lokalbefolkningen saknar formellt 

inflytande. Unesco påpekar dock att lokalbefolkningen behöver bli mer delaktig i 

utvecklingen av världsarvet för att det ska få bättre demokratisk förankring.   

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att flera aktörer är involverade i ut-

vecklingen av världsarvet i Visby. Den huvudsakliga aktören är dock Region Got-

land som kommer i kontakt med världsarvet i det dagliga lokala utvecklingsar-

betet. Region Gotland måste emellertid följa globala och nationella lagar och rikt-

linjer framtagna av Regeringen och Unesco. Dessutom finns nationella och reg-

ionala aktörer som Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen som fungerar som 

rådgivande och granskande tillsynsmyndigheter. En grupp som ofta glöms bort 

och saknar representation men som börjar uppmärksammas alltmer är lokalbe-

folkningen som faktiskt bor i eller i närheten av världsarvet. Världsarvet har direkt 

påverkan på deras liv och därför betonar Unesco deras medverkan och delaktighet 

i beslutsfattandet.          
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Globala riktlinjer för hållbar kulturarvsturism i Visby   

Uppsatsens andra frågeställning löd: Hur korresponderar globala och nationella 

riktlinjer för hållbar kulturarvsturism mot det lokala utvecklingsarbetet av världs-

arvsstaden Visby? I det här avsnittet undersöks således kopplingen mellan breda 

globala och nationella riktlinjer för hållbar kulturarvsturism och tillämpningen i 

det praktiska lokala utvecklingsarbetet av Visby. Vidare undersöks vilka begrepp 

som förekommer i dokumenten och huruvida begreppet ”hållbar kulturarvsturism” 

används överhuvudtaget.  

Begreppet hållbar kulturarvsturism 

På Unescos hemsida finns beskrivningar av alla världsarvsplatser. På sidan om 

Visby nämner Unesco två kriterier som gör platsen värdefull. Det ena är att Visby 

är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida handelsstad omgiven av en 

välbevarad mur. Det andra är att Visby är ett karaktäristiskt exempel på en tradit-

ionell mänsklig bosättning som utvecklats över tid genom ständig adaption till 

sociokulturella och kulturella förändringar. Stadens funktionella kontinuitet re-

flekteras i dess struktur som kommun, stift, handelsstad och bostadsort. Unesco 

nämner begreppet ”hållbarhet” under rubriken för vilka krav som finns gällande 

hur platsen ska skyddas och förvaltas. Där står bland annat att det planerade byg-

gandet av en ny hamn för större kryssningsfartyg kräver ett ramverk för hållbar 

turism. Unesco oroar sig även för att privatiseringar, gentrifiering och ökad turism 

riskerar att hota stadens funktionella mångfald och sociala balans. Därför rekom-

menderas utarbetandet av en strategi för riskhantering vilken även inkluderar ett 

brandskyddssystem (Unesco, 2018d).  

Termen ”hållbar kulturarvsturism” och ett ramverk för hållbar turism, som ef-

terfrågas av Unesco, går ännu inte att finna i dokument från Region Gotland, 

Riksantikvarieämbetet eller Länsstyrelsen. Många dokument nämner istället be-

greppet hållbarhet i en slags generell kontext eller som ”hållbar tillväxt” eller 

”hållbar utveckling” i samband med arbetet med kulturarv. Jag kommer således i 

analysen granska förekomsten av begreppet ”hållbarhet” och liknande benäm-

ningar och hur de används i dokumenten, eftersom användningen av begreppet 

”hållbar kulturarvsturism” inte är så vanlig ännu. 

Termen ”hållbar turism” används emellertid av Region Gotland i deras över-

siktsplan för 2010–2025 (Region Gotland, 2010a). Kommunen nämner där arbetet 

mot en hållbar turism. Det står: 

Det är kommunens och regionens uttalade mål att Gotland ska öka sin attraktivitet som be-
söksmål. Detta ställer också krav på infrastrukturell utbyggnad i form av cykelvägar, vatten 
och avlopp, kollektivtrafik och annan kommunikation. En hållbar turism utgör en komplice-
rad balansgång mellan bevarande av det gamla och genuina och exploatering för ekonomisk 
överlevnad. I en översiktsplan är det därför av vikt att presentera och i viss mån precisera tur-
ismen ur ett mark- och vattenanvändningsperspektiv. 
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Turism är en komplex näring som berör många politiska sakområden. Därför pekas nä-
ringen ofta ut som en viktig motor i en regions ekonomiska utveckling. På Gotland kan tur-
ismen också bidra till en samhällsutveckling utifrån sociala och ekologiska perspektiv. 2007 
hade turismnäringen på Gotland ca 1 350 helårsarbeten. Om turismutvecklingen på Gotland 
sker utifrån hänsyn till natur- och kulturmiljö, lokalbefolkning samt ekonomiska investering-
ar, kan näringens alla positiva effekter bli en stor tillgång för utvecklingen på Gotland. Got-
lands kommun eftersträvar en bred turismnäring som kan locka flera generationer och en bred 
målgrupp. Målsättningen är en uthållig turistverksamhet över hela ön. 

 

Region Gotlands strategi för turismutvecklingen är:  
 
■ Gotland som turistmål ska erbjuda mångsidiga upplevelsevärden och boendeformer. 
■ Turistanläggningar och besöksmål ska vara geografiskt fördelade över ön. 

 

Vidare beskrivs hur arbetet med utvecklingen av hållbar turism bör se ut: 

På Gotland finns stora möjligheter att ytterligare utveckla eko-, kultur- och landsbygdsturism 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En hållbar turism ska vara ekonomiskt bärkraftig och socialt 
genomförbar, utan att undergräva den naturmiljö och lokala kultur den är uppbyggd kring. 

Gällande hänsyn gentemot andra intressen skriver Region Gotland: 

Genom att försöka presentera och precisera turismens geografiska områden ökar möjligheten 
att vid eventuella intressekonflikter kunna göra avvägningar mellan turismens intressen och 
andra intressen. 

 
Turism är en mark- och vattenkrävande näring, och är beroende av vissa grundläggande re-

surser på den plats den verkar, till exempel arbetskraft, god kommunal infrastruktur, vid-
sträckta stränder, rent vatten, intressanta sevärdheter och vackra miljöer att vistas i. Det är 
viktigt att dessa värden säkerställs eftersom de många gånger utgör reseanledningen till Got-
land och näringens bas (Region Gotland, 2010a).  

Region Gotland använder annars framförallt begreppet ”hållbar tillväxt” i sina 

utvecklingsprogram. I dokumentet ”Vision Gotland 2025” som är det regionala 

utvecklingsprogrammet för Gotland beskrivs framtidsvisionerna för regionen. Den 

övergripande visionen som ska fungera som ledstjärna i arbetet är: ”Gotland är 

Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar 

tillväxt och fylld av livslust.” (Region Gotland, 2008:6) 

I dokumentet ”Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020” nämns att attrakt-

ionskraften och samhällsutvecklingen på Gotland ska präglas av hållbar tillväxt. I 

arbetet med olika insatser ska social och miljömässig hållbarhet integreras. Det 

står:  

Utmaningar kan även mötas genom insatser som är direkt miljödrivna och bidrar till utveckl-
ing av innovativa, resurseffektiva och miljövänliga varor, tjänster och system. Eller genom 
insatser drivna av sociala utmaningar såsom brister i jämställdhet, ojämlikhet eller utanför-
skap som kan skapa nya eller alternativa lösningar, entreprenörskap eller strategier för kom-
petensförsörjning. Genom att kombinera dessa perspektiv, det vill säga genom att identifie-
rade utmaningar möts med insatser där de miljömässiga och sociala dimensionerna av håll-
barhetsbegreppet integreras, ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar tillväxt. 
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[…] Insatser för att stärka näringslivets förutsättningar liksom för att stärka nya och väx-
ande företag, det vill säga inom den ekonomiska delen av figuren, måste integrera sociala och 
miljömässiga värden för att tillväxten ska kunna betraktas som hållbar. Det innebär att hänsyn 
måste tas till att ekonomisk tillväxt inte kan upprätthållas långsiktigt om inte såväl kvinnor 
som män inkluderas, om tillväxten inte kommer alla till del, och om inte miljömässiga utma-
ningar möts genom innovationer och nya arbetssätt (Region Gotland, 2015:3). 

I Länsstyrelsen Gotlands ”Kulturmiljöstrategi 2016–2018” beskrivs de nationella 

målen med kulturmiljöarbetet och här nämns framförallt begreppet ”hållbart sam-

hälle”. De nationella målen har sedan översatts till förhållandena som råder på 

Gotland. Det nationella målet med ”ett hållbart samhälle med en mångfald av kul-

turmiljöer som bevaras, används och utvecklas” har översatts till att ”få mer ba-

lans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i större ut-

sträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter”. Övriga regionala mål 

är: 
• Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen 
• Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland 
• Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat 
till kulturmiljöarbetet på Gotland 
• Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland 

Länsstyrelsen Gotland (2016) skriver att om ön ska lyckas uppnå målen kommer 

kulturmiljöarbetet i framtiden att behöva präglas av mer ”hållbara strukturer” för 

samverkan och samarbete, större delaktighet och en tydlighet gällande vem som 

gör vad samt en inkluderande kultursyn där kulturmiljöarbetet integreras i andra 

sakområden och ses som en resurs. Om den framtida utveckling skriver de även: 

Vårt rika kulturarv är också en tillväxtfaktor som bidrar till länets attraktionskraft. Sambandet 
mellan utveckling, kultur och kulturarv har fått allt större betydelse i den offentliga debatten 
och studeras även av forskare. En grundläggande princip i Gotlands visionsarbete är att kul-
turvärden ska ses som en resurs både för samhället och för den enskilda. Detta kan uppnås 
med delaktighet, långsiktiga strategier och gemensamma mål. 

Vidare skriver Länsstyrelsen Gotland att det är viktigt att ha som mål att alla 

framtida beslut och strategier ska genomsyras av de regionala målen för att rege-

ringens kulturmiljöpolitiska mål ska kunna efterlevas. Det handlar bland annat om 

att medverka i samhällsplaneringen vid översiktsplaner och annan kommunal pla-

nering där även det historiska landskapsperspektivet bör betonas. Det handlar om 

frågor som rör exempelvis höga hus i Visby, energiomställning, infrastruktur med 

hamnutbyggnad, näringslivsperspektiv med mera. En annan utmaning är att iden-

tifiera och medvetandegöra fler sidor av det gotländska moderna kulturarvet lik-

som att hitta lösningar för en långsiktigt god förvaltning av objekt av stort nation-

ellt och internationellt värde likt ruiner, fornlämningar och Visby ringmur (Läns-

styrelsen Gotland, 2016). 

Hållbarhet är nuförtiden ett allmänt förekommande koncept på flera olika håll 

i samhällsdebatten. Det negativa är att begreppet är så pass brett och kan definie-
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ras på flera olika sätt vilket gör att det kan uppstå målkonflikter mellan olika håll-

barhetsmål, vilket framhålls i systemteorin och teorier kring hållbar turism (KTH, 

2018; Olsson & Nilsson, 2014:11). Positivt är emellertid att allt fler kommuner, 

regioner och företag, bland annat Region Gotland, visar intresse för hållbarhet och 

hållbar turism samt har ambitioner om att ställa om mot ett mer hållbart samhälle. 

Positiva och negativa effekter av turism 

Hållbarhetsbegreppet härstammar ursprungligen från oron för klimatet och hotet 

mot ekologin som sedan i och med globaliseringen lett till insikt om att allt hänger 

samman; miljön, samhället och ekonomin. Teorier kring hållbar turism tar således 

avstamp i konceptet kring hållbar utveckling. Hall (2008:20,27) är dock noga med 

att påpeka att de skiljer sig åt. De består av samma principer, men är helt olika i 

skala. Hållbar turism handlar endast om att applicera hållbarhetskonceptet på tur-

ismnivå med efterföljande sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Hållbar 

utveckling är däremot ett bredare koncept som rör all mänsklig interaktion med 

jordens miljö. Att uppmärksamma skillnaderna i skala mellan begreppen är viktigt 

eftersom det innebär att en turismoperation kan möta ett kriterium för hållbarhet 

men samtidigt vara ohållbart för området i stort då det kan innebära stopp för 

andra utvecklingsprojekt. Frågan om hållbar turism är därmed komplex eftersom 

det handlar om förändring som kan ha både positiva och negativa effekter samti-

digt beroende på perspektiv. Turismrelaterad utveckling kan exempelvis leda till 

ökade fastighetspriser vilket ofta betraktas som positivt ur fastighetsägares, bo-

stadsutvecklares och kommuners perspektiv, samtidigt som det är negativt ur bo-

stadsägares och bostadssökares perspektiv då de kan få svårt att bo kvar eller hitta 

bostäder till rimligt pris (Hall, 2008:20,27). Denna konflikt är även aktuell i fallet 

Visby, där ökad turism lett till höjda bostadspriser och gentrifiering.  

Katri Lisitzin (2015:3) har på uppdrag av Region Gotland genomfört en 

undersökning kallad ”Heritage Impact Assessment”, HIA, på världsarvet Han-

sestaden i Visby. Det är en kulturmiljökonsekvensbedömning som granskar hur 

olika föreslagna förändringar till ny bebyggelse och markanvändning kan påverka 

världsarvsvärdet positivt eller negativt. Syftet med studien var att ge Region Got-

land underlag till att fatta välgrundade beslut så att världsarvet kan förstärkas och 

utvecklas. Hansestaden Visby är inskriven på världsarvslistan vilket betyder att 

platsens värden ska skyddas för kommande generationer. Just nu finns flera för-

slag på att utveckla Visby och förändringar påverkar världsarvet på olika sätt. 

Studien visar att en av de viktigaste och svåraste aspekterna att tillvarata i nya 

planer och projekt är det funktionella, historiska och symboliska sambandet mel-

lan staden innanför murarna och resten av ön. 

Genom HIA granskas hur olika element i världsarvsvärdet berörs av föränd-

ringarna. De element som studeras är: Hansestaden Visbys historiska stadsland-
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skap, Ringmuren och dess vallgravar, Visbys identitet, immateriella- och upple-

velsevärden samt förvaltningsmålen för världsarvets långsiktiga säkerställande.  

Studien sammanfattar de föreslagna förändringarnas positiva och negativa på-

verkan på världsarvet såhär:  

Positiv påverkan där världsarvsvärdet förstärks genom att 
 

i-
teten vid Österport och Söderport. Den positiva eller negativa påverkans storlek är beroende 
av den slutgiltiga exploateringen och utformningen  

l Visby förstärks vid Söderport 

Negativ påverkan innebär att världsarvsvärdet försvagas genom att 
 

r-
svagar ringmurens dominans och upplevelsen av medeltida förhållandet mellan stad och land 

eckla och rusta upp de öppna 
friytorna och grönområden vid ringmuren hindras  

ringmuren 
 till 

ringmuren har en negativ påverkan på dess autenticitet och integritet 
g-

en sedan medeltiden i Visbys unikt välbevarade kvartersstruktur och medför en mycket stor 
negativ påverkan på världsarvsvärdet 

Lisitzin (2015:6) tar upp att för de flesta världsarv har de största förändringarna 

sitt ursprung utanför världsarvet. Vid bedömningen av påverkan på världsarvsvär-

den är emellertid inte världsarvets gränser viktiga, utan själva påverkan i sig. 

Världsarvskommittén uppmanar dock Visby att hantera och begränsa negativ på-

verkan även utanför buffertzonen om den påverkar världsarvsvärdet eller den vi-

dare kontexten och kulturmiljön som helhet, upplevelsevärden samt sociala och 

ekonomiska strukturer.  

Ronström (2007) har i teorier kring hållbar turism kritiskt granskat hur Visbys 

världsarvsstatus påverkat och transformerat stadens ansikte. Ronström redogör 

bland annat för hur processen såg ut när Visby blev världsarvsstad. Det började på 

1970-talet när Visby innerstad började befolkas av människor med intellektuella 

och kulturella yrken och världsarvsstatusen initierades och kontrollerades av just 

en liten grupp personer i ledande ställning i den lokala kulturminnessektorn. Ge-

nom sina centrala positioner och nätverk fick de tillgång till kapital för projektet 

och kunde omskapa en del av innerstaden efter sina visioner om en världsarvsstad 

genom att påverka konkreta frågor gällande metoder, material, tekniker och fär-

ger. Under 1980-talet startade sedan Medeltidsveckan, som hade stor påverkan på 

nomineringen av Visby som världsarvsstad. Medeltidsveckan blev snabbt en 

succé och i samband med det började staden förändras. Medeltidsstaden förändra-

des nu från en abstrakt historiepresentation till en påtaglig och konkret realitet, 

från effekt till affekt. I och med att Visby etablerades som en medeltidsstad kom 
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sedan världsarvsnomineringen som ett logiskt och självklart steg. Således kan 

världsarvsstaden Visby betraktas som en slags fysisk förlängning och global be-

kräftelse på Medeltidsveckans framgång (Ronström, 2007:153). 

Då en stad blir en världsarvsstad förändras den på flera sätt; världsarvet place-

rar den i en global kontext, den nationella identiteten förstärks och det ger ökad 

turism och framtida ekonomiska fördelar. Ronström belyser dock även nackdelar-

na, såsom exponeringen och fokuseringen på Visby innerstad över resten av ön. I 

innerstaden odlas myterna om ön, medeltiden och varumärket och där har den 

urbana medelklassen, ofta från storstäderna, etablerat sig, ofta med egna bestämda 

idéer om hur staden ska iscensättas med betoning på kulturarv och medeltid. 

