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Abstract 
In this thesis I examine three cities that have been nominated as world heritage sites by UNESCO, and how these 
cities are understood and mediated by visitors. One of the research questions was also to see how these places has 
been affected by the nomination. I have visited Visby, Dubrovnik and Toruń to do this research. I wanted to find 
out why so many people choose to visit these places and how much the world heritage nomination was part of the 
decision to visit. This is done by examining how these cities are mediated by travel literature, tourist information 
in the form of brochures and other information, as well as interviews. These interviews were conducted both with 
tourists at these sites, but also with people that work with tourism or cultural heritage in some form.  

The method used besides interviews has been thick description as it is formulated by Clifford Geertz to de-
scribe and make sense of these places and to see how you would experience these places as a tourist. The research-
ers that has figured as a theoretical background include John Urry and Andrew Walsh. Urry describes how the 
tourist uses different gazes to see the world in different ways, and Walsh describes how a place that seems to be 
irreplaceable might in fact not be so irreplaceable, which applies on the examined places in this thesis. Josefina 
Syssner and Karim van Knippenberg together with Linde Egberts lays a groundwork for the understanding of 
different sorts of tourists, and what tools can be used is place marketing of these cities.  
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is needed between the tourism and heritage sector, as well as local residents and politicians, to be able to counteract 
the negative effects of mass tourism, that is shown to wear on the material culture. The mediation needs to include 
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Inledning 

Under resor till olika kulturarv runt om i världen har jag slagits av det enorma antal 
turister som under högsäsong trängs på små ytor. Många stressar förbi för att hinna 
se så mycket som möjligt, en del tar det lugnare. Någon kanske tar ett fotografi, 
någon annan köper ett vykort. Men hur mycket hinner man verkligen uppfatta vid 
ett sådant besök och vilken uppfattning hinner man skapa sig av kulturarvet?   

Kulturarv har både ekonomiska och kulturella egenskaper och värden. Kultur-
arv är att kunna koppla samman nuet med det förflutna och visa på ett samband 
mellan olika tidsperioder. Att kulturarv kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa 
en destinationsturism har undersökts och konstaterats av forskningen. Länder väljer 
att införa olika sorts kultur- och naturarv för beskydd under UNESCO genom infö-
randet till världsarvslistan, men frågan är om länderna uppnår sitt förväntade resul-
tat. Den ökande globaliseringen och en allmän uppgång av välfärden i världen har 
lett till ett ökat resande och en ökad turistström, till den grad att en del städer inte 
klarar av alla turister. Exempel på detta finner vi i bland annat Venedig, Machu 
Picchu och Dubrovnik (Leadbeater 2017; The Economist 2018; Associated Press 
2018). 

Effekterna av turism är motsägelsefulla och komplexa, särskilt då det gäller en 
till synes oersättlig resurs som ett världsarv. Turism argumenteras vara en bra stra-
tegi för en förbättrad ekonomi inom samhällen i tillväxt, då det genererar besökare 
som bor, äter och shoppar, vilket i sin tur medför ökade arbetsmöjligheter och re-
surser. Men antalet besökare till kulturarv, och världsarv i synnerhet kan bli proble-
matiskt. När ett världsarv riskerar att nötas ut eller förstöras på grund av detta finns 
det inget nytt att ersätta det med men att inte tillåta människor att få ta del av världs-
arvet motverkar dess syfte. Ett världsarv behöver besökare, men i rimlig mängd. 
Men vad är det som gör att så många väljer att besöka dessa världsarv? Vad finns 
det för drivkrafter bakom deras urval av resmål och vad möts de av på platsen? Jag 
vill undersöka hur städerna arbetar med förmedling och marknadsföring av världs-
arven, samt undersöka massturismens påverkan på dessa platser. 

Syfte och frågeställning 
Denna uppsats undersöker varför länderna ansett det viktigt att föra in olika kultur-
arv på världsarvslistan, men även varför turister valt att besöka platsen. Förväntar 
sig turister något helt annat än vad de får vid ett besök, och kan detta då bero på den 
medierade bilden eller vad som förmedlas på plats? Jag kommer därför att under-
söka vilken bild turister eventuellt fått innan resan genom olika reseguider och tu-
ristbroschyrer. Genom detta kommer jag att kunna peka ut de attraktionskrafter som 
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uttrycks av de olika aktörerna inom den här undersökningen och hur världsarvet 
förmedlas till turisterna. 

Syftet med min undersökning är alltså att undersöka hur världsarv förmedlas 
på tre olika platser. Utöver detta undersöks även turisters uppfattningar och förvänt-
ningar på platsen. Mina frågor är därför följande: 
 

Vad motiverar människor att besöka dessa platser? Vilka anledningar uttrycks av 
turisterna, respektive turistsektorn och förvaltningen till att vilja besöka plat-
sen? 