Världsarvet och turismen har således bidragit till demografiska förändringar samt 

höjda huspriser, gentrifiering och urbanisering. Ronström argumenterar även för 

att kulturarvet inte är något statiskt utan något föränderligt och att världsarvet in-

nebär nya slags historier om det förflutna. Han ifrågasätter därmed även frågan 

kring bevarande. Är det inte fixeringen kring strikt bevarande som är ett större 

problem än förändring? Något som hindrar staden från att moderniseras och ut-

vecklas naturligt jämte andra samhällsförändringar (Ronström, 2007:253). Olsson 

& Nilsson (2014:89) diskuterar hur utvecklingen från industrisamhälle till kon-

sumtionssamhälle har förändrat synen på kulturmiljön och dess roll i samhället. 

Kulturmiljöer och kulturarv betraktas idag allt oftare som en resurs för tillväxt och 

lokal och regional utveckling, till exempel för turismnäringen. Investeringar i kul-

turmiljöer förväntas således bidra till framtida ekonomisk utveckling. Ofta går 

kommuners och regioners utvecklingsplaner under namnet ”platsmarknadsfö-

ring”, vilket innebär att platsen används i samband med varumärkesbyggande, 

säljande aktiviteter och skapande av landmärken (Olsson & Nilsson, 2014:89). 

Detta sker även i Visby där profileringen av Visby som medeltidsstad och världs-

arv motiverar ett bevarande och förstärkande av det historiska Visby. Detta för-

väntas gynna både besöksnäringen samt den regionala utvecklingen.  

Globala och nationella riktlinjer 

FN-organet Unesco är ansvarigt för att ta fram de globala riktlinjer för hållbar 

kulturarvsturism som världsarvsstäderna sedan ska följa. På Unescos webbsida 

finns metodmaterial för utveckling och förvaltning av hållbar turism i världsarven 

kallat ”UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit”. Det metod-

materialet består av ”How To”-guider där tio nyckelområden definieras och ska 

fungera som vägledning för projektledare, utvecklingsansvariga och intressenter 

så turismen hanteras på ett proaktivt sätt för en positiv och hållbar utveckling av 

världsarvet.   
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Figur 3. Unescos Toolkit med tio nyckelområden för hållbar turism. 

 

Källa: Unesco (2018a).  

Unescos toolkit ska fungera som steg-för-steg guider för hur platsansvariga bör 

förvalta och utveckla världsarven. Guide 1-4 etablerar den basala grunden för 

hållbar turism och inkluderar guiderna förståelse, strategi, styrning och engage-

mang. Guide 5-10 är skräddarsydda för mer specifika frågor som har olika rele-

vans på olika platser. De inkluderar guiderna kommunikation, infrastruktur, värde, 

beteende, investering och tillsyn. (Unesco, 2018a). 

Unescos toolkit med de olika guiderna kan uppfattas som rätt generellt och 

vagt med steg som ”Uppmuntra debatt och feedback”, ”Identifiera och kommuni-

cera hållbara, ekonomiska lokala möjligheter”, ”Publicera och kämpa för strate-

gin” och ”Ge människor information för att göra goda val”. Det blir dock tydli-

gare och mer konkret ju mer man klickar sig fram på sidan. Allra tydligast blir det 

i de fallstudier, case studies, som finns kopplade till varje guide. Där finns fallstu-

dier över bland annat Angkor, Edinburgh och Stora barriärrevet där det beskrivs 

hur platserna använde sig av de olika strategierna och stegen för att lösa olika 

problem eller utveckla platsen. Enligt mig är sidan rätt svårmanövrerad och inte så 

användarvänlig. Det tar tid och krävs mycket klickande för att hitta informationen 

och förutom fallstudierna är många råd rätt allmänna. Dessutom rymmer varje 

guide ibland väldigt många steg. Guiden för investering rymmer exempelvis 14 

steg som alla finns gömda bakom rubrikerna och måste klickas fram en efter en. 

Det är inte säkert att alla har tålamod eller kunskap att hitta på sidan.   
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Dessutom är språket på sidan många gånger byråkratiskt, abstrakt och genera-

liserat. En intervjuinformant påtalar att det är svårt att arbeta utifrån Unescos 

toolkit. Informant 11, arbetar med världsarv vid Falu kommun säger:  

Det finns ingen lagstiftning för världsarven specifikt. Regionerna följer rådande nationell lag-
stiftning. Länsstyrelsen och RAÄ ser sedan till att den uppfylls. Unescos vägledande toolkit 
med 10 områden har precis blivit översatt och används redan. Det är dock svårt att arbeta uti-
från dem och svårt att ta till sig deras språk, de behöver bli mer tillgängliga.  

Det finns inte heller några nationella riktlinjer framtagna av exempelvis Riksan-

tikvarieämbetet för hållbar turism i utvecklandet av världsarven. RAÄ har emel-

lertid skrivit rapporten ”Räkna med kulturarvet: kulturarvets bidrag till en hållbar 

samhällsutveckling” där de diskuterar kulturarvets roll på arenan för hållbar ut-

veckling. Kulturarvet med sin stora bredd har flera funktioner i samhället och har 

viktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Det ekonomiska värdet 

består av att bidra till en stärkt arbetsmarknad och tillväxt genom att skapa attrak-

tiva besöksmål. Det miljömässiga värdet ligger i att kulturmiljövård ofta gynnar 

biologisk mångfald och möjliggör återanvändning och hushållning med material, 

råvaror och energi. Det sociala bidraget handlar sedan om att bygga sammanhang 

i tid och rum och i mötet mellan människor, vilket kan bidra till stärkt integration, 

samhällsdeltagande och lokalt engagemang. RAÄ tar dock upp att det även kan 

uppstå konflikter mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna 

på arenan för hållbar samhällsutveckling. Som exempel nämns hur sociala värden 

av att bevara en äldre dammbyggnad kan få negativa följder för fiskarnas vand-

ring och därmed för den biologiska mångfalden och det miljömässiga värdet. På 

samma sätt gäller det vid historiska platser att finna en balans mellan utveckling 

av besöksmålet och bevarande av platsens historiska karaktär. RAÄ argumenterar 

här för att en hållbar samhällsutveckling är beroende av att de tre dimensionerna 

är balanserade. RAÄ menar att kulturarvet är en viktig resurs i samhället men att 

arbetet för en hållbar samhällsutveckling måste intensifieras och breddas. Kultur-

arvskompetens behöver inkluderas i samhällsprocesser inom flera områden. Det 

tvärsektoriella arbetet mellan statliga myndigheter, regioner, kommuner, museer, 

näringsliv och forskningsinstitutioner är viktigt för att kunna utbyta kompetenser 

och erfarenhet. Samverkansarbetet mellan kulturavrets olika aktörer behöver dock 

stärkas och bygga på väl definierade roller och uppdrag. Hittills har samverkans-

arbetet hindrats av för begränsat sektorstänkande, vilket länge präglat kulturarvs-

arbetet (Riksantikvarieämbetet, 2017:27).  
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Figur 4. Bild över kulturarvets bidrag till hållbar samhällsutveckling och de tre dimensionerna.  

 

Källa: Riksantikvarieämbetet (2017:27).  

RAÄ:s modell för hållbar samhällsutveckling påminner mycket om Halls modell 

för hållbar turism (Figur 1). De nämner båda att de tre dimensionerna, det ekolo-

giska, sociala och ekonomiska perspektivet, behöver vara i balans för att vi ska 

sträva mot en hållbar turism och samhällsutveckling. Detta ideal uppnås i mitten 

av figuren ovan och misslyckas om någon dimension tar över och blir domine-

rande. Hall (2008:65) betonar att planerandet och utvecklandet av turismen är 

länken mellan hållbarhetsmål och turismrelaterade förändringar. Det är därför en 

övergripande uppgift för turismutvecklingen att främja mänsklig välfärd, som kan 

härledas till ekonomiskt, mänskligt och humant kapital, samt även upprätthålla 

och förbättra ekosystemtjänster som kommer från ekologiskt kapital.  

Idén kring en hållbar kulturarvsturism utgår från ett systemteoretiskt perspek-

tiv, där världen betraktas som uppbyggd av cirkulära system där idealet är att 

finna en balans mellan olika helheter likt människan, naturen, samhället och uni-

versum. Detta ideal förmedlas även i Brundtlandrapporten från 1987 om hållbar 

utveckling där målet handlar om hur samhället ska kunna tillgodose mänskliga 

behov genom levnadsvillkor och resursanvändning som inte äventyrar hållbarhet-

en i miljön och ekosystemen samt även tar hänsyn till framtida generationer. Det 

handlar således om globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbar 

utveckling. Dilemmat är hur människan ska kunna leva på en planet med begrän-
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sade resurser, vilket därmed kräver att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. Detta förutsätter sammanfattningsvis ett globalt perspektiv, 

helhetssyn och långsiktighet (KTH, 2018; Elvingsson, 2018; WCED, 1987). Ett 

centralt begrepp är resiliens, som kommer från ekologin och är ett mått för hur ett 

ekosystem påverkas av yttre störningar samt i vilken hastighet det återhämtar sig. 

Intressant är att naturen skiljer sig från mänskliga artefakter och kulturmiljöer 

genom att ha bättre resiliens (Thorpe, 2008:71). Detta kan vara viktigt att ha i 

åtanke i arbetet med kulturarv; att man hanterar extremt känsliga föremål, bygg-

nader eller miljöer som om de förstörs kan vara omöjliga att återskapa.  

Lokala utvecklingsarbetet i Visby och kulturarvet som resurs  

I intervjuerna ställde jag frågan ”Följer Region Gotland några riktlinjer från RAÄ, 

Unesco eller länsstyrelsen när det gäller utvecklandet av Visby och målet med 

hållbar kulturarvsturism?”.  

Informant 6, medarbetare vid Naturvårdsverket svarade:  

Från UNESCO finns div. dokument som ska följas avseende att inte kriterierna hotas eller 
påverkas. Uppföljning sker, till UNESCO, vart 6 år med omfattande redovisning av olika de-
lar tex. hot, påverkan, förvaltning mm. Men inga riktlinjer från lst eller NV för utvecklandet 
av VA annat än att följa kriterierna och andra beslut som finns och naturligtvis övrig lagstift-
ning. 

Flera av aktörerna bekräftar således att det inte finns några nationella riktlinjer för 

hållbar kulturarvsturism att förhålla sig till. Det kan vara problematiskt då tjäns-

temännen lämnas att själva tolka Unescos toolkit och generella beskrivning av 

begreppet.  

Koncepten kring hållbar utveckling och hållbar kulturarvsturism har som sagt 

sina ursprung i systemteorin och tanken på balans mellan olika system och intres-

sen. Olsson & Nilsson (2014:11) tar dock upp att “hållbar utveckling” är ett dif-

fust begrepp vars kriterier varierar beroende på hur man tolkar historien och sam-

tiden samt vad man har för förhoppningar och föreställningar om framtiden. Detta 

bekräftas även av Håkansson (2014:67) som pekar på att begreppet är glidande 

och kan betyda allt eller inget. Det innebär att begreppet endast är användbart om 

dess mening och innehåll definieras i varje situation. Dessutom innehåller begrep-

pet ett antal inbyggda motsättningar, mellan ekonomiska, sociala och ekologiska 

intressen, vilka vidare motsvaras av faktiska förhållanden som gör att det krävs 

prioriteringar och val. Det är även nödvändigt att förstå att olika intressenter och 

yrkesgrupper ofta förespråkar och prioriterar olika aspekter av hållbarhetsdimens-

ionerna. En del betraktar den sociala aspekten som överordnad medan andra prio-

riterar den ekologiska eller ekonomiska aspekten. Det varierar vidare i åsikt mel-

lan olika regionala tjänstemän huruvida de tre dimensionerna får överlappa 

varandra eller om de bör betraktas som likvärdiga samt hur de bör rangordnas 

(Håkansson, 2014:67). Det är problematiskt att det inte finns någon enhällig defi-
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nition av hållbar utveckling. Thorpe (2008:12) definierar exempelvis termen som 

”utveckling som baseras på miljömässiga och sociala betingelser som främjar 

mänsklig välfärd i obegränsad tid”. Enligt mig är det ekonomiska perspektivet 

överordnat de andra i denna definition. Betoningen ligger här på ”utveckling” som 

”främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid”, det vill säga, att det viktigaste är till-

växten och det mänskliga välståndet. Bevarande, balans och harmoni mellan olika 

system nämns inte alls.  

 Flera informanter bekräftade emellertid att de arbetar med att ta fram nya 

världsarvsstrategier. Informant 3, utredare på RAÄ svarade: 

Alla världsarv i Sverige ska följa världsarvskonventionen samt de policys och riktlinjer som 
Världsarvskommittén har antagit och som berör de enskilda världsarven. För området hållbar 
turism finns antagna riktlinjer på Unescos hemsida. Regeringen har även upprättat en skri-
velse till riksdagen 2001 som handlar om hur Sverige ska förhålla sig till Världsarvskonvent-
ionen, förvaltning och roller och ansvar. Den nämner inte hållbar turism som är ett område ef-
tersom det blivit allt mer angeläget för Sverige under senare år, precis som för många andra 
länder och för Världsarvskommittén. Sedan hösten 2017 har Regeringen gett Riksantikva-
rieämbetet i uppdrag att formulera en nationell världsarvsstrategi och den ska vara klar hösten 
2019. I den kommer det med all säkerhet ingå ett parti som handlar om hållbar turism i 
världsarven i Sverige. Fler regeringsuppdrag kring hållbar turism är förslagna men inte beslu-
tade, t.ex. förslag till en sammanhållen politik för turism. 

Även Informant 10, arbetar med världsarv vid Region Gotland svarade: 

Region Gotland arbetar just nu med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsar-
vet Hansestaden Visby. Det är obligatoriskt att ta fram en sådan ('management plan') enligt 
världsarvskonventionens riktlinjer. Inom ramen för denna har en arbetsgrupp 'hållbar turism' 
tillsatts som arbetar med Unesco:s verktygslåda för hållbar turism. Region Gotland anordnar 
även en världsarvskonferens i maj tillsammans med bl.a. RAÄ där frågan diskuteras.  

Trots att nationella världsarvsstrategier som omfattar hållbar turism är under upp-

byggnad omfattas Visby världsarv förstås av annan lagstiftning och olika styrsy-

stem. Följande bevarandeplaner är aktuella:  

 
Riksintresse för kulturmiljövården (I 20), Riksintresset: ”all byggnation utanför innersta-

den måste anpassas till den medeltida staden och ringmuren. Grönområdena i anslutning till 
muren ska behållas och helst utökas”. 

Ringmuren utgör fast fornlämning med skyddsområde fram till Kung Magnus Väg. Forn-
lämning RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager. 

Grönstrukturinventering för Visby maj 2001, Världsarvets buffertzon, Söder- Öster- och 
Nordergravar liksom samtliga grönområden innanför murarna ska bevaras och skötas så att 
nuvarande karaktär behålls. 

Detaljplan för Visby Innerstad med tillhörande Byggnadsordning för Visby innerstad 
(2010), Miljöerna i anslutning till ruinerna och ringmuren är viktiga för Visbys helhetsmiljö. 

Vision Gotland 2025, mål för hållbar utveckling 
Handlingsprogrammet för världsarvet (2003) Övergripande mål i handlingsprogrammet för 

Hansestaden Visby är att stadens världsarvsvärde ska ’beaktas i allt utvecklings-, förändrings- 
och planeringsarbete’ (s.9). Förvaltningsmål innefattar även trafik, miljö, omsorgen av staden, 
regelverk för skydd (Lisitzin, 2015). 
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Region Gotland skriver i sin fördjupade översiktsplan för Visbyområdet 2025 om 

hur kommunen arbetar med hållbar stadsutveckling. Planen för Visbyområdets 

långsiktigt hållbara utveckling består av ekologiska, sociala och ekonomiska di-

mensioner: 

Figur 5. Region Gotlands plan för Visbyområdets långsiktigt hållbara utveckling år 2025.  

 

Källa: Region Gotland (2010b). 

Kommunen skriver att helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande samt en vilja till 

positiv förändring ligger till grund för processen. För att utveckla ett hållbart sam-

hälle krävs ett aktivt, medvetet och långsiktigt arbete för att nå de gemensamma 

målen för hållbarhet. Detta arbete måste dessutom omfatta alla delar av samhället. 

Region Gotland betonar att arbetet för ett hållbart samhälle ska genomsyra alla 

delar av kommunens planering. Detta gäller exempelvis vid bygglovsprövning 

och detaljplanläggning där föreslagen exploatering ska stämmas av mot målen för 

hållbar utveckling (Region Gotland, 2010b). 