Hur ser förmedlingen ut av världsarvet på de olika platserna? Vilken bild/värden 
förmedlas till turister genom media, broschyrer och reseguider och vilken 
bild/värden förs fram av platsen av turistbyråer, kommun etc.?  

Har stadens utveckling och turism förändrats efter utnämnandet till världsarv, och 
i så fall på vilket/vilka sätt?  

 

Målet med min undersökning är alltså att ta reda på vilka uppfattningar turisterna 
har om världsarv och om dessa uppfattningar om ett besök sammanfaller med det 
som städerna sökt bevara och förmedla. Jag kommer därför att undersöka hur för-
medlingen sker av världsarvet på platsen och hur detta motsvaras av turisternas för-
väntningar. Kan det vara så att ett ökat turistflöde riskerar att urvattna kulturarvet 
på dessa platser, då turisterna eftersöker andra slags attraktionskrafter än de som 
länderna identifierat genom deras nominering av platserna till världsarv?  

Vidare kommer jag undersöka om införandet på Världsarvslistan lett till för-
ändringar för staden och dess turism samt hur dessa passar in med FN:s hållbarhets-
mål, Agenda 2030, där kulturarv och turism inkluderas. 

Mitt övergripande syfte är därför att förstå hur attraktionskraften av världsarv 
ser ut och vad som påverkar detta, samt hur dessa attraktionskrafter påverkar världs-
arvens bevarande och resurser och därmed deras möjlighet till en hållbar utveckl-
ing.  

Disposition 
Kommande avsnitt ger en kort bakgrund till de utvalda platserna för mina fallstudier 
med städernas urvalskriterier från UNESCO. Efter det följer en litteraturöversikt 
där jag presenterar relevant litteratur rörande kulturarv, UNESCO och Agenda 2030 
samt kulturarvsturism. Under teoretiska utgångspunkter presenterar jag begreppet 
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turistens blick tillsammans med begreppet attraktionskrafter, samt relevanta be-
grepp och synsätt kring platsen och turisten. Sist i inledningskapitlet görs en ge-
nomgång av metod och material, med fallstudier, intervjuer och observationer.  

Analysen är indelad i fyra kapitel. ”Tre städer – tre världsarv” presenterar ob-
servationerna av platserna för att sätta in platsen i en kontext. Kapitlet ”Attraktions-
krafter” presenterar de olika anledningar som uppgetts av dels turister, dels infor-
manter och turistinformation som motivation till att besöka platsen. Därefter disku-
teras förmedling och förvaltning i kapitlet med samma namn. Det sista analys-
kapitlet, ”Hållbarhet, bevarande och massturism”, diskuterar aspekter som fram-
kommit ur materialet i relation till massturism, men även i relation till kryssnings-
trafik och Agenda 2030. Slutligen ges en slutdiskussion och förslag till vidare forsk-
ning.  
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Bakgrund 

Denna fallstudie har utgått från tre städer i Europa som alla har blivit nominerade 
och invalda på UNESCO:s lista över världsarv. Städerna har valts ut till denna 
undersökning då de liknar varandra till historik och urvalskriterier enligt världs-
arvslistan. Alla tre städerna har anor från medeltiden och har varit en central del i 
sjöfartshandeln under den tiden. De har dessutom blivit utvalda då de har bevarade 
medeltida stadsnät, byggnader och helt eller delvis bevarade stadsmurar. Jag har 
valt att jämföra dessa då de torde ha en liknande attraktionskraft och liknande vär-
den för besökare. Jag har valt att studera flera platser eftersom jag vill undersöka 
de överliggande attraktionskrafter och värden som förmedlas och skapas kring ett 
världsarv. 

I detta kapitel ges en kort redogörelse för platsernas bakgrund och urvalskrite-
rier för att ge en förståelse av platserna innan litteratur och fallstudierna presenteras. 

Visby 
Ett av Gotlands mest välkända res-
mål är Hansestaden Visby med dess 
karaktäristiska ringmur som om-
ringar den medeltida stadskärnan. 
Staden kännetecknas av sitt medel-
tida gatunät och bebyggelse med ett 
stort antal bevarade äldre byggnader 
samt ett flertal bevarade kyrkorui-
ner. Staden har varit en viktig han-
delsplats och en central aktör inom 
Hansan under 1100-talet, men har 
under större delen av historien varit 
centrum för en rad händelser på 
grund av dess geografiska läge i Östersjön.  

Visby blev invalt på listan över världsarv 1995 och är ett av Sveriges 15 objekt 
på UNESCO:s lista över världsarv. Staden blev invalt enligt två urvalskriterier; (iv) 
och (v). Dessa innebär att objektet ska vara ”ett enastående exempel på en typ av 
byggnad, arkitektur… eller landskap som belyser ett betydande stadie i mänsklig 
utveckling” (iv), samt ”ett enastående exempel på en traditionell mänsklig bosätt-
ning… som är representativ för en kultur, eller mänsklig interaktion med naturen, 

Bild 1 - En del av Visby ringmur 
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särskilt då det blivit sårbart under påverkan av irreversibla förändringar” (v) 
(UNESCO:s webbplats>startsida>the list>criteria)1.  

 
 

Toruń  
Beläget i mellersta Polen finner vi den medeltida staden Toruń som sedan 1997 
finns inskriven på UNESCO:s lista 
över världsarv. Staden har anor se-
dan 1200-talet då Tyska orden grun-
dade staden och den har precis som 
Visby varit en del av Hansan. Toruń 
är känd för bland annat en stor 
mängd bevarade byggnader från 
olika epoker, en delvis bevarad 
stadsmur och en lång tradition av 
pepparkakstillverkning.  

Staden sägs även vara födelse-
platsen för Nicolaus Copernicus. 
Staden valdes in med två kriterier; 
(ii) och (iv). Precis som Visby är 
alltså platsen ”ett enastående exem-
pel på mänsklig bosättning…” (iv), 
samt ”förevisa[r] ett viktigt utbyte 
av mänskliga värderingar, över en 
längre tidsperiod eller inom en kul-
tur, visa[r] utveckling inom arkitek-
tur eller teknologi, monumentalkonst, stadsplanering eller landskapsdesign” (ii)2. I 
UNESCO:s beslut finns att läsa ”The Committee decided to inscribe this property 
on the basis of criteria (ii) and (iv), considering that Toruń is a small historic trading 
city that preserves to a remarkable extent its original street pattern and outstanding 
early buildings, and which provides an exceptionally complete picture of the medi-
eval way of life” (Bureau of the World Heritage Committee 1997). 

                                                
1 Författarens översättning. 
2 Författarens översättning. 

BIld 2 - Copernicus hus i Toruń, nyligen restaurerat. 
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Dubrovnik 
1979 skrevs gamla stan i Dubrovnik in på listan över världsarv och är därmed den 
av mina utvalda platser som varit 
med längst på listan. Listan delas 
med nio andra världsarv i Kroatien. 
Den är även den plats som varit 
mest utsatt för hot under tiden som 
staden funnits under UNESCO:s 
beskydd. Staden tillfogades stora 
skador under en jordbävning 1667 
och under självständighetskriget på 
1990-talet skadades staden under 
beväpnade strider. Den har sedan 
dess restaurerats med UNESCO:s 
hjälp. Sedan 1998 anses inte 
Dubrovnik vara direkt hotat men 
staden står under stora påfrest-
ningar till följd av den ökande tur-
ismen, vilket lett till att UNESCO 
2014 och följande år utfärdat var-
ningar till Dubrovnik där de kräver 
att de inför åtgärder för att hantera 
bland annat massturism och kryss-
ningstrafik. Dessa varnande rapporter, från 2014, 2016, 2018, har taggats med or-
den ”impacts of tourism/visitor/recreation”, ”major visitor accommodation and as-
sociated infrastructure” (World Heritage Committee 2014; World Heritage 
Committee 2016; World Heritage Committee 2018). 

Staden blev invald med tre kriterier; (i), (iii), (iv). Det innebär att staden ”re-
presenterar ett mästerverk av mänsklig kreativ genialitet” (i), ”bär ett unikt eller 
exceptionellt vittnesbörd för en kulturell tradition eller civilisation, levande eller 
utdöd” (iii), samt är ”ett enastående exempel på en typ av byggnad, arkitektur, tek-
nologisk helhet eller landskap som belyser ett betydande stadie i mänsklig utveckl-
ing” (iv)3.  

                                                
3 Författarens översättning. 

Bild 3 - Dubrovniks mur, fotad från Fort Lovrijenac. 
En klassisk vy som reproducerats på otaliga antal vy-
kort. 
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Litteraturöversikt  

Här presenterar jag den litteratur som ligger till grund för föreliggande undersök-
ning. Litteraturen presenteras tematiskt för tydlighet efter de teman som är relevanta 
för frågeställningen.  

Först diskuteras begreppet kulturarv från kulturarvsvetenskapligt och turism-
forskningsvetenskapligt perspektiv för att sedan fokuseras med begreppet museali-
sering. Därefter presenteras kort UNESCO och Agenda 2030. Slutligen presenteras 
litteratur om kulturarvsturism i ett avsnitt uppdelat efter två teman: platsmarknads-
föring samt Turism och hållbarhet.  