Speciellt med Gotland är att hela ön enligt 4 kapitlet miljöbalken räknas som 

riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena. Exploateringsfö-

retag måste anpassa sig efter det och olika ingrepp i miljön får endast ske på ett 

sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Emel-

lertid ska även turismens och friluftslivets intressen beaktas då man bedömer till-

låtligheten av exploateringsföretag och ingrepp i miljön. 
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Beskrivningen av Visby innerstad som riksintresse beskrivs enligt följande: 

Unik tidig medeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande metropol t o m 1200-talets 
slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse ännu väl speglar handel, hant-
verk och sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och sociala förhållanden från medeltid 
fram till modern tid. (Stadsmiljö, Fornlämningsmiljö) 

Vad som gör platsen till ett riksintresse är det medeltida gatunätet och tomtstruk-

turen i det centrala stadsområdet, domkyrkan, kyrkoruiner, de medeltida stenhu-

sen samt ringmuren med vallgravar. Vidare nämns den medeltida hamnen, stads-

bebyggelse i sten och trä från 1600-1800-talen, parker och grönstråk, medeltida 

kulturlager samt boplatslämningar under staden från stenåldern samt kalkugnar.  

Region Gotland skriver att det finns goda möjligheter för Visby att utvecklas 

till en långsiktigt hållbar stad. Detta eftersom översiktsplanen ger ytterligare 

skydd till de ”bevarandsvärda resurserna” likt grönområden och en levande kul-

turmiljöhistoria. Översiktsplanen kan i samspel med andra utvecklingsplaner till-

sammans bidra till Visbyområdets attraktionskraft.   

Region Gotland gör bedömningen att översiktsplanen till stor del har tagit 

hänsyn till riksintressen inom planområdet eftersom de föreslagna exploaterings-

områdena inte berör områden av riksintresse. I en del fall står det uttryckligen i 

planen att förekommande riksintressen ska skyddas eller åtminstone beaktas. I de 

fall där det finns risk för en eventuell konflikt mellan ett exploateringsintresse och 

ett riksintresse finns en särskild motivering till kommunens bedömning med i pla-

nen. På Södra Hällarna gör kommunen exempelvis bedömningen att området inte 

endast ska avgränsas för naturvårdens riksintresse utan även för friluftslivets riks-

intresse. Region Gotland skriver att Visby som plats har unika förutsättningar att 

skapa en god livsmiljö och trygg framtid. I det arbetet är det viktigt att finna for-

mer för att förena det gamla med det nya. Att bevara den medeltida stadskärnan, 

världsarvet Visby, beskrivs som en självklarhet liksom ambitionen att skapa en 

miljö där bostäder och verksamheter kan samsas och därmed skapa förutsättningar 

för en fortsatt levande och blomstrande stad. En annan ambition är att innerstaden 

ska harmonisera med ytterstaden utanför murarna. Vidare vill man förstärka Ös-

tercentrum som Visbys handelscentrum som tillsammans med innerstaden kan 

utvecklas till en attraktiv stadskärna med mötesplatser och ett brett utbud (Region 

Gotland, 2010b). 

Krister Olsson (2014:97) som studerat kulturmiljöer och platsmarknadsföring 

i flera olika kommuner och regioner finner att många formuleringar i översikts-

planer är diffusa och vaga. De ger ingen detaljerad vägledning för hur kulturmil-

jön kan fungera som resurs för framtida utveckling och skapa ekonomiska och 

sociala värden. Dessutom beskrivs inte närmare hur förhållandet mellan kultur-

miljö, social- och ekonomisk utveckling ser ut. Det betraktas snarast som själv-

förklarande. Detta stämmer även för översiktsplanen för Visby. Jag finner att 

många formuleringar är generella och saknar konkretion och tydlig handlingsplan. 
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Vidare beskrivs de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna väl var för 

sig, men inte deras relation till varandra, hur de prioriteras och eventuella motsätt-

ningar och konflikter. Sådana lär finnas eftersom det talas om helhetssyn och be-

tonas hur exploatering ska stämmas av mot målen för hållbar utveckling.   

Olsson kommer i likhet med AHD-teorin fram till att planeringsdokumenten i 

huvudsak har ett utbudsorienterat förhållningssätt till kulturmiljön, det vill säga, 

den betraktas som något som kommer från expertanalyser och därefter säljs på 

interna och externa marknader. Därmed är säljande åtgärder likt information och 

reklam de huvudsakliga angreppssätten i marknadsföringsarbetet. Kulturarvet och 

kulturmiljön förväntas bidra till den lokala och regionala identiteten som är ett 

viktigt instrument i marknadsföringsarbetet. Kulturmiljö och identitet betraktas 

således som faktorer som i huvudsak ska tilltala externa marknader snarare än 

stärka de lokalt boende och deras välbefinnande (Olsson, 2014:99). Även i över-

siktsplanen för Visby ligger stort fokus på turismen och hur Visby ska kunna gö-

ras till ett ännu attraktivare besöksmål. Lokalbefolkningens välbefinnande och 

delaktighet nämns också i samband med turismutvecklingen samt gällande hänsyn 

till den sociala hållbarheten, men endast kort och allmänt utan närmare förklaring.  

I de flesta översiktsplaner behandlas inte kulturmiljövårdens expertperspektiv 

kontra människors vardagsperspektiv överhuvudtaget, enligt Olsson. Detta trots 

att det står att den fysiska miljön är viktig för människor och att det följaktligen 

även är viktigt att ge människor utrymme att uttrycka sin syn på den framtida ut-

vecklingen. Sammanfattningsvis betraktas och tolkas kulturmiljön i huvudsak som 

något som identifieras av experter, skyddas genom tillämpning av lagar och kan 

användas för framtida utveckling. Detta samtidigt som den möjliga användningen 

i framtiden är begränsad och i den meningen är kulturmiljön även ett hinder i ut-

vecklingsarbetet lika mycket som den betraktas som en resurs. Det är i första hand 

i de kommunala översiktsplanerna som kulturmiljön ses som ett hinder i utveckl-

ingsplaneringen. I översiktsplaner för Eskilstuna och Örebro antas att det finns en 

konflikt mellan att bevara det förflutna och att utveckla den byggda miljön enligt 

samtida ideal. Det betonas att den värdefulla kulturmiljön måste respekteras och 

bevaras för framtiden och undantas från exploatering. Vidare står att användning-

en av kulturmiljön måste genomföras på ett sådant sätt att befintliga värden inte 

skadas samt att natur- och kulturarv måste säkerställas när markområden utveck-

las med exempelvis bostäder och transportinfrastruktur (Olsson, 2014:96).  

Olssons slutsats är att det råder en diskrepans mellan teori och praktik vad 

gäller synen på kulturmiljö, planering och platsmarknadsföring. I praktiken tolkas 

kulturmiljö som materiella lämningar från det förflutna som identifierats av exper-

ter, men enligt samtida teorier är kulturmiljö snarare resultatet av förhandlingar 

mellan olika intressen. I praktiken betraktas platsmarknadsföring som en utbudso-

rienterad process, medan teorin framhäver efterfrågeorientering. I praktiken be-

traktas vidare planering som en expertverksamhet, medan samtida planeringsteo-
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rier betonar ett kommunikativt angreppssätt som understryker betydelsen av en 

dialog som inkluderar alla berörda parter, inte minst allmänheten. Det finns såle-

des goda skäl till att försöka utveckla nya arbetssätt inom kulturmiljövården och 

utvecklingsplaneringen. Det handlar framförallt om att genomföra marknadsana-

lyser på ett genomtänkt sätt där lokalbefolkningen får reella möjligheter att göra 

sin röst hörd och uttrycka sin syn på de urbana och regionala miljöer som skapar 

mening och värde för dem och därför är viktiga att bevara. Att analysera männi-

skors preferenser och värderingar är avgörande för att kulturmiljön ska bli både en 

kulturell och ekonomisk resurs i det lokala utvecklingsarbetet (Olsson, 2014:100).  

Intervjuinformant 12, kulturvårdare vid Uppsala universitet, tog upp att 

världsarvet Visby främst kännetecknas av ett bevarandeperspektiv i den regionala 

utvecklingen: 

Byggnadsminnen hanteras av länsstyrelsen. Världsarvet hanteras framför allt av Unesco och 
Region Gotland. Dess utveckling kanske framför allt av Region Gotland och näringslivet i 
Visby. Det finns ett hållbart perspektiv i planeringen av den regionala utvecklingen av världs-
arvet i Visby. Det handlar dock främst om ett bevarandeperspektiv och mindre om ett ut-
vecklingsperspektiv. Kulturarv är en resurs, men det kan även användas för att uppnå hållbar 
utveckling. Sverige ligger i framkant internationellt sett när det gäller hållbar utveckling, vi 
har kommit långt med klimat/gröna frågor, men inte vad gäller att även inkludera de ekono-
miska och sociala utvecklingsperspektiven. 

I teorier kring hållbar turism diskuteras kulturarvet som resurs, vilket även Olsson 

(2014:89) gör som forskat kring staden som produkt och hur kulturmiljön används 

i platsmarknadsföringen och kommer till uttryck i lokala planeringsdokument. 

Kulturarv och kulturmiljöer betraktas allt oftare som en resurs för tillväxt och lo-

kal och regional utveckling, exempelvis för turistnäringen. Ofta är det lokala och 

regionala politiker och tjänstemän som tar på sig uppgiften att definiera platspro-

dukten, det vill säga peka ut de lokala och regionala kvaliteter som är attraktiva 

och som kan användas för att kommunicera en positiv image. Kampanjer och re-

klam är dock bara en del av platsmarknadsföringsprocessen. Arbetet är brett och 

här ingår många olika aktiviteter inom kommunal och regional planering och ut-

veckling liksom många olika offentliga och privata aktörer. Det handlar om infra-

struktur som skapar tillgänglighet, men även om transportinfrastruktur och social 

service som boende, hotell, restauranger och omsorg. Det innebär att kommuner-

nas översiktsplaner på flera sätt motsvarar företags marknadsföringsplaner. I lokal 

och regional planering och utveckling kan kulturarv och kulturmiljö fungera som 

både en kulturell och en ekonomisk resurs. De funktionerna betraktas ibland som 

varandras motsatser, men egentligen är de två sidor av samma mynt eftersom båda 

baseras på bevarande och bruk av artefakter och fysiska strukturer från det för-

flutna. Det auktoriserade kulturarvet skapar värden för turister och inflyttare, men 

har även stor betydelse för lokalbefolkningen (Olsson, 2014:91,93).  

Olsson (2014:93) tar upp att en nyckelfråga för det framtida lokala och reg-

ionala kulturmiljöarbetet handlar om hur arbetet mellan olika aktörer ska organi-
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seras och vilka aspekter av kulturarvet som ska slås vakt om. Tolkningsprocessen 

av kulturarvets innebörd är ett resultat av interaktion och kommunikation mellan 

olika intressenter. Traditionellt har dock offentliga kulturarv och kulturmiljöer 

betraktats som en expertverksamhet där allmänheten varit helt frånvarande, vilket 

även belyses av AHD-teorin. Fokus har vidare legat på materiella aspekter snarare 

än på immateriella betydelser och aspekter. I det samtida kulturmiljöarbetet har 

emellertid alltmer fokus flyttats från objekten till subjekten, vilket talar för ett 

erkännande av att ett objekts mening och värde avgörs av subjektet. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finner jag att hållbarhet är ett begrepp som ofta nämns i do-

kument kopplade till utvecklandet av Visby som världsarvsstad. Däremot används 

ännu inte begreppet hållbar kulturarvsturism så ofta vilket gör att diskussionen 

kring hållbarhet tenderar att bli bred och appliceras på många skilda områden. 

Som framgår av intervjusvaren pågår dock arbeten med att ta fram specifika stra-

tegier kring hållbar turism. Dels är det Riksantikvarieämbetet som håller på att 

formulera en nationell världsarvsstrategi och dels arbetar Region Gotland med att 

ta fram en strategi och handlingsplan gällande hållbar turism för världsarvet i 

Visby. De globala riktlinjerna från Unesco korresponderar därmed bara delvis 

med det lokala utvecklingsarbetet. Eftersom det inte finns några konkreta nation-

ella riktlinjer att förhålla sig till blir det upp till kommunerna själva att tolka och 

applicera Unescos riktlinjer i praktiken. Detta kan vara svårt eftersom riktlinjerna 

är rätt generella och vaga. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen kommer dock 

med synpunkter och är rådgivande, men det finns som sagt ännu inte någon fram-

tagen nationell världsarvsstrategi.  

Diskurser kring hållbar kulturarvsturism  

Uppsatsens tredje frågeställning löd: Vilka är de framträdande diskurserna i do-

kumenten om hållbar kulturarvsturism i världsarvsstaden Visby? Hur beskrivs de? 

I det här avsnittet granskas således vilka diskurser kring hållbar kulturarvsturism 

som går att finna i olika dokument samt hur de beskrivs och prioriteras. Vidare 

frågade jag intervjuinformanterna om innebörden av begreppet hållbar kulturarvs-

turism samt om hållbarhet används på ett tydligt eller otydligt sätt i olika utveckl-

ingsplaner.  

Ekologisk, ekonomisk och social diskurs 

Till en början kommer jag försöka identifiera de olika diskurser som finns kopp-

lade till den övergripande diskursen kring hållbar kulturarvsturism och analysera 

dem. I dokumenten har jag funnit tre tydliga diskurser; en ekologisk, en ekono-
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misk och en social diskurs. Region Gotland har exempelvis i sitt tillväxtprogram 

en figur för hållbar tillväxt som består av tre delar; ekonomiska, sociala och mil-

jömässiga värden (Region Gotland, 2015:4). 

Dessa tre diskurser framhålls även av Unesco som definierar hållbar turism på 

följande sätt:  

Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental 
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communi-
ties. 

Vidare definierar man hållbar utveckling kopplat till världsarven som bestående 

av en miljömässig, en social, en ekonomisk och en fredsbevarande del. Framför-

allt trycker man på en ”inkluderande” social och ekonomisk utveckling. Miljöde-

len består av att skydda ekologisk och kulturell mångfald samt ekosystem och 

grön service av olika slag. Dessutom ska man stärka städer och byggnaders resili-

ens mot naturkatastrofer och klimatförändringar. Den sociala delen består av att 

bidra till inkludering och rättvisa för alla intressenter som finns kopplade till 

världsarven och framförallt för lokalbefolkningen. Dessutom vill man stärka livs-

kvaliteten och välbefinnandet. Andra punkter handlar om att respektera, skydda 

och främja mänskliga rättigheter samt respektera, konsultera och involvera urin-

vånare och lokala samhällen. Vidare vill man förbättra jämställdheten mellan kö-

nen. Den ekonomiska delen handlar sedan om att säkerställa tillväxt, sysselsätt-

ning, inkomst och försörjning samt främja ekonomiska investeringar och kvali-

tetsturism. Vidare vill man stärka och utveckla program för kapacitetsbyggande, 

innovationer och lokalt entreprenörskap. Den fredsbevarande delen handlar av-

slutningsvis om att främja säkerhet och fred framförallt vad gäller världsarv som 

finns i konfliktzoner, krig och är omgärdade av våld. Där handlar det om att sä-

kerställa konfliktprevention, skydda världsarv under beväpnad konflikt, främja 

konfliktlösning samt bidra till post-konflikt återuppbyggnad (Unesco, 2015b).  

Med hjälp av Laclau & Mouffes diskursteori går det att analysera begreppet 

hållbar kulturarvsturism noggrannare. I metodavsnittet presenterade jag olika 

verktyg som kan användas för att djupare granska begrepp i texter. Det gäller först 

att skilja mellan tecken som är antingen mångtydiga element, eller fixerade mo-

ment. Detta är inte alltid så lätt att bedöma, men jag tolkar det så att moment är 

tecken det råder konsensus kring, såsom stol, bord och ekonomi, samhälle och 

miljö. Det är således tecken vars innehåll de flesta är överens om. Hållbarhet är 

enligt mig ett mer mångtydigt tecken, alltså ett element, som ännu inte fått någon 

slutgiltig mening eller konkret definition. Artikulation handlar sedan om den kon-

kreta användningen av element i en text och denna handling är det som bygger 

eller omformar diskursen. Den artikulatoriska praktiken skapar en relation mellan 

olika element så att elementens identitet förändras. Den strukturerade totalitet som 

sedan blir resultatet av denna artikulatoriska praktik kallas diskurs (Winther Jør-
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gensen & Phillips, 2000:33,35). De element som jag finner i dokumenten och så-

ledes används konkret är begrepp som hållbar utveckling, hållbar turism och håll-

bar tillväxt. Nodalpunkter handlar sedan om så kallade mästersignifikanter, det 

vill säga, priviligierade tecken kring vilket andra tecken ordnas och får sin bety-

delse. Den betydelse som utkristalliseras kring nodalpunkterna etablerar sedan 

diskursen. Nodalpunkterna är även så kallade flytande signifikanter, det vill säga, 

element som är särskilt öppna för tillskrivning av olika betydelser och som olika 

diskurser försöker ge innehåll. Skillnaden är att nodalpunkt hänvisar till en kristal-

liseringspunkt i den enskilda diskursen medan flytande signifikant hänvisar till 

själva kampen som förs mellan olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:33,35). Jag tolkar begreppen hållbarhet och hållbar turism som både nodal-

punkter och flytande signifikanter. Hållbar turism kan exempelvis vara no-

dalpunkt i den ekonomiska hållbarhetsdiskursen, men flytande signifikant vad 

gäller förhållandet mellan de ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsdis-

kurserna. Flytande signifikanter är ofta centrala begrepp i en text eftersom dis-

kussionen och den diskursiva kampen kretar kring att fylla dem med innehåll och 

ge dem mening. Ekvivalenskedjor handlar sedan om hur tecken och signifikanter 

knyts ihop i kedjor och bildar identiteter relationellt och skapar mening. Knut-

tecknet ”liberal demokrati” fyller exempelvis begreppet liberal demokrati med 

innehåll genom att knytas till andra betydelsebärare likt ”fria val och ”yttrandefri-

het” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:50,57). På samma sätt fylls begreppet 

”hållbar turism” med mening genom att det sätts i förbindelse med tecken som 

”ekonomisk tillväxt”, ”social inkludering” och ”ekologisk mångfald”. ”Hållbar 

turism” i sig är ett tomt begrepp och behöver andra tecken för att konkretiseras 

och fyllas med innehåll, men häri ligger även kampen om vilken mening begrep-

pet ska fyllas med. Genom Laclau & Mouffes diskursteori går det således att kon-

statera att begreppen hållbarhet och mer avgränsat hållbar turism är mångtydiga 

och därmed otydliga begrepp som det råder diskursiv kamp om.   