Kulturarv 
Det är svårt att definiera ett begrepp som ”kulturarv”. Det används på olika sätt 
beroende på vem som använder det och inom vilken kontext det ska appliceras. I 
motsats till kulturarv står begreppet naturarv, vilket innebär naturföreteelser av fy-
siska eller biologiska formationer som är av särskilt universellt värde, medan kul-
turarv innebär olika platser eller byggnader skapade eller påverkade av människan 
(Nationalencyklopedins webbplats>uppslagsverket>världsarvskonventionen).   

Kulturarv baseras på kulturella värden och är sådant som vi anser värt att bevara 
till kommande generationer. Begreppet kulturarv i sig har växt och fått allt fler be-
tydelser förutom ’det vi vill spara’. Begreppet används även som ett samlingsbe-
grepp för alla skilda verksamheter som på olika sätt arbetar med att bevara eller 
bruka utvalda delar av historien. Det innebär alltså att det inte är likställt med histo-
ria, utan är det som vi aktivt väljer att bevara till eftervärlden från nutiden (Grund-
berg 2002, s. 13). Därmed är kulturarvet i ständig rörelse och en pågående process 
genom ett ständigt urval och meningsskapande av kulturarvet. Kulturarv kan ses 
som den process genom vilken objekt, händelser, platser, uppträdanden och person-
ligheter från det förgångna omvandlas till upplevelser för nutiden (Ashworth 2011, 
s. 2). Men man kan även argumentera att genom dessa platsers utpekande till världs-
arv har en slags musealiseringsprocess skett, och kanske fortsätter ske, som kort 
innebär att man ”fryser” en plats och tar ett beslut om vilken tid och vilket skede i 
historien som ska få representera hela objektets livshistoria. Det blir på så vis en 
artificiell plats eller objekt som inte ser likadan ut som om den skulle fått fortsätta 
utvecklas på egen hand. 

Kulturarv är socialt konstruerat och relaterar till frågor kring identitet och 
minne och ibland talas det om ett ”kollektivt minne” i samband med kulturarvs-
begreppet, eftersom det anses vara en representation av ett samlat minne som berör 
hela samhället. Detta synsätt anser jag dock riskerar att bli en generalisering och en 
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exkluderande praktik, då de som inte identifierar sig med ett kulturarv då hamnar 
utanför samhällsgemenskapen. Att bestämma för ett helt samhälle vad som ska be-
varas och representera detta är en politisk handling, uttalad eller inte. Byggnader 
och platser till exempel är synbara, robusta och tillgängliga uttryck av historien. 
Byggnader som tillskrivits värde av individer och myndigheter har historiskt sett 
varit i fokus för historieskrivningen. Den fysiska bebyggda omgivningen blir i 
slutändan en nödvändighet för nutida beslutsmakare att ta ställning till, som måste 
besluta om att riva ner och byta ut eller bevara och anpassa sig till detta (Ashworth 
2011). Därmed sker en mer konkret politisk handling i utpekandet av bevarande 
eller att byta ut.  

Enligt turismforskaren Michael C. Hall diskuteras flera aspekter av begreppet 
kulturarv inom turismforskning (Hall 2012, s. 292). Dels som synonym för en arte-
fakt som bevarats genom tiden, dels idén om individuella och kollektiva minnen 
genom immateriella aspekter av historien, så som historier, seder och traditioner. 
Även som ett uttryck för den ackumulerade artistiska och kulturella skaparför-
mågan, den naturliga omgivningen, samt en större kommersiell aktivitet, så som 
kulturarvsindustrin. Han likställer ordet kulturarv med hållbarhet som har använts i 
många olika sammanhang och därmed förlorat sin betydelse och effekt vilket gjort 
det innehållslöst. Han menar att kulturarv ses som hållbart i betydelsen av engels-
kans ”sustainable”, då det ses som statiskt och oföränderligt. Denna syn går inte i 
linje med hur begreppet diskuteras inom kulturarvsforskning, där det ses som en 
process i ständig förändring skapad av människor. Därmed anser jag att begreppet 
hållbarhet kan appliceras i diskussionen av kulturarv om det tydligt definieras i dis-
kussionen vad som avses med hållbarhet i sammanhanget.  