En annan diskursteori, auktoriserad kulturarvsdiskurs, ”authorized heritage di-

scourse”, AHD, handlar sedan om kulturarvsfältets etablerade maktstrukturer. Det 

vill säga, den diskurs som väljer ut, definierar och legitimerar vad som ska räknas 

som kulturarv. Denna diskurs byggs som tidigare nämnts upp av personer och 

institutioner i maktpositioner som ensamma definierar kulturarv, medan syn-

punkter och tolkningar från lokalsamhällen och minoritetsgrupper ofta blir margi-

naliserade (Smith & Waterton, 2009:28). Den auktoriserade kulturarvsdiskursen 

går även att se i fallet Visby. Världsarven väljs ut av experter inom Unesco, me-

dan RAÄ, Länsstyrelsen och Region Gotland står för definieringen, konservering-

en och underhållet av kulturarven. Detta samtidigt som individer och intressen 

utöver de professionella experterna sällan erkänns mer än i egenskap av besökare, 

publik eller konsumenter. De professionella experterna har ett tolkningsföreträde 

och en makt över utvecklingen och underhållet av världsarvet som lokalbefolk-
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ningen saknar. De har viss insyn och möjlighet att få sin röst hörd, men den är 

begränsad. Den auktoriserade kulturarvsdiskursen är dock inte enbart negativ, det 

finns även fördelar med den kunskap och de intressen som de professionella föret-

räder. AHD argumenterar generellt för det moraliska värdet av konservering över 

restaurering, att objekt har ett naturligt och medfött värde samt företräde för vär-

den som konstnärlighet, estetik, autenticitet och ålder (Smith & Waterton, 

2009:27,29). De professionella experterna spelar således en viktig roll för beva-

randet och även tillgängliggörandet av världsarvet.  

Intressant är vidare att olika aktörer värderar hållbar turism på olika sätt i de 

olika utvecklingsdokumenten. Unesco, RAÄ och Länsstyrelsen betonar exempel-

vis de sociala och ekologiska diskurserna mycket mer än Region Gotland som 

framförallt betonar den ekonomiska diskursen.  

Betydelsen av hållbar kulturarvsturism 

Jag frågade intervjuinformanterna om deras uppfattning av vad begreppet hållbar 

kulturarvsturism innebär samt om hållbarhet används på ett tydligt eller otydligt 

sätt i myndigheternas olika utvecklingsplaner.  

Informant 7, konstvetare vid Uppsala universitet svarade:  

Vad gäller frågan om hållbara besök så anser jag att det svåraste med idén om hållbara besök 
är just begreppet hållbarhet som är så komplext och betyder så mycket olika beroende på nivå 
och omständighet. Jag tycker det skiftar väldigt mycket: ibland är begreppet väldefinierat och 
ibland inte. Det är naturligtvis bäst när det definieras. 

Informant 9, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk svarade: 

För att vara tydligt måste hållbarhet beskrivas/konkretiseras vad som avses – ekologisk, eko-
nomisk, eller/och social hållbarhet. Hållbar kulturturism är när det är balans mellan de olika 
dimensionerna i världsarvet. 

Informant 13, kulturmiljöhandläggare, Länsstyrelsen Gotland svarade:  

”Hållbarhet” är egentligen något konkret, men används ofta väldigt abstrakt. Ett honnörsord 
som dock förpliktar. Hållbar kulturarvsturism innebär väl att man hittar en balans mellan att 
tillgängliggöra kulturarvet för så många som möjligt utan att riskera att kulturarvet och dess 
värden förbrukas. Dels materiellt – att miljöerna inte slits ner, dels immateriellt, att upplevel-
sen inte förtas av alltför stora människomassor, trängsel och kommersiella inslag. 

De flesta informanter beskriver begreppet som otydligt och brett. Det är dock ett 

ord som används alltmer i samhället idag. Ett modernt och populärt ord som finns 

på var och varannan myndighets och företags hemsida under socialt ansvar. Jo-

hansson (2012:296) har studerat begreppet hållbar utveckling på Gotland i kom-

munala dokument och uppmärksammar ordtrender och begrepps föränderlighet. I 

översiktsplaner och utvecklingsprogram från 90-talet användes exempelvis inte 

begreppet hållbarhet, utan istället användes ord som ”uthållig”, ”balans”, ”smi-
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dig”, ”resurshushållande” och ”kretsloppstänk”. Därefter började begreppet håll-

barhet dyka upp främst i ekologi- och miljösammanhang, medan det nuförtiden 

används allt bredare, inom alltfler områden och för allt möjligt som pekar framåt i 

tiden.  

En intervjuinformant påtalade att kulturobjekt och naturobjekt står inför lik-

nande utmaningar vad gäller turismen och att det kan vara svårt att få de ekono-

miska, sociala och ekologiska aspekterna att gå ihop trots målet med hållbarhet. 

Informant 6, medarbetare vid Naturvårdsverket sa: 

Problemen mellan att tillgängliggöra och samtidigt bevara är något som vi verkligen brottas 
med inom naturvården. Ökad turism och mer idéer om olika nya aktiviteter som man vill göra 
i naturen ställer stora krav på förvaltningarna av nationalparker och även naturreservat. Håll-
bart är ett begrepp som enligt min mening är väldigt brett. Det hållbara för naturen och ekosy-
stemen och även kulturarv, är inte alltid lätt att förena med ekonomisk och social hållbarhet. 
Men hållbarhetsbegreppet i stort (hållbart samhälle osv.) innefattar alla tre delarna vilket gör 
det knepigt. 

 
Jag tycker ordet hållbart är otydligt och urvattnat. Vad gäller naturturismen så tycker jag 

att vårt ansvar på NV är att ha fokus på den ekologiska hållbarheten i absolut första hand i all 
skyddad natur. Den ekonomiska och sociala aspekten är viktig men om man förstör förutsätt-
ningarna för naturupplevelsen genom för stor påverkan på naturen/ekosystemen då blir det 
varken en social eller ekonomisk hållbar verksamhet. Tänker att det borde vara detsamma för 
kulturturismen fast då handlar det om kulturobjektet naturligtvis. 

Både Björnleoo (2017) och Castro (2004) har forskat om begreppet hållbar ut-

veckling och kommit fram till att det är ett trendigt och ständigt närvarande be-

grepp som används inom flera ämnesområden. I Björnleoos (2017:141) studie 

förknippas begreppet med tre olika betydelser; det betraktas som ett etiskt projekt, 

som bestående av en kulturbyggande och holistisk komponent samt kan kopplas 

till individuell utveckling och empowerment. Castro (2004) påtalar vidare att kon-

ceptet hållbar utveckling först introducerades i samband med världens ökade oro 

för miljön och klimatet, men att det därefter främst har definierats av traditionella 

ekonomiska analyser, som tenderar att marginalisera frågan om den ekologiska 

hållbarheten. Båda dessa forskare visar således att hållbarhetsbegreppet är brett, 

generellt och innehåller flera betydelser. Eftersom diskursen kring hållbar turism 

är så nära kopplad till hållbarhetsbegreppet är det logiskt att anta att även detta 

koncept blir vagt och svårtolkat. Som Castro (2004:220) tar upp verkar även frå-

gan ha gått från att i första hand diskuteras utifrån den ekologiska dimensionen till 

att idag alltmer diskuteras i ekonomiska sammanhang, för att visa på ett etiskt 

hänsynstagande i olika framtidsprojekt. 

En del intervjuinformanter pekade på begreppets otydlighet samtidigt som de 

även kommenterade bristen av arbete med hållbar turism i kommunerna. Infor-

mant 1 från Föreningen för Visby innerstads boendemiljö sa: 

Enligt regionens styrdokument för Visby (Hela Visby 2009) ska hållbarhet genomsyra plane-
ringen. Vi har dock svårt att se att man verkligen lever upp till det. Likaså ska hänsynen till 
världsarvet ingå i alla förändringsåtgärder. Att det är så upplever vi inte. Kanske beroende på 
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att hållbarhet är ett otydligt begrepp med alla sina dimensioner. ICOMOS påpekande hand-
lade som jag ser det om Hållbar kulturarvsturism. Tyvärr har man inte varken ekonomiska el-
ler andra styrmedel för att reglera tillströmningen. Gränsen för en ohållbar turism är dessutom 
svår att definiera. 

Informant 11, arbetar med världsarv vid Falu kommun svarade vidare: 

Otydligt. Hållbarhetsaspekten saknas generellt i stadsplaneringen. Det är en brist. Det känner 
jag igen även från andra samordnare. Man har inte förstått att kulturarv är viktigt. Det blir 
mycket ad hoc lösningar. Turismen är inget hot för världsarvet i Falun, vi skulle kunna ta 
emot fler besökare. Det är dock ofta en vanlig oro, men inte här. Oro för slitage är vanligt ge-
nerellt, såsom vad gäller kajen och kryssningsfartygen i Visby.  

 
Jag skulle gärna se en förändring i hur världsarven används, med ökat fokus på förståelse, 

kunskap och ett globalt perspektiv i ett större sammanhang. Mer fokus skulle ligga på att upp-
leva världsarvet med fler sinnen och applicera det man lär samt förståelse om att världsarvet 
är större än bara gruvan i Falun.  

De flesta informanter finner således att begreppet är komplext och generellt och 

således behöver definieras mer konkret i varje enskilt fall. En del informanter me-

nade dock att begreppet redan är tillräckligt tydligt, åtminstone i teorin. Informant 

3, utredare vid RAÄ svarade exempelvis: 

Hållbarhet är ett mycket vitt begrepp och en komplex fråga. Det är vår tids största utmaning 
och här finns inga enkla svar. Däremot tycker jag inte att det är otydligt. Hållbar utveckling är 
en balans mellan den hållbara sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekten av 
ett samhälle när det utvecklas. I teorin är det tydligt, i praktiken är det ofta otydligt. Hållbar 
kulturarvsturism är en turism som är i balans med den sociala, ekonomiska, kulturella och 
miljömässiga aspekten av det samhälle som den bedrivs i. 

Även Informant 8, från Visby Hällarna Hembygdsförening svarade: 

Det är tydligt utifrån den kunskap jag har - tre perspektiv, 17 agenda 2030-mål, ett steg i ta-
get. Hållbar kulturarvsturism innebär att vi som bor i en miljö med respekt för dåtid, nutid 
och framtid tar emot besökare och får en chans både att visa upp de värden som finns och 
tjäna en slant. Kulturarvet är föränderligt över tid, vi lägger till och drar ifrån, alla beslut vi 
fattar nu förändrar framtidens förutsättningar. Att lägga locket på och säga att nu är det nog 
skulle innebära att det inte finns något kulturarv kvar om 100 år. 

Kuhlman & Farrington (2010) tar även de upp problemen med begreppet hållbar-

het. Begreppets betydelse har förändrats över tid, från att i Brundtland-rapporten 

handla om spänningen mellan mänsklighetens strävan efter ett bättre liv och natu-

rens begränsningar till att idag handla om en modell bestående av tre dimensioner. 

Författarna argumenterar för att detta resulterar i att skymma den verkliga kontra-

diktionen mellan välfärdsmål och miljövård, riskerar att minska vikten av miljö-

dimensionen samt separerar de sociala och ekonomiska aspekterna som egentligen 

hänger ihop. De föreslår därför en återgång till den ursprungliga betydelsen av 

hållbarhetsbegreppet som kommer från systemteorin, där fokus ligger på hänsyn 

till framtida generationer och oersättliga naturresurser snarare än till tillfredsstäl-

lelse av nutida behov och välbefinnande. Författarna förespråkar att finna en ba-
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lans mellan de två perspektiven, men inte genom att låtsas att de är tre sidor av 

samma mynt. Faktum är att vi ständigt använder naturresurser på bekostnad av 

framtida generationer, men samtidigt finns här en paradox eftersom det även ger 

kapital och kunskap som höjer det framtida välbefinnandet. Det gäller således att 

undersöka i vilken mån det ena kompenserar för det andra och finna en balans och 

flexibilitet mellan ”svag” och ”stark” hållbarhet.  

I arbetet med att utveckla hållbar turism och arbeta fram riktlinjer är det vik-

tigt att arbeta med de olika dimensionerna och anpassa dem till svenska behov. 

Informant 4, projektledare på Tillväxtverket förklarade: 

Begreppet hållbarhet används numera flitigt men är inte alltid specificerat utan beskrivs ofta 
på en mer generell nivå. I Unescos How-to-guider finns tydliga beskrivningar av begreppet 
hållbarhet och hållbar världsarvsturism och tanken är att begreppen ska förtydligas och an-
passas till svenska behov i ett kommande pilotprojekt i RAÄs och Tillväxtverkets regi. Gäl-
lande hållbar kulturturism har vi på Tillväxtverket inga egna riktlinjer utan lutar oss mot 
RAÄs insikter om att vårda, förvalta och utveckla kulturarven för nuvarande och kommande 
generationer. 

Informant 10, arbetar med världsarv vid Region Gotland svarade vidare: 

Begreppet 'hållbarhet' är mycket komplext. Vad gäller arbetet med en ny världsarvsstrategi så 
kommer vi att arbeta med fyra olika dimensioner kring begreppet: ekonomisk, social, kultu-
rell och miljömässig hållbarhet. Vad gäller kulturarvsturism är det viktigt att inte enbart för-
hålla sig till ekonomi och miljö, men även sociala aspekter som t.ex. boende och lokalsam-
hälle. Kulturarvet behöver även ses som en ändlig resurs. Vi arbetar för att lyfta in dessa 
aspekter i det pågående arbetet med handlingsplanen för världsarvet. 

Begreppet hållbar kulturarvsturism kompliceras även av ”kulturarv” som är en 

bred och komplex term. Som Fredman, Wall Reinius & Lundberg (2009:30) tar 

upp i sin diskussion om naturturism så är begreppet svårdefinierat därför att grän-

sen mellan natur och kultur ofta är oklar. Är natur även kultur och var går gränsen 

mellan naturarv och kulturarv? Det finns en omfattande kritik mot den dualistiska 

indelningen i kultur och natur, bland annat från det posthumana perspektivet. Hur 

är det exempelvis med en stadspark, bör den klassas som natur eller kultur? Och 

hur är det med världsarvsstaden Visby, är den endast ett kulturarv eller även ett 

naturarv då den även innefattar värdefulla och unika ekologiska värden? Förfat-

tarna föreslår att betrakta all natur som mer eller mindre kulturellt påverkad och 

därmed även all kultur som påverkad av naturen. På grund av tvetydigheten före-

språkar de följaktligen mer statistik och kunskap kring turism från flera perspektiv 

samt bättre samordning mellan olika aktörer.  

Det går således att konstatera att det råder en kamp om att fylla begreppet 

hållbarhet, och som följd, hållbar kulturarvsturism med mening. Det råder ingen 

enhetlig konsensus kring begreppet utan det går fortfarande att fylla med olika 

meningar beroende på perspektiv. Således är det upp till de enskilda aktörerna att 

definiera begreppen, ge dem betydelse och forma innehållet. Gemensamt för alla 

aktörer verkar dock vara att man genom hållbar kulturarvsturism hoppas kunna 
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utveckla och förbättra hanteringen av världsarvet. Diskursen för hållbar kultur-

arvsturism präglas emellertid främst av ett antropocentriskt perspektiv, där kultur-

arvet och naturen sällan beskrivs ha ett egenvärde i sig utan beskrivs utifrån nyt-

tan för människan och samhället.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finner jag att det finns tre tydliga diskurser i dokumenten om 

hållbar kulturarvsturism. Under den övergripande diskursen kring hållbar turism 

på Visby finns en ekologisk diskurs, en ekonomisk diskurs och en social diskurs. 

Den ekologiska diskursen handlar om att värna om ekosystem och biodiversitet 

som finns på platsen. Den sociala diskursen handlar om att värna om individens 

behov och mänskliga rättigheter. I Visby handlar det om att förbättra och ta hän-

syn till invånare och besökares välbefinnande och hälsa samt öka lokalbefolk-

ningens delaktighet i beslut. Den ekonomiska diskursen handlar sedan om att 

stärka den ekonomiska tillväxten och att ha ett blomstrande näringsliv. I alla do-

kument beskrivs hållbar turism som bestående av de tre diskurserna, men i olika 

dokument prioriteras och beskrivs diskurserna på olika sätt. I Unescos och 

Riksantikvarieämbetets dokument är det exempelvis ofta de sociala och ekolo-

giska diskurserna som betonas medan det i Region Gotlands dokument är den 

ekonomiska diskursen som dominerar.  

Lösningar  

Uppsatsens fjärde frågeställning löd: Finns det motsättningar mellan bevarande 

och tillgängliggörande av kulturarv? Hur kan potentiella lösningar på sådana mot-

sättningar i sådana fall se ut? I det här avsnittet studeras således dokument, teorier 

och intervjusvar som rör eventuella motsättningar mellan bevarande och tillgäng-

liggörande av kulturarv samt hur hänsyn kan tas både till samtida och framtida 

intressen. Dessutom undersöks vilka förslag på lösningar som finns avseende att 

överbrygga motsättningar mellan olika perspektiv.   

Motsättningar mellan bevarande och tillgängliggörande av kulturarv 

Laclau & Mouffe definierar antagonism som de olika motsättningar som finns i en 

text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55). I intervjuerna ställde jag frågan 

”Finns det en motsättning mellan ekologiska, ekonomiska och sociala intressen 

vid en plats likt världsarvet i Visby? Hur kan hänsyn tas till både samtida och 

framtida intressen, finns inte där alltid en konflikt?”.  

Informant 7, konstvetare, Uppsala universitet svarade: 

Frågan om motsats och konflikt är viktig. Ser att klara motsättningar kan uppstå mellan till 
exempel ekonomiska (Gotland vill ha fler turister som gör att mer pengar flödar in) och soci-
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ala (ökade bostadspriser som gör att många tidigare innerstadsbor inte har råd att bo kvar) in-
tressen. Det finns ytterligare andra exempel på eventuella motsättningar. Men ifall hållbarhet 
inte endast delas upp i de tre dimensionerna utan är just det som uppstår då ekonomiska, mil-
jömässiga och sociala aspekter sammanvävs, då kan det bli hållbart på riktigt och även på 
lång sikt. 

Informant 10, arbetar med världsarv vid Region Gotland svarade: 

Ja, det kan finnas inneboende konflikter mellan olika intressen och en motsättning mellan att 
bevara och använda (jag föredrar ordet använda). Lösningen handlar om att använda kulturar-
vet på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Även Informant 12, kulturvårdare, Uppsala universitet beskrev motsättningarna: 

Hållbarhet bör problematiseras mer. Självklart finns motsättningar. Bevarande betraktas gene-
rellt som ett hinder för utveckling. Konflikt finns mellan samtida/framtida intressen. Det är 
aktuellt i all planering. Alltid berörs den balansen. Bevarande är dock en framtidsfråga som i 
ett 1:a steg handlar om vilken historia som ska berättas och värderingsfrågor och som i ett 2:a 
steg handlar om urval och hantering.  

Enligt teorier kring hållbar turism, såsom tas upp av bland annat Ronström (2013), 

är det viktigt att vara medveten om hur turism och världsarvsstatus radikalt för-

ändrar en plats och kan leda till konsekvenser såsom gentrifiering och förstärkt 

segregering. Vidare gör världsarvet ofta platsen till ett slags skyddat reservat, och 

påverkar och styr därmed områdets urbana utveckling, bygglovsansökningar, hus-

projekt, konserveringstekniker, färgval och skyltval (Ronström, 2013:3,8).   

Det finns noggranna riktlinjer för namngivning samt vid uppförandet av nya 

byggnader, ombyggnad, ändrad användning, renovering och underhåll i Visby 

innerstad. Det är nödvändigt att konsultera en byggnadsantikvarie inför varje pla-

nerad förändring, så denne kan göra en förundersökning. Region Gotland har 

sammanfattat bestämmelserna i innerstadens detaljplan i en byggnadsordning. 

Den innehåller en historisk redogörelse av Visbys framväxt samt råd och riktlinjer 

som beskriver vilka värden som ska skyddas. Några exempel på riktlinjer är: 
 
• Vid omläggning av tak ska traditionella material och metoder användas.  
• Nya plåttak ska målas röda eller svarta och i undantagsfall grå. Omålade tak är olämp-

liga. 
• Nya takfönster, takkupor och balkonger får endast tillkomma om de passar byggnadens 

och stadsbildens karaktär. Terrasser är olämpliga. 
• Ny byggnad ska uppföras med stor respekt för den omgivande miljön och anpassas till 

den befintliga bebyggelsen vad gäller placering, skala och material. 
• Högsta kvalitet ska prägla hantverk, material och arkitektonisk utformning.  
• Gårdsbebyggelse ska så långt möjligt bevaras och det traditionella gårdsmiljömönstret 

följas. Vid behov ska i första hand befintliga byggnader på tomten utnyttjas för nya ändamål. 
• Nya byggnader intill ringmuren och ruinerna ska placeras med ett skyddsavstånd av 

minst två meter. 
• Nya plank och murar ska utformas i enlighet med stadsbilden och fastighetens karaktärs-

drag. 
• Plank ska målas med den färgtyp och kulör som ansluter till stadsbilden och den aktuella 

fastighetens karaktärsdrag (Region Gotland, 2010c). 
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Riktlinjerna demonstrerar således motsättningen som finns mellan att vilja bevara 

Visbys historiska karaktär och att utveckla den moderna staden. Världsarvsstatu-

sen tenderar vidare att skapa motsättningar mellan ekonomiska och sociala intres-

sen, där bevarandet av kulturarvet för turismens skull även leder till höjda priser 

och bortträngande av lokalbefolkningen.  

Johansson (2009:124) betonar vidare bildens betydelse och hur ”bilden av 

Visby” påverkar och konstruerar gemensamma föreställningar om platsen. Visby 

representeras ofta av ett fokus på förflutenhet, framförallt medeltid, snarare än 

samtid. Visby som världsarv framhävs i huvudsak genom de fyra ”benen”; ring-

muren, ruinerna, packhusen och det medeltida gatunätet. Detta gör att det moder-

na Visby hamnar i skymundan av sin medeltida ikonstatus och även anpassas för 

att passa ihop med föreställningarna om staden. Dessa föreställningar skapas i 

mångt och mycket av kulturarvsbranschen, turismen och konsten. Som Johanns-

son tar upp bör vi därför vara uppmärksamma och kritiskt reflektera över bilden 

som maktfaktor och hur och av vem bilder produceras, används och i vilka syften.  

En del informanter såg dock inga större motsättningar och framhävde istället 

hur de olika intressena är sammankopplade och hur hållbar turism förutsätter att 

de är i balans. Informant 9, kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk svarade: 

Jag ser ingen motsättning. Ett världsarv ska både bevaras för framtiden, och vara tillgängligt. 
Sedan kan olika miljöer vara olika känsliga vilket då blir styrande för hur tillgängliga de kan 
vara. 

Informant 4, projektledare, Tillväxtverket pekade på balansen mellan bevarande 

och tillgängliggörande:   

Det finns absolut motsättningar och här fyller Unescos How-to-guider en viktig roll. Den 
ekonomiska hållbarheten är en förutsättning för att utveckla miljömässig och social hållbarhet 
som i sin tur bidrar till att bevara och utveckla världsarven. Utmaningen är att bygga en lång-
siktig ekonomisk hållbarhet som tillgängliggör världsarven utan att försämra förutsättningar-
na för bevarandet. Här gäller det att skapa balans och hållbara, förankrade lösningar för att 
båda behoven ska kunna tillgodoses.  

Flera av informanterna pekade emellertid på konkreta exempel från Visby där det 

finns motsättningar mellan olika intressen. Informant 1, från Föreningen för Visby 

innerstads boendemiljö beskrev: 

Bland annat i begreppet en levande innerstad finns en inneboende motsättning. Genom reg-
ionens och länsstyrelsens utflyttning har innerstaden utarmats på arbetsplatser som hade kun-
nat utgöra underlag för vissa former av handel. Utflyttningen står dessutom i strid med reg-
ionens antagna Handlingsplan för världsarvet från 2003. 

Informant 2, etnolog, Uppsala universitet tog upp frågan om den nya kryssnings-

kajen och lokalbefolkningens osynlighet: 
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Den nya kryssningskajen är viktig nu då den ställer frågor om hållbarhet på sin spets. Många 
aktörer är involverade, bland annat de som driver bolag och erbjuder guidningar och evene-
mang för resenärerna. Det är mycket diskussion i samhället om kryssningsturisterna genererar 
pengar till Gotland eller om de bara ökar trycket på en redan ansträngd plats. Gotlands mu-
seum har satsat mycket på att vara redo att ta emot många fler besökare genom satsning på 
guider, skyltning och annan information på fler språk.  

 
Hållbarhet rymmer flera dimensioner som kan vara motstridiga. Hållbarhet för vem? Det 

som kan vara hållbart för någon kan vara det motsatta för någon annan. Ekonomin i Visby 
bygger mycket på att kunna hyra ut under sommaren till turister och deltagare i Almedals-
veckan. Ägarna flyttar då ofta ut själva. Det gör att det kan bli väldigt jobbigt att bo i Visby 
sommartid om man själv inte kan ha någon ekonomisk vinning av turistströmmarna. Det är ju 
förstås olika typer av turister som lämnar olika spår efter sig. Tidigare, när det fanns en turist-
förening som också arbetade med den dominerande turistbroschyren, kunde det styras tydli-
gare vilka turister som var mest önskvärda. Partyturisterna lyftes inte fram där, till exempel. 
Något som är intressant är vilka människor som finns med på bild i material till turis-
ter/besökare. Det är sällan lokalbefolkningen finns med. Det innebär att Gotland kan uppfatt-
tas som en plats för vem som helst att komma till för att förverkliga sina egna drömmar utan 
att behöva ta hänsyn till några som redan bor där. Lokalbefolkningens osynlighet kan även 
gälla immateriellt arv, som traditioner. När det gäller världsarvet Visby är det ju också intres-
sant vad som ryms i det. Världsarv handlar alltid om tematisering och fokusering, vilket inne-
bär hierarkisering, jag menar att värdetillskrivnigen gör att vissa saker får ökad status medan 
annat hamnar längre ner i hierarkin eller döljs helt och hållet.  

Informant 13, kulturmiljöhandläggare, Länsstyrelsen Gotland kritiserade planerna 

på att frångå detaljplanen för att kunna bygga ett Världsarvscenter: 

Ja, absolut finns det en motsättning. Om de ekonomiska intressena ges alltför stort och 
ohämmat utrymme kan både miljön och de sociala perspektiven drabbas. Personligen ser jag 
en stor risk att det kommer att hända exempelvis på Södertorg, där ett bulhus har fått riv-
ningslov – tvärt emot ingångna förpliktelser (världsarvskonventionen) och det kommunala 
skyddet i gällande detaljplan. Talet om ett Världsarvscenter/mottagningscenter för kryss-
ningsresenärer där ger jag inte mycket för. Sådana lösa utfästelser är inget skäl att strunta i 
detaljplanen, vilket jag anser att Byggnadsnämnden har gjort. 

ICOMOS skrev i sin utvärdering gällande rekommendationen av Visby som 

världsarv år 1995 sina synpunkter om staden. De skriver att den korta, intensiva 

turistsäsongen oundvikligen leder till en del skador från fordon, intrång av oöns-

kad skyltning, nedskräpning och föroreningar. Även om ICOMOS sympatiserar 

med kommunens förståeliga önskan om att erhålla maximal ekonomisk fördel av 

Visbys turistpotential hoppas man att kommunen kommer att vara vaksam vad 

gäller att säkerställa att realiseringen av denna potential inte medför permanent 

skada på de kvaliteter för vilka staden är rekommenderad för införlivande på 

världsarvslistan (Icomos, 1995). ICOMOS varnade således redan då Visby fick 

världsarvsstatus för risken med att låta det ekonomiska intresset och tillgängliggö-

randet dominera för mycket. Centralt bör vara att säkerställa bevarandet av de 

världsarvsvärden som de andra intressena bygger på och är beroende av. 
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Förslag på lösningar av motsättningar 

Jag frågade även intervjuinformanterna om de hade några förslag på lösningar på 

motsättningen mellan att vilja bevara och tillgängliggöra ett kulturarv och hur 

sådana lösningar i sådana fall kan se ut. 

Samverkan och utbildning 

Flera informanter pekade på vikten av samverkan mellan berörda aktörer samt 

utbildning och förbättrad kunskap om hållbar turism. Informant 5, medarbetare 

vid RAÄ svarade: 

Jag vill nämna det metodmaterial som Unesco utarbetat för utveckling och förvaltning av 
hållbar turism inom världsarven. I detta material lyfter de fram tio stycken nyckelområden 
som ingår i deras definition av hållbar turism. Särskilt intressant i detta material är den beto-
ning som de gör på samverkan mellan olika aktörer: att hållbarhet utgörs av en form av me-
ningsskapande processer där aktörer med olika utgångspunkter deltar. Med ett sådant synsätt 
kan man säga att ”hållbarhet” minst lika mycket är en fråga om hur, som vad. Min erfarenhet 
av att arbeta med ”hållbarhet” och de målkonflikter som kan ses i förhållande till sådant ar-
bete, är vikten av att fylla begreppen med mening i det sammanhang där man arbetar. Gene-
rella och allmängiltiga definitioner kan fungera som stöd, men de är sällan möjliga att till-
lämpa på ett enhetligt sätt. 

Informant 6, medarbetare vid Naturvårdsverket berättade hur man arbetar med 

hållbar turism i nationalparkerna: 

Det vi jobbar med avseende naturturism är att samverka och vägleda de turistföretag som har 
verksamheter i nationalparker, naturreservat, skyddade områden mm. Det finns krav i miljö-
balken att om man vil bedriva en verksamhet ska man ha tillräcklig kunskap om natu-
ren/miljön. Man ska ha kunskaper om regelverket i det skyddade området och man måste 
följa allemansrätten så klart. Vi jobbar mycket med tillgänglighet i naturen genom att hänvisa 
besökare till särskilda platser som är intressanta men också tåliga. Det görs genom vägvisning 
och information som möter besökarna när de kommer till t.ex. en nationalpark. Men såklart 
det kan bli slitage och påverkan, då får vi styra om och begränsa besökarna och turismen. 
Men ännu är det inget jätteproblem mer än på begränsade platser. 

 
Vi har ett stort ansvar för framtiden för att inte naturturismen sliter och äventyrar möjlig-

heterna att bevara våra ekosystem och den skyddsvärda naturen för framtida generationer. För 
att kritik inte ska öka krävs att turismen och turismföretagarna är pålästa, ansvarstagande och 
hänsynstagande, annars kan det blir problem för framtiden. 

Flera forskare har kommit med förslag på lösningar för att balansera de ekolo-

giska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar kulturarvsturism.  

Larson & Poudyal (2012:926) nämner exempelvis ”adaptiv resurs-

förvaltningsmodell”, adaptive resource management approach, i sin studie av ho-

tet från massturismen i Machu Picchu i Peru. Denna ARM-modell baseras på 

FN:s världsturismorganisation UNWTO:s ramverk för hållbar turism. Det är en 

integrativ strategi som tar hänsyn till flera perspektiv och syntetiserar olika mål 

som kommer från skilda aktörer som annars ofta kommer i konflikt med varandra 

på grund av egna distinkta agendor som krockar. Genom denna integrativa strategi 

görs därför en genomgång av alla aktörer såsom Perus regering, internationella 
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kulturarvsorganisationer, utländska turister, regionala auktoriteter och lokalbe-

folkningen för att kunna underlätta planeringen och ledningen av världsarvets 

utveckling. ARM-modellen hjälper till att identifiera prioriteringar för hanteringen 

av världsarvet samt skapa sammanhängande mål mellan olika aktörer. Modellen 

består av en prioriteringspyramid där platsutvecklarna bör börja med grundläg-

gande ansträngningar för att bevara resursintegritet samt fånga platsens funda-

mentala essens och unika anda. När väl skyddet för basala tillgångar är säkrat 

skiftar fokus till resursanvändande som leder till social genomförbarhet. Detta 

synergiska, hierarkiska nätverk av faktorer resulterar i hållbar resursanvändning 

och genererar en bestående positiv feedback-spiral. Prioriteringspyramiden är 

emellertid främst tänkt som värdefull utgångspunkt vid planeringsarbetet. Den 

faktiska förvaltningen av världsarvet kräver mer uttalade mål och handlingsplaner. 

Framgångsrik tillväxt av turism på Machu Picchu och andra världsarvsplatser be-

ror då mycket på huruvida arbetet sker utifrån ett objektdrivet, indikatorbaserat 

och platsanpassat utvecklingsramverk.  

 

Figur 6. Larson & Poudyals prioriteringspyramid.  

 

Källa: Larson & Poudyal (2012:926). 

Pyramiden påminner även om Du Cros (2001:167) modell för hållbar kulturarvs-

turism. Denna modell är istället utformad som en matris som visar relationen mel-

lan kulturarvets kulturella integritet och robusthet samt dess kommersiella mark-

nadsattraktion. Syftet med modellen är likt pyramiden att vara till hjälp vid plane-

ringen och utvecklandet av kulturarvsturism genom att kartlägga och visa att kul-

turarv har olika egenskaper och därmed bör prioriteras på olika sätt avseende kon-

servering i förhållande till kommodifiering.  