Hall framhåller att ”one reason that the heritage city is proving such a visitor 
attraction is that, in easily consumable form, it establishes assurance in a world 
which is changing rapidly” (Glasson et al 1995, s. 12-13, citerat i Hall 2012, s. 293). 
Den här osäkerheten lyfts fram även av kulturarvsforskaren Rodney Harrison som 
menar att den allt snabbare föränderliga värld vi lever i leder till en osäkerhet och 
en önskan efter fast mark. Han kallar det en av de kriser som han identifierat i sam-
band med kulturarvet i en modern kontext. Moderniteten verkar ha en syn att det 
förflutna är något som vi ska gå vidare från, medan museer och liknande institut-
ioner har som huvuduppgift att bevara och på ett sätt skapa historien och det för-
flutna. Detta leder till en osäkerhet som utgör en av riskerna för kulturarvet enligt 
Harrison. En ytterligare risk för kulturarvet är förstörelsen av de platser eller objekt 
som vi ansetts ha ett särskilt kulturellt värde, och att det i dess förstörelse eller sön-
derfall inte bara påverkar platsen och den direkta materialiteten, utan även de män-
niskor som identifierar sig med platsen eller har ett kulturellt samband till den. Risk 
och osäkerhet är en del av moderniteten och ett sätt för det moderna samhället att 
handskas med detta är att sätta större tillit till ”experter” och auktoriteter framför 
lokalkännedom om olika företeelser (Harrison 2013, s. 26–28). 
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Jonas Grundberg vid Europeiska Turismforskningsinstitutet ETOUR argumen-
terar för att använda begreppet ”kulturresurs” istället för kulturarv då han anser att 
det förra är ett mer neutralt uttryck som lämpar sig bättre i akademiska samman-
hang. Han anser, precis som Hall, att begreppet kulturarv (och särskilt då engels-
kans ”heritage”) är ett samtidsbegrepp som riskerar att färga historiebruket, där be-
greppet utnyttjas konsekvent (Grundberg 2002, s. 13). Precis som begreppet håll-
barhet anser han alltså att kulturarv som begrepp som applicerats på en rad olika 
områden och därmed förlorat sin ursprungliga betydelse. Kulturarv har blivit ett 
modeord som kan användas för att tillskriva objekt och platser mening de inte tidi-
gare haft. Dock anser jag att begreppet kulturresurs är för otydligt och riskerar att 
förvirra diskussionen till att innefatta en mer ekonomisk betydelse, vilket jag anser 
är otillräckligt. Denna undersökning kommer därför att applicera begreppet kultur-
arv, eller den globaliserade motsvarigheten världsarv, genomgående.  

Etnologiprofessorn Owe Ronström resonerar i boken Kulturarvspolitik om en 
stads förvandling från en lokal minnesmiljö till en global minnesplats genom kul-
turarvspolitiskt agerande. Han diskuterar där, med utgångspunkt från arbetet med 
att nominera Visby till världsarv, hur detta arbete gått till och vilka förändringar det 
medfört. Han diskuterar även begreppet kulturarv och tillför begreppet kulturarvi-
fiering av samhället som ett begrepp för att tala om kulturarv som en resurs som 
kan användas för olika egenintressen i ett kulturarvspolitiskt perspektiv (Ronström 
2008, s. 25). Ronströms perspektiv har bidragit med en förståelse för Visby som 
världsarv och den process som ledde till stadens nominerande, men även hur kul-
turarv (och då världsarv) kan användas som resurs för att uppnå olika resultat inom 
tillväxt och turism.  

Kulturarvsforskaren Rodney Harrison anser att kulturarvet måste diskuteras 
med en mer relationell och dialogisk modell för att kunna förvalta kulturarvet på ett 
mer hållbart sätt (Harrison 2013, s. 204 ff.). Han menar att vi inte borde se kulturarv 
som en separerad enhet och att den tydliga skillnad som till exempel UNESCO gör 
mellan natur och kultur snarare stävjar diskussionen och hindrar oss från att disku-
tera kulturarv på ett hållbart sätt. Istället borde det ses som en social praktik som 
innefattar, inte bara det fysiska objektet, utan även den sociala och politiska kontext 
som det rör sig inom, en relationell handling mellan människor, objekt, platser och 
praktiker.  

Skapande av kulturarv och världsarv kan ses som ett slags monumentsskap-
ande. Gunlög Fur, professor i historia, diskuterar människors önskan att finnas till 
för evigt genom att resa monument. En drivkraft som tycks styra en stor del av 
mänsklighetens längtan efter historia. Denna markering av sin historiska existens 
blir extra påtaglig när man besöker ett annat land och möts av en annan kultur, det 
annorlunda gör det uppenbart (Fur 2000, s. 34–35). Monument är mer än vanliga 
påminnelser, de är även uttryck för kultur och identitet. De ska informera och på-
minna, samtidigt som de ska fungera som samlingspunkter och uppmana till att 
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fortsätta kämpa för det som det ska symbolisera (Fur 2000, s. 38). Men detta är inte 
alltid problemfritt, beroende på vem som fått tolkningsföreträde i historieskriv-
ningen. Historieberättandet som sker i samband med dessa monument och bevaran-
det av byggnader engagerar ofta lokala grupper, vid sidan av historiker och andra 
experter, som kämpar för att bevara och uppföra monument. Historieintresset, me-
nar Fur, finns till stor del utanför akademin och historiker har börjat efterfrågats för 
att garantera autenticiteten då historiska händelser eller byggnader ska återuppbyg-
gas eller restaureras i samband med kulturarvsturism. Hon påpekar att turism är en 
storindustri som växer sig större hela tiden och historien har blivit en betydelsefull 
ekonomisk resurs. Det innebär att aktörer som tidigare inte haft intresse för det för-
flutna nu vill exploatera detta, med eller utan historikers medverkan, vilket kan leda 
till ett stort misstag då dessa historiska platser och händelser presenteras utan ve-
tenskaplig grund. Hon menar även att intresset från historiker har ökat det senaste 
decenniet men att det inte är på den nivå det skulle behöva vara (Fur 2000, s. 41–
42). 