McKercher, Ho & Cros (2005:543) har studerat relationen mellan turism och 

kulturarv i staden Hong Kong. De försöker finna nya sätt bortom konfliktteori där 

de två sektorerna kan samverka och presenterar sju tänkbara förhållanden som går 
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från ett omoget till ett moget förhållande. Det handlar om att sektorerna ska kunna 

existera parallellt, ingå partnerskap eller helst samverka med tvärgående syften 

istället för att förhållandet ska präglas av förnekelse, orealistiska förväntningar 

och konflikter. 

Magnusson (2002:3,16) har studerat de svenska världsarven ur ett turistiskt 

perspektiv. Världsarvsstatus innebär inte endast skydd av betydelsefulla kultur- 

och naturhistoriska miljöer, utan även uppmärksamhet, prestige, status samt för-

pliktelser vad gäller information och bemötande av besökare från andra länder. 

Magnusson listar flera punkter där Sverige kan förbättra arbetet med världsarven. 

Det inkluderar att ha en nationell strategi för det turistiska arbetet med världsarven 

och en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Även i Visby finns stora 

utvecklingsmöjligheter, såsom bättre information till turister om platsens status 

som världsarvsstad. Dessutom diskuteras hur RAÄ främst är aktiva vid nomine-

ringarna men inte i förvaltningsarbetet samt att organiseringen och rollfördelning-

en för det turistiska arbetet med världsarvet är oklar och kräver bättre samordning. 

Den posthumana teorin kan också ge vägledning i arbetet med att finna en ba-

lans mellan bevarande och tillgängliggörande av kulturarv. Bruno Latour (2005) 

argumenterar i sin aktör-nätverksteori, ANT, för att gå ifrån det moderna ideal där 

människan står i världens centrum och där alla förändringar utgår från människans 

perspektiv till att betrakta världen som uppbyggd av nätverk. I dessa nätverk sam-

verkar olika aktörer som antingen är människor eller icke-människor, det vill 

säga, ting, byggnader, teknik, djur och natur med mera. Med ett sådant tankesätt 

kan vi få en bredare och mer inkluderande syn på världen som inte utgår från an-

tropocentrismen, utan från erkännandet av att mänsklighetens natur även är bero-

ende av icke-människor (Smart, 2017:4,62). Enligt Smart (2017:91) är det just 

denna antropologiska och reduktiva världsbild som bidragit till vår tids ekologiska 

katastrof genom att försumma det holistiska förhållandet mellan människor, jor-

den och kosmos. Antropocentrismen placerar människan i alltings centrum och 

betraktar naturen som stående i människans tjänst. Människan bedöms således 

som högre stående än naturen och har därmed rätt att nyttja naturen hur som helst. 

Smart (2017:95) menar därför att en lösning för att hantera motsättningen mellan 

olika hållbarhetsdimensioner är att människan överger det antropologiska per-

spektivet på världen där människan står i centrum och istället anamma en mer 

holistisk och balanserad världsbild. Detta innebär ett ekocentriskt perspektiv där 

naturens egenvärde och samspel står i centrum och där människan utgör en del av 

samspelet och därmed måste bete sig på naturens villkor. Posthumanismen före-

språkar att vara nyfiken och försöka förstå naturen och världen istället för att vilja 

kontrollera och härska över den som hittills varit kutym i västvärlden. Detta är 

enligt den posthumana teorin en destruktiv, ensidig hållning. Det är trots allt inte 

människan ensam som fört världsutvecklingen framåt, utan detta har skett tack 

vare bidrag från icke-människor och naturens mångfald. Erkänner vi människor 
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denna symbios och detta samarbete kan det hjälpa oss att tänka mer balanserat och 

återhållsamt på vår roll i världen (Smart, 2017:91). Frågan är även hur mycket vi 

egentligen vet om vår omvärld, då vårt synsätt tenderar att utgå från det antropo-

centriskta perspektivet. Människan saknar i hög grad kunskap om livsformers 

biologi, fysiologi och förmågor (Smart, 2017:95). Vi tänker ofta på naturen, dju-

ren och även kulturarvet i fråga om nytta och vinst för människan, men vi glöm-

mer dess egenvärde. Människan tenderar även att tänka kortsiktigt och glömma 

eller ignorera hur vårt ingripande, modifierande och leverne i världen styr vägen 

för den mänskliga utvecklingen. Jag tänker att ett posthumant förhållningssätt kan 

hjälpa oss bli mer medvetna om de holistiska förhållandena mellan människor och 

icke-människor, likt kultur- och naturarv. Genom posthumanismen kan vi betrakta 

jorden på ett mer långsiktigt och hållbart sätt där vi inte endast betraktar natur och 

kultur ur ett nyttoperspektiv, utan även tar hänsyn till framtida generationer och 

kulturarvets egenvärde.  

Förutom bättre samverkan mellan aktörer är det flera forskare som föreslår 

mer kunskap och forskning om hållbar turism samt bättre kommunikation till all-

mänheten. Pettersson & Molin (2012:420) ger flera förslag på hur Gotland i fram-

tiden kan arbeta med hållbar regional utveckling. De trycker bland annat på att 

företagens hållbarhetsarbete bör bli tydligare och kommuniceras bättre till all-

mänheten samt att alla hållbarhetsdimensioner bör tillmätas lika stor betydelse. 

Vidare är det viktigt att utforma framtidens utvecklingsplaner med hänsyn till 

platsens historia.    

Peter Larsson (2016:26) på näringsdepartementet har vidare på regeringens 

uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Got-

land. Besöksnäringen är idag den snabbast växande industrin globalt. Detta gäller 

även Sverige som haft en stark tillväxt sedan 2000-talet. Gotland har idag en stor 

attraktionskraft och omfattande besöksnäring, men det finns ännu större potential 

för utveckling. I dagsläget byggs det kraftigt på Gotland och det blir fler möjlig-

heter att ta sig dit. Det är redan goda flygförbindelser året runt men kapaciteten att 

ta emot ännu fler besökare under högsäsongen ses nu över. Från och med 2016 

går det två färjeförbindelser till Gotland vilket har lett till en markant kapacitets-

höjning och ökad kundanpassning. År 2018 färdigställdes även kryssningskajen i 

Visby för större kryssningsfartyg. Detta innebär ett stort inflöde av besökare samt 

möjlighet att stanna längre tid på ön. Till följd av den ökade turismen och ett 

större fokus på hållbarhet i samhället har därför projektet ”Hållbara besök” startat, 

vilket är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet och 

Campus Gotland. Utgångspunkten för projektet är den utbyggda kryssningstur-

ismen på Gotland till följd av investeringen i den nya kryssningskajen och ut-

vecklingen av regionens besöksnäringar. Syftet med programmet är att studera 

kopplingen mellan hållbarhet och besöksnäringens utmaningar. I detta ingår att 

undersöka vad hållbara besök kan vara och hur de kan åstadkommas samt att bi-
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dra till etableringen av hållbara perspektiv inom besöksindustrin samt utveckla 

besöksnäringsrelaterad utbildning på Campus Gotland. Enligt Larsson (2016:30) 

är detta forskningsprogram en viktig utgångspunkt i skapandet av en hållbar ut-

vecklingsarena för besöksnäringen. Forskningen kan bidra med kunskap som se-

dan måste tillämpas i hela besöksnäringen samt hos de enskilda näringsidkarna. 

Larsson (2016) pekar även på andra förslag, såsom att driva vidare ett initiativ 

som tagits för att inrätta en så kallad kulturarvsinkubator på Gotland med fokus på 

museiområdet. En inkubator kan sannolikt bidra till och bredda den forskning som 

redan idag bedrivs genom Uppsala universitet. Andra förslag inkluderar att bygga 

vidare på den samverkan som redan finns mellan Region Gotland och Uppsala 

universitet inom Science Park Gotland samt det arbete som bedrivs genom Läns-

styrelsen Gotland och Gotlands museum. Larsson föreslår vidare att utveckla en 

”Arena för utveckling av en hållbar besöksnäring” som bör ha en nära koppling 

till inkubatorn eftersom de har samma uppdrag samt för att museerna är en myck-

et viktig del i svensk besöksnäring (Larsson, 2016:31). 

Besökare 

En del informanter föreslog även så kallad ”bevarandeledd utveckling”, som in-

nebär att all utveckling ska ske med utgångspunkt från världsarvens kultur- och 

naturarv. Idag händer ofta att värden byggs bort för att säkerställa kortsiktiga eko-

nomiska perspektiv och infrastruktur för besöksnäringen och detta vill man nu 

förändra. Informanterna föreslog även att besökarna och lokalbefolkningen blir 

mer delaktiga i bevarandet och blir så kallade medskapare. Informant 3, utredare 

på RAÄ sa: 

Ja det finns motsättningar precis som på alla platser men det finns också goda exempel. Det är 
viktigt att alla involverade har tillräcklig kunskap om världsarvet OUV (Outstanding Univer-
sal Value) och en hög grad av delaktighet i de beslut som tas som kan påverka världsarvets 
OUV. En motsättning är ett perspektiv och perspektivet kan ändras. Nej det finns inte en lös-
ning utan många lösningar. Bevarande och tillgängliggörande av världsarv behöver inte vara 
en motsättning, se exempelvis idéer kring bevarandeledd utveckling.  

Informant 4, projektledare på Tillväxtverket betonade besökarnas roll:  

Det finns lösningar som visar att väl genomtänkt tillgängliggörande skapar resurser för beva-
rande. Den gamla bilden av att skydda kulturarv från besökare håller på att ersättas av en syn 
där besökarna möjliggör bevarandet, endera genom att bidra ekonomiskt eller genom att vara 
medskapare i en medveten bevarandeutveckling. 

Även Informant 11, arbetar med världsarv vid Falu kommun framförde vikten av 

att samverka med det omgivande samhället och i synnerhet lokalbefolkningen: 

Det krävs bevarande för utveckling, båda är lika viktiga. Vidare behövs mer samverkan och 
samarbete, som i Världsarvsrådet. En fråga ägs aldrig av en part. Det är även viktigt att alla 
aspekter samspelar med samhället runtomkring. Ett stort problem är okunskap, vilket får kon-
sekvenser genom att världsarvsstatusen urvattnas. Det bor många i trähusen i världsarvssta-
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den i Falun som vill byta fönster, staket, dörr etc. vilket leder till att man ersätter historiska 
värden med moderna. Detta gör att det samlade värdet blir lägre. I längden är det inte hållbart. 
Det är viktigt att världsarvet behåller sitt utseende och sin karaktär. Det har gett Falun en 
stark identitet. Vi inleder därför nu en infokampanj till de boende om vad det innebär att bo i 
ett kulturhistoriskt hus och informerar om att det finns lagar och regler. Vi måste börja arbeta 
förebyggande. Mer intresse för kulturarv samt ökad kunskap behövs. Det är viktigt att infor-
mera de boende om att det blir dyrare att byta ut/köpa nytt än att renovera.  

  
Båda aspekterna bevarande/tillgängliggörande är viktiga och det behövs mer kunskap och 

samverkan. Båda perspektiven vinner på diskussion och lär sig förstå varandra och inse att 
man egentligen vill samma sak. Jag betraktar dem som förutsättningar, inte att de står i kon-
flikt. Uppdraget är att förena båda två. RAÄ och länsstyrelsens fokus är dock i huvudsak be-
varande. Det är viktigt att de fullföljer sitt uppdrag och de är viktiga i alla processer. Blir det 
konflikter får man dra i bromsen, överväga och kompromissa. I Falun ville man exempelvis 
bygga en ny mataffär i världsarvet, men fick synpunkter på estetiken från RAÄ, länsstyrelsen 
och ICOMOS. De blev tvungna att jobba med utseendet, färg och materialval för att passa in i 
världsarvsstaden och inte sänka dess värde.  

McCool & Moisey (2008:12) framhåller att hållbar turism i slutändan handlar om 

politiska och etiska beslut snarare än naturvetenskapliga. Hittills har dock lös-

ningarna i huvudsak varit riktade mot symptomen istället för problemen. Turism 

är i grund och botten en komplex form av ekonomisk utveckling vilken kan ha en 

negativ påverkan på kulturarvsplatsen och naturen. Därför krävs en hållbar turism 

där man tar hänsyn till och samverkar med de omgivande miljöerna och kulturer-

na samt stärker deras resiliens i enlighet med systemteorin.  

Turism kan trots allt innebära både fördelar och nackdelar, såsom Halls 

(2008:29) teori kring hållbar turism visar. Även Mowforth & Munt (1998) resone-

rar kring att turism kan bidra till länders ekonomiska utveckling, förbättra infra-

struktur och skapa arbetstillfällen. Samtidigt kan emellertid massturism även ut-

göra ett hot mot platsen, djurlivet och den biologiska mångfalden. Den kan vidare 

leda till bortträngande av lokalbefolkningen och deras intressen samt till exploate-

ring av området, framförallt om lokalbefolkningen saknas i beslutsprocesserna. 

Det kan därför vara bra att göra en ordentlig politisk analys över turismindustrin 

för att kartlägga de olika maktstrukturerna.  

Detta förespråkas även av Garrod & Fyall (2000:702) som menar att kultur-

arvsmålen ofta åtminstone skenbart sammanfaller med de grundläggande princi-

perna kring hållbar utveckling. Det finns dock frågetecken kring framförallt ba-

lansen mellan konservering och samtida bruk, vilken roll utbildning och kun-

skapsförmedling ska spela i kulturarvsuppdraget samt relationen mellan kultur-

arvsinstitutioner, turister och lokalsamhället. Som AHD-teorin framhäver har den 

traditionella ordningen länge varit att det är kulturarvsexperter som väljer ut vad 

som ska bevaras och hur det ska förvaltas. Författarna argumenterar dock för att 

kulturarven riskerar att förlora sin relevans och betydelse om inte fler intressenter 

involveras i beslutsprocessen. I nuläget ligger experternas fokus dessutom främst 

vid konservering och utbildning och mindre vid samtida bruk och lokalsamhällets 

deltagande, vilket kan bibehålla ett status quo och hindra utvecklingen mot mer 

hållbar turism.  
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Elnokaly & Elseragy (2013:32,50) föreslår vidare att man vid utvecklandet av 

hållbar turism kan hitta inspiration och lära sig från urbana konserveringsprojekt i 

icke-västerländska kontexter. En god lösning för att upprätthålla hållbar kultur-

arvsturism är att bevara den karaktäristiska urbana vävnaden, de historiska områ-

denas grundläggande kvaliteter samt livet i det lokala närliggande samhället sam-

tidigt som man även anpassar områdets fysiska strukturer och aktiviteter till sam-

tida förhållanden och kriterier. På så sätt kan man därmed motverka att kultur-

arvsplatserna förvandlas till friluftsmuseum som är vackra men socialt livlösa. 

Viktigt i detta arbete är även att ställa tre grundläggande frågor: Vad är det vi för-

söker bevara? Varför vill vi bevara det? För vem? 

Cave & Negussie (2017) diskuterar vidare världsarvskonventionen och tar 

upp att nyckeln till hållbar turism är att koppla samman kultur och natur. Även om 

kultur- och naturarbete omfattar olika mekanismer och metoder så har de ett nära 

förhållande. Författarna menar att ett erkännande av denna dynamiska, interrelate-

rade och komplexa relation skulle kunna möjliggöra nya och holistiska praktiker 

för bevarande och hållbar utveckling. Viktigt är att erkänna lokalsamhällets bety-

delse för bevarandet av kultur- och naturarv. Kultur är ofta en förutsättning för att 

bevara natur. Om lokalbefolkningens kultur uppmärksammas och värdesätts och 

de blir delaktiga och inkluderade i bevarandearbetet finns bättre förutsättningar att 

lyckas skydda kultur- och naturmiljöer. Världsarvskonventionen kan användas i 

detta arbete eftersom den innehåller riktlinjer för både kultur- och naturarv och 

strävar efter ett sätt att förena perspektiven. Detta faller även i linje med det nät-

verksperspektiv som förespråkas av posthumanismen, ANT och systemteorin.  

Levandegöra och produktifiera kulturarvet  

Några informanter betonade även att det är viktigt att kulturarvet används och 

upplevs. De föreslog därför mer levandegörande och produktifiering av kulturar-

vet. Informant 1, från Föreningen för Visby innerstads boendemiljö svarade: 

Det finns inga enkla lösningar på detta. Det krävs arbete på många fronter. Information och 
levandegörande är några. Samverkan mellan alla aktörer väsentlig. Likaså framtagande av en 
aktuell Handlingsplan som tydliggör dessa frågor och fördelar ansvar (den nuvarande är ju 
från 2003). 

Informant 8, från Visby Hällarna Hembygdsförening menade att besöksnäringen 

måste bli bättre på att dra nytta av kulturarvet och därigenom styra nyttjandet och 

slitaget: 

Absolut. Vi behöver utbilda både besöksnäringen och besökarna i hur de kan bidra till håll-
bara lösningar framåt. Besöksnäringen behöver bli bättre på att dra nytta av kulturarvet. De 
tar kulturarvet för givet och låter besökaren hitta egna ingångar till detta. De ser strömmen av 
besökare över sommaren som given och försöker maximera den ekonomiska vinsten under 
korta sommarveckor. I stället för att se möjligheter med besökare över hela året. Och faktiskt 
produktifiera kulturarvet. Vi kan styra nyttjandet, slitaget, störningen med rätt redskap. Det 
gäller att knuffa besökaren i rätt riktning att göra rätta val. Information, unika produkter, re-
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konstruktioner, AR/VR, mm. Som jag ser det handlar det nu om att jobba gemensamt med 
boende, regionen, näringslivet, besöksnäringen för att se till att vi har en bra balans i det 
framtida arbetet.  