Autenticitet  
Autenticitet är, precis som kulturarv, svårt att tydligt definiera. Det kan ha olika 
betydelser beroende på ämnesdisciplin och kontext. Med autenticitet kan åsyftas 
något ”genuint” eller ”äkta” när det gäller objekt eller händelser, men kan även 
användas om den mänskliga egenskapen att vara sitt eget ”äkta jag” (Steiner och 
Reisinger 2006, citerat i Cohen 2012, s. 251).  

Kulturarv är på ett sätt förvrängt, då det handlar om att visuellt visa platser, 
byggnader och föremål för att försöka berätta om människorna som levt och verkat 
på platsen och mycket fokus läggs på objekt eller individer som inte annars skulle 
varit närvarande på samma sätt under den aktuella tiden. Därmed sker en förflytt-
ning från de sociala aspekterna av kulturarvet, som krig, svält, sjukdomar och lik-
nande (Urry 1990, s. 112). Här kan man då anse att just denna utpekning till kultur-
arv gjort att autenticiteten satts i gungning eftersom det handlar om ett utvalt, ”till-
rättalagt”, objekt där vissa aspekter av historien lyfts fram och suspenderats i tiden, 
medan andra lagts i glömska. Geografen David Lowenthal menar att det som inte 
aktivt lyfts fram inom kulturarvet ofta döljs på olika sätt. Det handlar då främst om 
sånt som inte passar in i historieskrivningen eller som får vissa personer eller histo-
riska sammanhang att framstå som ofördelaktiga. Det som vi inte vill minnas då det 
är obehagligt göms aktivt och skalas bort från kulturarvet (Björklund 2013, s. 8–9; 
Lowenthal 1998, s. 156 ff.). Därmed blir autenticitet en komplicerad fråga.  

Linder framhåller att autenticitet, åtminstone i förhållande till personmuseer, 
fungerar som en legitimering av det som skildras, och att det är upplevelsen av 
autenticitet som är central. Autenticitet är visuell och får bland annat betydelse då 
det gäller restaureringar och liknande (Linder 2015, s. 18–20). Jag anser att detta 
kan appliceras även på världsarv då det är en visuell upplevelse som presenteras 
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som autentisk. Autenticitet kan alltså skapas och är inte enbart en inneboende, ge-
nuin egenskap hos föremål eller miljöer.  

Inom turismstudier har konceptet ”objektiv” autenticitet använts med en del 
olika definitioner: som begrepp för ett ursprung eller något som är genuint, rent (i 
betydelsen orört), ärligt och kreativt. Begreppet innefattar även betydelsen av livets 
rörelse (i bemärkelsen att något fått existera utan ingrepp i form av skyltar, mark-
nadsföring eller konservatoriska insatser). En del är av uppfattningen att så fort nå-
got blir uttalat som autentiskt slutar det därmed att uppfattas som sådant (Cohen 
2012).  

Autenticitet inom turismforskning har tagit en annan vändning och lägger några 
andra betydelser till begreppet. Där diskuteras autenticitet i relation till själva re-
sandet och den upplevelse av att bryta med vardagen som turisten upplever. Om 
resandet stöter på problem, till exempel om man måste promenera längre sträckor 
för att komma fram till sitt boende, eller om man får träffa ”lokalbefolkningen” kan 
vara bidragande faktorer till en autentisk upplevelse. Det handlar om kroppsliga 
upplevelser som stannar kvar i minnet, som en irriterande vandring som stör den 
avkopplade semestern, eller ett möte med en kultur som är annorlunda än sin egen. 
Cohen räknar upp sex olika definitioner av begreppet som det applicerats inom tur-
ismforskning (Cohen 2012, s. 252) Dels som ett begrepp för något ursprungligt, 
dels något som är genuint eller äkta. Han talar om att autenticitet även innefattar 
betydelser av något rent eller orört, ärligt och uppriktigt. Autenticitet kan även an-
vändas för att beskriva kreativitet, ett skapande av artister och konstnärer som anses 
autentiskt. Autenticitet kan även beskriva livets gång, något som är omärkt av tu-
ristindustri och liknande, och inte är utmärkt att vara ett besöksmål vilket bidrar till 
att en plats känns mer autentisk. Då behöver platsen inte vara orörd, i bemärkelsen 
”av människan”. Dessa betydelser är alltså i likhet med hur begreppet används inom 
kulturarvsforskning men dock med ett större fokus på upplevelsen och ett mycket 
litet fokus på objekt eller historiska fakta. 

 

UNESCO och världsarvslistan 
UNESCO var en del i att förändra hur världen tänker kring och värderar kulturarv. 
Harrison ger en överblick över hur världsarvskonventionen från 1972 gick från att 
vara en ansats till att bevara och skydda vissa platser från modernitetens negativa 
påverkningar till att bli ett globalt fenomen (Harrison 2013, s. 42 ff.) Detta påver-
kade hur framför allt västvärlden tänkte kring kulturarv, som tidigare inte varit i 
fokus på samma sätt, utan snarare ett ämne reserverat för specialister och arkeolo-
ger. I och med världsarvskonventionen blir de utvalda kulturarven en angelägenhet 
för hela världen och bedöms vara av speciellt värde för kommande generationer, 
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men även en del av en världspolitik som påverkas och påverkar skyddet för kultur-
arvet och samarbetet mellan länderna inom UNESCO. 

Urry menar att globalisering har bidragit till att den hierarki som tidigare var 
vertikal nu är horisontell och nätverk som tidigare inte kunnat samverka nu kan 
göra detta på andra villkor. Dessa nätverk arbetar inom olika fält och skapar flöden 
av människor, information, kapital och mediaintryck som rör sig över de tidigare 
gränserna mellan dessa nätverk och på så vis påverkar och omstrukturerar den so-
ciala geografin (Urry 2000, s. 35). UNESCO kan ses som just ett sådant nätverk 
som vuxit fram tack vare att världen blir allt mer rörlig och globaliserad.  

Föreliggande undersökning utgår från platser som utnämnts till just världsarv 
av FN:s organisation UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization). Ett världsarv kan förstås som en globaliserad version av det 
ovan diskuterade begreppet kulturarv (Ronström 2008, s. 82), som diskuterats ovan. 
Det innebär att man tagit ett beslut att vissa platser eller objekt är mer värdefulla 
och unika än andra och att de har ett värde som berör hela mänskligheten. På 
svenska Unescorådets webbplats kan vi läsa att ”Ett världsarv är en plats, ort eller 
miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia” (Svenska 
Unescorådets webbplats>startsida>verksamhetsområden>världsarv). För att något 
ska kunna betraktas som ett världsarv enligt UNESCO ska detta först nomineras av 
det land inom vilket det aktuella objektet geografiskt befinner sig. Dock erkänns att 
ett världsarv inte är geografiskt bundet, utan definieras inom den kulturella gemen-
skap där den har fått betydelse. Detta är en pågående diskussion inom UNESCO, 
särskilt vad gäller det immateriella kulturarvet4. För att väljas in på världsarvslistan 
måste platsen eller objektet uppfylla ett eller flera av de urvalskriterier som är defi-
nierade av UNESCO5. Urvalskriterier för mina studerade platser kommer att redo-
visas under analyskapitlet. 

Därmed sagt kan alltså världsarv anses vara skapade i den mån att de har gått 
igenom en urvalsprocess där man har bestämt vilka kulturarv som är mer värda än 
andra. De har även nominerats av intresserade aktörer som velat se dessa utnämnda. 
I och med detta finns alltid en viss politisk agenda med i urvalet. Precis som kul-
turarv kan världsarv anses vara i ständig förändring och skapade i en process, dock 
med skillnaden att ansatsen är mer ambitiös då målet är att spara något för all fram-
tid. Kulturarv kan med tiden bli irrelevant eller utdaterat allt eftersom personers och 
det omgivande samhällets relation till och användning av dem förändras. Detta gäl-
ler alltså inte i samma utsträckning för världsarven. 

Agenda 2030 
För att undersöka hur platser utsedda till världsarv hanterar hållbarhetsfrågor kopp-
lade till turism och kulturarv kommer jag avslutningsvis att jämföra mitt material 

                                                
4 För diskussion, se Bortolotto 2017. 
5 Se Bilaga 1. 
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med Agenda 2030. Som diskuterat i litteraturöversikten finns risken att hållbarhet 
som koncept blir urvattnat då det används för egenintressen och inte det ursprung-
liga syftet. Jag anser ändå att det är av vikt att undersöka hållbarhetsfrågor, särskilt 
med utgångspunkt från FN och Agenda 2030, då detta representerar några av de 
viktigaste frågorna och de största utmaningar som vår värld står inför i vår samtid.  