Även Informant 12, kulturvårdare, Uppsala universitet pekade på vikten av att 

utveckla kulturarvet genom kreativa näringar och upplevelser:  

Det är viktigt att utveckla kreativa näringar i historiska byggnader. Att skapa upplevelser och 
möten som ger kunskap och nya erfarenheter, där turisterna inte endast är passiva konsumen-
ter som kommer med kryssningsfartygen och köper en öl på en populär uteservering. Det 
finns lyckade erfarenheter från exempelvis Taj Mahal där lokalbefolkningen utnyttjar turist-
strömmen till världsarvet för försäljning av det lokala hantverket. Världsarvet blir då en förut-
sättning för social och ekonomisk utveckling. Frågan är inte svart och vit. Turism påverkar 
både positivt och negativt.  

  
Kulturvården har generellt varit dålig på att tala om förhållandet mellan hållbar utveckling 

och regional utveckling. Fokus har inte varit på världsarvet kan bidra till utveckling eller hur 
man planerar och skapar nya aktiviteter i världsarvet. Tror att man måste ta fram en tydlig 
målbild och kommunicera vad man vill med världsarvet. Målet har varit mest inriktat på be-
varande och fysisk planering och mindre fokus har varit på hållbar utveckling. I ett lyckat ex-
empel från Halland skapades nya jobb genom upprustning av gamla byggnader. I planerings-
arbetet av det halländska världsarvet möttes aktörer från arbetsmarknadssektorn och kultur-
arvssektorn med helt olika perspektiv och värderingar. Parterna satte sig ner och kom fram till 
en gemensam värdegrund; ”Göra Halland bättre. Förbereda Halland för nästa högkonjunk-
tur.” Ett steg blev att utbilda byggnadsarbetare i gammal byggteknik. För att utveckla Halland 
hållbart krävdes nya planeringsinstrument. Fokus låg på verksamheter, inte bevarande. Det 
krävs både givande och tagande och mer flexibilitet. Färre lyssnar om vi bara vill bevara allt 
och inte lyssnar på andra perspektiv.  

Det finns forskare som specialiserat sig på att undersöka kulturarvet som produkt 

och resurs, en av dem är Graham (2000) som granskat förhållandet mellan kultur-

arv och ekonomi. Detta område har inte studerats i samma omfattning som kultur-

arvets sociala och kulturella aspekter. Graham argumenterar därför för att det be-

hövs mer forskning på området, eftersom det finns motsättningar mellan det eko-

nomiska, sociala och miljömässiga intresset för kulturarv. Allt oftare utnyttjas 

idag kulturarvet i kommuners och regioners utvecklingsplaner, det kommodifieras 

och marknadsförs. Samtidigt är kulturarv ofta komplexa och omstridda, de tolkas 

olika och bär på flera meningar. I grund och botten handlar det om politiska och 

ekonomiska strukturer där det förflutna används som resurs i nutid. Graham me-

nar att vi måste fråga oss i varje enskilt fall vilka kulturarvet tillhör, i vilken skala 

kulturarvet behövs, för vilka samt vem som bestämmer vad som utgör kulturarv.  

Nasser (2007:467,477) argumenterar vidare för behovet av att förena konser-

vering, turism och hållbar utveckling. Det finns en påtaglig konflikt mellan öns-

kan att bevara karaktären hos existerande historiska städer, det vill säga konserve-

ring, och förändring. På senare tid har termen kulturarv börjat ersätta konserve-

ring. Man marknadsför kulturarv som en produkt enligt konsumentens efterfrågan, 

främst turister, vilket bidragit till en kommersialisering av kulturarv över konser-

veringsvärderingar. Turism och kulturarv blir alltmer sammanflätade områden i 

hanteringen och planeringen av historiska områden. För en hållbar kulturarvstur-
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ism är det därför viktigt att i utvecklingsarbetet ha en agenda som även präglas av 

integration av kultur, lokalsamhället och gemenskap. 

Turistnäringen är en av världens snabbast växande industrier. När en plats får 

världsarvsstatus innebär det en stor förändring som ofta innebär internationell 

uppmärksamhet och ökad kulturarvsturism. Beeson & Doganer (2013) menar att 

det gäller att vara beredd och inse att förändringen kan innebära en risk och be-

lastning för platsen. Därför är det viktigt med ett kontinuerligt och noggrant kon-

serveringsarbete som ser till att minimera de stora fysiska påfrestningar som stor 

turism kan medföra. 

Viktigt är även att vara medveten om kulturarvet som betydande resurs för 

regional utveckling. Weissglas, Paju, Westin & Danell på RAÄ (2002) pekar på 

kulturmiljön som en viktig faktor för en regions identitet och attraktivitet.  Kul-

turmiljörelaterade insatser är positiva för turismen, bidrar till arbetstillfällen, ger 

god livsmiljö och god hushållning med befintliga resurser. Kulturarvssektorn be-

höver dock mer kunskap om regional utveckling och tillväxt. RAÄ:s rapport visar 

nämligen att kulturmiljösektorn har svårt att få gehör i det regionala utvecklings-

arbetet med endast renodlade bevarandeargument. Begrepp som kulturarv, tillväxt 

och utveckling förekommer ofta i regionalpolitiska styrdokument, men de är inte 

entydiga och bidrar till osäkerhet om hur sambandet mellan kulturella tillgångar 

och tillväxt ska definieras. Vidare saknas instrument och metoder för att mäta kul-

turarvets betydelse för individen samt i förlängningen för den regionala utveckl-

ingen. 

Hall (2008:65) presenterar i sin teori kring hållbar turism fem mekanismer 

som kan vara vägledande i planeringen för hållbar turismutveckling:  
 
1) Att hållbar turism representerar en värdeorientering där hanteringen av turismpåverkan 

har företräde över marknadsekonomi, trots att spänningar dem emellan är ständigt närva-
rande.  

2) Implementerandet av hållbar turismutveckling kräver åtgärder som är både skal- och 
kontextspecifika.  

3) Frågor kring hållbar turism påverkas av globala ekonomiska omstruktureringar och ser 
olika ut i utvecklingsländer och industriländer. Arbetet kräver således individuell anpassning.   

4) Hållbar turism kräver lokal kontroll över resurserna.  
5) Hållbar turismutveckling kräver tålamod, arbete och ett långsiktigt engagemang.  

Vidare argumenterar Hall (2008:65) för att konceptet ”hållbar turism” fortfarande 

främst är ett ideal som ännu inte adopterats i verkligheten. Han föreslår därför 

införandet av en sjätte dimension som rör industri- och besöksreglering. Halls 

dimensioner kan enligt min tolkning även användas i arbetet med hållbar turism-

utveckling i Visby. Dimensionerna är allmängiltiga och täcker det mesta som fö-

rekommit i annan litteratur och forskning.   

Unesco (2013) argumenterar för att historiska monument och kontexter kan 

interagera med ny utveckling i moderna städer. De kallar sitt förhållningssätt för 

”historic urban landscape approach”. Unesco menar att det inte råder konflikt mel-

lan olika perspektiv, såsom det ekonomiska, sociokulturella och ekologiska per-
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spektivet, utan att de kompletterar varandra och att deras långsiktiga framgång är 

beroende av att de länkas samman. Unesco menar att denna approach redan visat 

positiva och uppmuntrande resultat i olika städer där den genomförts, som Lyon, 

Quito och Istanbul. Även historiska städer är dynamiska organismer som inte för-

blir statiska och i sin originalskepnad. De förändras och utvecklas tillsammans 

med samhället. Viktigt är att röra sig bort från tanken på ett ”historiskt centrum” 

och istället betrakta den bredare urbana kontexten och geografiska miljön där kul-

turella och naturliga värden sammanflätas över tid. För att bevara det urbana hi-

storiska landskapet krävs därför strategiska och dynamiska allianser mellan olika 

aktörer, främst mellan offentliga myndigheter som förvaltar staden och utvecklare 

och entreprenörer som opererar i den. I korthet handlar approachen om att: 
 
1. Genomföra en fullständig bedömning av stadens naturliga, kulturella och humana resur-

ser;  
2. Använda deltagande planering och samråd med berörda parter för att besluta om beva-

randemål och handlingar; 
3. Utvärdera sårbarheten i det urbana kulturarvet vad gäller den socioekonomiska pressen 

och klimatpåverkan; 
4. Integrera kulturarvsvärden och deras sårbarhetsstatus i ett bredare ramverk för stadens 

utveckling; 
5. Prioritera policyer och åtgärder för bevarande och utveckling, inklusive god förvaltning 
6. Fastställa lämpliga (offentlig-privata) partnerskap och lokala förvaltningsramar; 
7. Utveckla mekanismer för samordning av olika aktiviteter mellan olika aktörer. 

Vidare har Unesco (2017) utvecklat ett program för hållbar världsarvsturism. Pro-

grammets vision är att världsarvs- och turismintressenter delar ansvar för beva-

randet av vårt gemensamma kultur- och naturarv av universellt värde och därmed 

delar ansvar för hållbar utveckling genom lämplig turismförvaltning. Nyckelele-

ment för att realisera denna vision är: 
 
• En tolkning och implementering som omfattar hållbar turism i Världsarvskonventionen.  
• Nationella, regionala och lokala myndigheter har policys och ramverk som erkänner håll-

bar turism som ett viktigt verktyg vid förvaltningen av kultur och naturarv. 
• Alla intressenter är medvetna och engagerade i hållbar utveckling, och har kapacitet att 

hantera turismen hållbart. 
• Lokala samhällen är stolta över och har en känsla av ansvar och empowerment gentemot 

världsarvet vilket bidrar till bevarande av kulturarvet och hållbar turismförvaltning på världs-
arvsplatserna.  

• Turismsektorn värdesätter världsarvet och engagerar sig i dess bevarande samtidigt som 
de säkerställer att aktiviteter kopplade till världsarvet genomförs på ett ansvarsfullt sätt som 
stödjer den sociala och ekonomiska utvecklingen. 

• Besökare förstår och uppskattar världsarvets betydelse och antar ett ansvarsfullt beteende.  

Hegemoni och kritiska reflektioner  

RAÄ (2002:15) diskuterar i en kunskapsöversikt kulturarvet som en resurs för 

regional utveckling. Historiskt sett har emellertid ofta kulturarvets konfliktdi-

mensioner betonats. Bevarande har då betraktats som något som sker på ett annat 

samhällsområdes bekostnad. Detta går exempelvis att se i ett citat ur den statliga 

Planverksskriften ”Den fysiska riksplaneringens planeringsskede” från 1978:  
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Under senare år har det kulturhistoriska värdebegreppet fått en väsentligt vidare innebörd än 
tidigare. Det betyder att bevarandet av hela kulturmiljöer som speglar samhällets totala ut-
veckling har blivit allt viktigare. Förskjutningen av intresset från enstaka objekt till samlade 
miljöer har även medfört att kulturminnesvårdens markanspråk har vidgats. Parallellt med 
denna utveckling har strukturförändringarna i näringslivet och tätortsutbyggnad inneburit allt 
större ingrepp i den befintliga miljön och konflikterna mellan kulturminnesvården och an-
språken från andra sektorer har ökat. 

Det har således skett en stor förändring i hur vi ser på kulturarv idag från hur vi 

traditionellt sett betraktat det. Från att förr i tiden per definition se kulturarv som 

en bromskloss för samhällsutvecklingen till att idag se det som ett vitalt inslag i en 

tillväxtprocess. Denna förändring är häpnadsväckande, framförallt med tanke på 

den osynliga och ofta strikt ordnade svenska makt- och beslutshierarkin och byrå-

kratin. Det är därför viktigt att vi får större kunskap och lär oss ännu mer om kul-

turmiljöers inneboende tillväxtstimulerande effekter. Kulturvetare och politiker, 

även från andra länder och på EU-nivå, argumenterar ofta för betydelsen av kul-

turområden, både som ett omistligt inslag i livet och i livsmiljön och som en vik-

tig infrastrukturell faktor med tillväxtstimulerande egenskaper. Ett exempel finns i 

EU-publikationen ”ESDP. Det regionala utvecklingsperspektivet” från 1999:  

Naturen och kulturarvet är ekonomiska faktorer som blir allt viktigare för den regionala ut-
vecklingen. Livskvaliteten i städerna, i deras omgivningar och i landsbygdsområdena får en 
allt större betydelse för företagen vid deras val av etableringsort. Naturliga och kulturella se-
värdheter är också väsentliga förutsättningar för turismens utveckling (RAÄ, 2002:8). 

Natur och kulturarv beskrivs här ha ett stort ekonomiskt värde samt vara viktiga 

för turismens och regionernas utveckling. Hur begreppen används är emellertid 

inte alltid så klart. RAÄ konstaterar bland annat att begreppen kulturarv, tillväxt 

och utveckling används ofta i regionalpolitiska styrdokument, men att de inte är 

entydiga och bidrar till osäkerhet när sambanden mellan kulturella tillgångar och 

tillväxt ska definieras (Riksantikvarieämbetet, 2002:15,16). 

RAÄ framhäver att det är viktigt att föra fram kulturarvets bredd och ständiga 

närvaro i samhället. Att bevara, använda och utveckla kulturarvet spelar en viktig 

roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Det har betydelse på flera plan; för 

att öka den regionala tillväxten, bidra till biologisk mångfald samt i arbetet med 

samhällsdeltagande och integration (RAÄ, 2017). Region Gotland (2015:3) skri-

ver att sannolikheten för en långsiktigt hållbar tillväxt ökar om de miljömässiga 

och sociala dimensionerna av hållbarhetsbegreppet integreras. Vägledande för 

denna integrering är mål och strategier som finns i Region Gotlands styrdoku-

ment. Där står bland annat att det är viktigt att stärka näringslivets förutsättningar 

och stärka nya och växande företag, det vill säga den ekonomiska delen av håll-

barhetsbegreppet. Detta måste dock integreras med sociala och miljömässiga vär-

den som innebär att ekonomisk tillväxt endast kan upprättas långsiktigt om såväl 

kvinnor som män inkluderas, om tillväxten kommer alla till del samt om miljö-

mässiga utmaningar möts genom innovationer och nya arbetssätt. 
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Centrala uttryck i dokumenten om hållbar turism från Unesco, RAÄ och Reg-

ion Gotland är framförallt ”balans”, ”mångfald”, ”samverkan”, ”delaktighet”, ”re-

surs”, ”tillväxtfaktor”, ”långsiktighet”, ”framtida generationer”. Som jag tolkar 

det dominerar idag det antropologiska perspektivet i texterna. Kultur- och natur-

arvet beskrivs utifrån nyttoaspekten för människan oavsett om det handlar om den 

samtida generationen eller den framtida generationen. Att kultur- och naturarvet 

skulle beskrivas utifrån sitt egenvärde, såsom posthumanismen förespråkar, före-

kommer således inte, utan det betraktas som något som är till för människan.  

Efter att ha studerat texterna konstaterar jag att alla tre dimensioner av hållbar 

turism för det mesta nämns, men att störst fokus hamnar på det ekonomiska per-

spektivet. Stor del av texterna handlar trots allt om turismens utveckling, ekono-

misk tillväxt och resursanvändning. Vidare finner jag att trots att de tre dimens-

ionerna ofta nämns så diskuteras sällan deras relation till varandra mer ingående. 

Det saknas därmed ofta mer djupgående redovisningar över motsättningar och 

konflikter mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska intressena samt mellan 

samtida och framtida intressen.  

I Laclau & Mouffes diskursteori definieras hegemoni som en härskande makt 

och organisering av samtycke. Det handlar således om den ledande diskursen 

kring hållbar kulturarvsturism. Som jag uppfattar det bygger denna diskurs myck-

et på Unescos definition av hållbar turism som handlar om balans mellan beva-

rande och tillgängliggörande och mellan ekologiska, ekonomiska och sociala in-

tressen. Det problematiska enligt mig är dock begreppet hållbarhet som blivit så 

populärt och trendigt att det används överallt inom alla samhällsområden. Allt ska 

vara hållbart vare sig det handlar om hållbar turism, hållbart mode eller hållbar 

mat. Frågan är om inte ordet riskerar att förlora sin betydelse då det används så 

pass ofta, vagt och okritiskt idag. Även hållbar turism skulle därför behöva defi-

nieras tydligare och mer konkret för varje situation, annars finns risk att begreppet 

mer blir ett honnörsord än något som gör verklig skillnad.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkommer det i både dokument och intervjuer att det finns 

motsättningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala intressen på en plats 

som världsarvet Visby. I grund och botten handlar det om att finna en balans mel-

lan bevarande och tillgängliggörande där man tar hänsyn både till samtida och 

framtida intressen. Förslag på lösningar som framkommit är att arbeta med in-

formation och kunskap, förbättra samverkan mellan olika aktörer, arbeta med be-

varandeledd utveckling, produktifiera kulturarvet, samspela med samhället run-

tomkring, utveckla kreativa näringar i historiska byggnader och inkludera besö-

karna i bevarandearbetet. De flesta röster är dock ense om att frågan är svår och 

komplex och kräver mer kunskap och forskning.  
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Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att kritiskt granska diskurser kring hållbar kulturarvstur-

ism samt hur olika hållbarhetsdimensioner och ideal kan samexistera och tilläm-

pas i praktiken. Uppsatsens utgångspunkt var en fallstudie av världsarvet Han-

sestaden i Visby där relationen mellan tillgängliggörande och bevarande av 

världsarvet undersöktes. Genom diskursanalys granskades globala, nationella och 

lokala utvecklingsplaner och dokument gällande hållbar kulturarvsturism och till 

detta genomfördes kompletterande intervjuer med berörda aktörer. Frågeställning-

arna var vilka aktörer och agendor som samverkar i produktionen av hållbar kul-

turarvsturism, hur globala och nationella riktlinjer korresponderar mot det lokala 

utvecklingsarbetet av världsarvsstaden Visby, vilka som är de framträdande dis-

kurserna i dokumenten om hållbar kulturarvsturism och hur de beskrivs samt om 

det finns motsättningar mellan bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och 

hur potentiella lösningar på sådana motsättningar i så fall kan se ut.  

Slutsatser 

De slutsatser jag drar efter att ha studerat hållbar kulturarvsturism i världsarvssta-

den Visby genom dokument och intervjuer är: 

 

- Flera aktörer är inblandade 

Det är flera aktörer och agendor som samverkar i produktionen av hållbar kultur-

arvsturism. I världsarvsstaden Visby är Region Gotland den huvudsakliga aktören 

i det lokala utvecklingsarbetet av världsarvet. Regeringen och FN-organet Unesco 

är två andra viktiga aktörer som tar fram nationell lagstiftning respektive globala 

riktlinjer för skydd av kulturarvet. Det finns vidare nationella aktörer som Riksan-

tikvarieämbetet och Länsstyrelsen som fungerar som rådgivande och granskande 

tillsynsmyndigheter. Dessutom finns en ofta bortglömd aktör som för det mesta 

saknar representation i form av lokalbefolkningen som bor i eller i närheten av 

världsarvet. Alla dessa aktörer har skilda agendor med olika intresseområden och 

prioriteringar. Svårigheten är att låta alla aktörer få sina röster hörda och vara del-

aktiga i beslutsprocessen, såsom lokalbefolkningen som ofta blir åsidosatt. Dessu-
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tom verkar det som att samverkan mellan olika aktörer skulle kunna bli bättre med 

mer tydligt fastställda ansvarsområden.  

 

- Oklar korrespondens mellan globala riktlinjer och lokal tillämpning 

Hållbarhet och hållbar utveckling är båda begrepp som förekommer i dokumenten 

om utvecklingen av världsarvsstaden Visby. Hållbar kulturarvsturism används 

mer sällan, i dagsläget främst av Unesco och Riksantikvarieämbetet. Det pågår 

dock just nu arbeten med att ta fram strategier kring hållbar turism. Dels är det 

Riksantikvarieämbetet som håller på att formulera en nationell världsarvsstrategi 

och dels arbetar Region Gotland med att ta fram en strategi och handlingsplan 

gällande hållbar turism för världsarvet i Visby.  Eftersom detta arbete inte är fär-

digt ännu så korresponderar de globala riktlinjerna från Unesco endast delvis med 

det lokala utvecklingsarbetet. När det inte finns några konkreta nationella riktlin-

jer blir det upp till kommunerna själva att tolka och applicera Unescos riktlinjer, 

vilket kan vara svårt eftersom riktlinjerna är rätt generella och vaga. 

 

- Diskurser med stor tolkningsfrihet 

Jag finner tre tydliga diskurser i dokumenten om hållbar kulturarvsturism. Under 

den övergripande diskursen kring hållbar turism på Visby finns en ekologisk dis-

kurs, en ekonomisk diskurs och en social diskurs. Den ekologiska diskursen hand-

lar om att värna om ekosystem och biodiversitet som finns på platsen. Den sociala 

diskursen handlar om att värna om individens behov och mänskliga rättigheter. I 

Visby handlar det om att förbättra och ta hänsyn till invånare och besökares välbe-

finnande och hälsa samt öka lokalbefolkningens delaktighet i beslut. Den ekono-

miska diskursen handlar sedan om att stärka den ekonomiska tillväxten och att ha 

ett blomstrande näringsliv. I alla dokument beskrivs hållbar turism som bestående 

av de tre diskurserna, men i olika dokument prioriteras och beskrivs diskurserna 

på olika sätt. I Unescos och Riksantikvarieämbetets dokument är det exempelvis 

ofta de sociala och ekologiska diskurserna som betonas medan det i Region Got-

lands dokument är den ekonomiska diskursen som dominerar. 

 

- Både motsättningar och lösningar existerar 

I både dokument och intervjuer framkommer att det finns motsättningar mellan 

ekologiska, ekonomiska och sociala intressen på en plats som världsarvet i Visby. 

Samtidigt framkommer även flera förslag på hur de olika dimensionerna kan 

samexistera och generellt råder en optimism bland aktörerna. I grund och botten 

handlar det om att finna en balans mellan bevarande och tillgängliggörande där 

man tar hänsyn både till samtida och framtida intressen. Förslag på lösningar som 

framkommit är att arbeta med information och kunskap, förbättra samverkan mel-

lan olika aktörer, arbeta med bevarandeledd utveckling, produktifiera kulturarvet, 

samspela med samhället runtomkring, utveckla kreativa näringar i historiska 
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byggnader och inkludera besökarna i bevarandearbetet. De flesta röster är dock 

ense om att frågan är svår och komplex och kräver mer kunskap och forskning.  

Kulturarvsturismens framväxt och begreppskritik 

Laclau & Mouffes diskursanalys har varit till hjälp för att analysera begreppet 

hållbar kulturarvsturism noggrannare. Jag konstaterar med grund i både intervjuer 

och dokument att begreppet är brett och rätt otydligt. Teorier om hållbar turism 

utvecklade av bland annat Hall betonar att turism både har positiva och negativa 

effekter samt inbegriper flera intressen som kan vara i strid med varandra. Förslag 

på lösningar från både intervjuer och dokument handlar mycket om att ha ett hol-

istiskt perspektiv med bättre samverkan och samspel mellan olika aktörer, något 

som framhävs av den posthumana teorin, systemteorin samt AHD-teorin. 

Efter att ha studerat begreppen kulturarvsturism och hållbarhet är det intres-

sant att konstatera hur de båda är relativt nya företeelser. Som Carina Johansson 

(2012) tar upp i sin granskning av begreppet hållbar utveckling på Gotland så fö-

rekom inte begreppet hållbarhet på 90-talet. Då användes istället andra begrepp 

såsom ”uthållig”, ”balans”, ”smidig”, ”resurshushållande” och ”kretsloppstänk”. 

Först under 2000-talet började sedan begreppet hållbarhet användas främst i eko-

logi- och miljösammanhang. De senaste åren har begreppet fullkomligt exploderat 

och används nu inom alltfler områden och för att beskriva det mesta som har med 

framtida visioner att göra, oavsett om det handlar om hållbar arbetsmiljö, hållbart 

ledarskap, hållbart sparande eller hållbar turism.  

RAÄ diskuterar hur även begreppet kulturarvsturism är relativt nytt. RAÄ 

skriver att de sedan 1980-talet aktivt arbetat med kulturarvsturism och under 

1990-talet kraftigt utvecklat den egna verksamheten. Under denna period har sam-

tidigt turismen och turismindustrin vuxit enormt i omfattning både i Sverige och i 

världen. Den räknas idag som en allt viktigare näring och omfattar flera olika 

branscher och företag vilket gör den till en betydelsefull inkomstkälla för många 

kommuner. Kulturarvsturismen i synnerhet har dessutom blivit en allt större del 

av turismutvecklingen. RAÄ varnar dock för att de unika kulturhistoriska värden 

som finns i vår fysiska miljö kan vara i fara i många länder, där en okontrollerat 

växande massturism kan innebära skada och slitage av kulturarvet. En annan oro 

är att lokala livsmönster och kulturer kan få svårt att hävda sig och bevara sin sär-

prägel i en allt mer globaliserad värld.  

RAÄ tar vidare upp hur deras roll inom kulturarvsturismen förändrats de sen-

aste två decennierna. Under 1980-talet var de framförallt pådrivande i arbetet med 

att levandegöra kulturmiljöer genom olika insatser och bidragsmedel. Under 

1990-talet satsade RAÄ sedan stort på information och utåtriktat arbete och flera 

av RAÄ:s fastigheter utvecklades då till välbesökta publikmål, såsom världsarvet 

Birka/Hovgården, Glimmingehus, fornborgen Eketorp på Öland och Gamla Upp-

sala högar. Under dessa två decennier växte även kulturturismen internationellt 
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sett i motsvarande snabba takt och idag är denna typ av turism en central del i 

många länder och regioners ekonomiska tillväxtprogram. 

Den snabba utvecklingen av kulturarvsturismen har även lett till behov av sär-

skilda högskoleutbildningar inom turism och kulturarv. Flera universitet och hög-

skolor har därför satsat på kurser och program inom interpretation och manage-

ment av kulturarv, såsom Uppsala universitet och Campus Gotland (RAÄ, 2005).  

RAÄ diskuterar även hur synen på kulturarvet förändrats genom åren, från att 

delvis ha betraktas som en bekostnad för samhället till att idag betraktas som en 

resurs för regional utveckling. Det är därmed viktigt att vi lär oss mer om kultur-

arvets olika värden samt dess förhållande till arbetet med hållbar turism.  

Begreppet hållbar turism måste även definieras tydligare och konkret kopplas 

till den berörda platsen. Samtidigt är det viktigt att exempelvis en kommun defini-

erar vilken slags hållbarhet, ekologisk, social eller ekonomisk, man arbetar mot 

samt även tar upp vilka motsättningar som kan uppstå mellan olika intressen.  

De flesta kan nog hålla med om att grundtanken med hållbarhet och hållbar 

turism är god och positiv. Enligt mig är det emellertid viktigt att kritiskt granska 

även detta begrepp, framförallt eftersom det används så ofta i dagens samhälle i 

de flesta sektorer oavsett om det handlar om kulturarv, bostäder, mat, kläder eller 

arbetsmiljö. Det har blivit lite av ett modeord och vem vet om det ens kommer 

användas om tio år eller om det då blivit utbytt mot något annat?  

Det är viktigt att ordet inte blir urvattnat och att vi glömmer bort vad det bety-

der. Dessutom bör man vara medveten om att ordet ”hållbarhet” idag verkar an-

vändas mycket i reklam- och marknadsföringssyfte. Hållbar, grön design på bo-

städer är exempelvis ett sätt att marknadsföra modern, nyskapande arkitektur. Om 

bostäderna sedan är miljövänliga i verkligheten går att ifrågasätta. I en del fall är 

de antagligen det, men i andra fall är hållbarheten mer ytlig dekoration. Hållbar 

arbetsmiljö och hållbar turism kan se bra ut på papperet och visa att företaget eller 

myndigheten arbetar med etiska frågor och är socialt medveten, men vi måste vara 

uppmärksamma på att följa upp att det efterlevs i praktiken och inte endast an-

vänds som ett vackert honnörsord.    

Förslag på framtida forskning 

I den här uppsatsen har jag huvudsakligen studerat hållbar kulturarvsturism utifrån 

de utvecklingsansvarigas perspektiv. Förslag på framtida forskning skulle därmed 

kunna vara att även undersöka hållbar kulturarvsturism utifrån lokalbefolkningens 

och besökarnas perspektiv. Det skulle exempelvis vara intressant att genomföra en 

observations- och intervjustudie på plats i Visby eller någon annan kulturarvs-

plats. Ett annat förslag är att göra en omfattande studie av ett aktuellt och omstritt 

projekt inom världsarvet, såsom den nya kryssningskajen i Visby. Man skulle då 

kunna intervjua både utvecklingsansvariga, myndigheter och turister för att få en 

heltäckande bild av eventuella intressekonflikter.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att kritiskt granska diskurser kring hållbar kul-

turarvsturism samt hur olika hållbarhetsdimensioner och ideal kan samexistera 

och tillämpas i praktiken. Uppsatsens utgångspunkt var en fallstudie av världsar-

vet Hansestaden i Visby där relationen mellan tillgängliggörande och bevarande 

av världsarvet undersöktes. Frågeställningarna som formulerades var vilka aktörer 

och agendor som samverkar i produktionen av hållbar kulturarvsturism, hur glo-

bala och nationella riktlinjer för hållbar kulturarvsturism korresponderar mot det 

lokala utvecklingsarbetet av världsarvsstaden Visby, vilka som är de framträdande 

diskurserna i dokumenten om hållbar kulturarvsturism i världsarvsstaden Visby 

och hur de beskrivs samt om det finns motsättningar mellan bevarande och till-

gängliggörande av kulturarv och hur potentiella lösningar på sådana motsättningar 

i så fall kan se ut.  

Inför studien har tidigare forskning inom hållbarhet, hållbar kulturarvsturism 

och världsarvet Visby studerats och använts som språngbräda för denna uppsats 

frågeställningar. De teoretiska perspektiv som varit till hjälp i analyserna har be-

stått av teorier kring hållbar turism, posthumanism, systemteori samt auktoriserad 

kulturarvsdiskurs, AHD. Metoden som valdes för studien var Laclau & Mouffes 

diskursanalys. Detta för att närmare kunna granska utvecklingsplaner och doku-

ment gällande hållbar kulturarvsturism som tagits fram av lokala, nationella och 

globala aktörer. Detta kompletterades med korta intervjuer av tretton berörda ak-

törer.  

Resultatet och analysen visade att flera olika aktörer och agendor är inblan-

dade i produktionen av hållbar kulturarvsturism.  Det finns dock svårigheter i att 

låta alla aktörer få sina röster hörda och vara delaktiga i beslutsprocessen, såsom 

lokalbefolkningen som ofta blir åsidosatt. Samverkan mellan olika aktörer skulle 

dessutom kunna bli bättre med mer tydligt fastställda ansvarsområden. Resultatet 

visade även att framförallt begreppen hållbarhet och hållbar utveckling förekom-

mer i dokumenten om utvecklingen av världsarvsstaden Visby, men att begreppet 

hållbar kulturarvsturism används mer sällan. Riksantikvarieämbetet och Region 

Gotland arbetar dock just nu med att ta fram strategier för hållbar turism. I dags-

läget är det emellertid oklar korrespondens mellan globala riktlinjer och lokal till-

lämpning, där det är upp till kommunerna att själva tolka och applicera Unescos 

riktlinjer, vilket kan vara svårt eftersom riktlinjerna är rätt generella och vaga. 
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Studien visade även att det finns tre tydliga diskurser i dokumenten om hållbar 

kulturarvsturism. Under den övergripande diskursen kring hållbar turism på Visby 

finns en ekologisk diskurs, en ekonomisk diskurs och en social diskurs. I alla do-

kument beskrivs hållbar turism som bestående av de tre diskurserna, men det finns 

stor tolkningsfrihet i dess användande och i olika dokument prioriteras och besk-

rivs diskurserna på olika sätt. Studiens slutsats är att det existerar både motsätt-

ningar och lösningar. I både dokument och intervjuer framkommer att det finns 

motsättningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala intressen på en plats 

som världsarvet i Visby. Samtidigt framkommer även flera förslag på hur de olika 

dimensionerna ska kunna samexistera och generellt råder en optimism bland aktö-

rerna. I grund och botten handlar det om att finna en balans mellan bevarande och 

tillgängliggörande där man tar hänsyn både till samtida och framtida intressen. 

Förslag på lösningar som framkommit är att arbeta med information och kunskap, 

förbättra samverkan mellan olika aktörer, arbeta med bevarandeledd utveckling, 

produktifiera kulturarvet, samspela med samhället runtomkring, utveckla kreativa 

näringar i historiska byggnader och inkludera besökarna i bevarandearbetet. De 

flesta röster är dock ense om att frågan är svår och komplex och kräver mer kun-

skap och forskning. 
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Figur 5. Region Gotlands plan för Visbyområdets långsiktiga hållbara utveckling 

år 2025. 
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Intervjufrågor 

De här intervjufrågorna ställdes till informanterna: 

1. Följer Region Gotland några riktlinjer från RAÄ, Unesco eller länsstyrelsen när 

det gäller utvecklandet av Visby och målet med hållbar kulturarvsturism? 

2. Är begreppet ”hållbarhet” och sättet det används i utvecklingsplaner tydligt 

eller otydligt enligt dig? Vad innebär hållbar kulturarvsturism? 

3. Finns det en motsättning mellan ekologiska, ekonomiska och sociala intressen 

vid en plats likt världsarvet i Visby? Hur kan hänsyn tas till både samtida och 

framtida intressen, finns inte där alltid en konflikt? 

4. Finns det en lösning på motsättningen mellan att vilja bevara och tillgänglig-

göra ett kulturarv? Hur kan sådana lösningar se ut? Vilka aktörer/grupper är 

mest kritiska till ökad kulturarvsturism i Visby? 

Förkortningar 

AHD = Auktoriserad kulturarvsdiskurs (Authorized Heritage Discourse) 

ANT = Aktör-nätverksteori (Actor Network Theory) 

LST = Länsstyrelsen  

RAÄ = Riksantikvarieämbetet 

WCED = World Commission on Environment and Development 

 