Agenda 2030 är den handlingsplan som FN antog den 25 september 2015 
(Agenda 2030-delegationens webbplats>Om agendan) för att säkerställa en fram-
tida hållbar utveckling för världen genom 17 mål med 169 delmål (Granath 2017). 
Den syftar till att säkerställa människornas och planetens välstånd, utrota alla for-
mer av fattigdom och befästa världsfreden. En del av dessa mål och delmål är in-
tressanta ur ett kulturarvs- och turismperspektiv: 

Mål 8: att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i kon-
sumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan eko-
nomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för 
hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten. 

 8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar 
arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. 

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 

Mål 12: att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling 
påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur 
och lokala produkter. 

Genom att undersöka hur dessa platser arbetar med frågor kring kulturarv, för-
medling och turism kommer jag att slutligen jämföra mitt resultat mot dessa håll-
barhetsmål för att se hur arbetet med världsarvet kopplar och uppfyller dessa mål.  

Kulturarvsturism 
Kulturarv och kultur är sällan den huvudsakliga motivationen för besökare till en 
plats, denna typen av besökare är i minoritet. Men det spelar en stor roll i skapandet 
av platsens image och attraktivitetskraft. Kulturarvsturism pekas dock ut som en 
trend och något som borde beräknas och förberedas för bättre inom kultursektorn 
(Grundberg 2002; Frimodig 2003). Därför kommer jag i kommande avsnitt presen-
tera litteratur rörande kulturarvsturism kopplat till platsmarknadsföring, samt tur-
ism och hållbarhet. Med kulturarvsturism menas då de besök som sker till platser 



 20 

där kulturarv är i fokus på något sätt, jämför mot till exempel charterturism där 
fokus är på sol och bad.  

Kirshenblatt-Gimblett undersöker kulturarvsturism med särskilt fokus på mass-
turism och påverkan på lokalbefolkningen. Hon menar att: 

”Heritage, in this context, is the transvaluation of the obsolete, the mistaken, the outmoded, the 
dead, and the defunct. Heritage is created through a process of exhibition (as knowledge, as 
performance, as museum display). Exhibition endows heritage thus conceived with a second 
life. This process reveals the political economy of display in museums and in cultural tourism 
more generally.” (Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 149) 

Hon menar alltså att när en plats får fler besökare som eftersöker det ”unika” och 
karaktäristiska från en plats bidrar det till att allt fler aktörer blir en del av den pro-
cess av ”utställande” av kulturarvet som hon talar om. När kulturarvet reproduceras 
tillräckligt många gånger finns alltså risken att det urvattnas och istället blir till en 
klyscha och driver bort det som hon kallar ”the authentic lifespace”. Det autentiska 
livsrummet6, det liv som levs av invånare på en plats utan påverkan av besöksnäring 
och näringsliv eller marknadsföringsbyråer, är attraktivt för besökare just av denna 
anledning. Det är inte en avgränsad plats där man betalar inträde och innehållet 
kureras av en intendent, det uppskattas för dess ”höga upplösning”, livlighet och 
omedelbarhet. Mellan attraktioner i en sådan plats finns det stora utrymmen, tom-
rum, som riskeras att fyllas ut av turister i takt med att besökssiffrorna stiger, vilket 
motverkar det som lockade i första taget. Kirshenblatt-Gimblett menar att en del 
aktörer försökt motverka denna trend genom att erbjuda exklusiva upplevelser för 
att locka färre, men rikare, turister för att på så sätt få mer vinst på färre besökare 
(Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 145–146). Vidare talar alltså Kirshenblatt-Gimblett 
om så kallade ”kulturkorridorer”, där turister rekommenderas att besöka en viss rutt 
för att på så sätt försöka hålla turister borta från det autentiska livsrummet på platsen 
(Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 146). 

Platsmarknadsföring 
Platsen har betydelse och gör något med de människor som besöker den. På vilket 
sätt detta ser ut och på vilka sätt detta kan användas i olika syften har diskuterats i 
många olika discipliner. Platsen kan även användas som en resurs för att marknads-
föra platsen till turister och andra man vill attrahera till platsen. Resonemang kring 
platsmarknadsföring redogörs för nedan. Jag kommer att använda begreppet at-
traktionskraft för att beskriva de olika anledningar som finns till att vilja besöka 
platsen som artikuleras av mina informanter.  

Konstvetaren Johan Linder, med inriktning på kulturarvsstudier, skriver i sin 
avhandling Den lokala profilen – Person, plats, kulturarv, hur ett ökande resande 
bidragit till att städer alltmer behöver marknadsföra sig på olika sätt för att profilera 

                                                
6 Författarens översättning. 
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sig och nå fram till turister, marknadskrafter och framtida invånare. Detta gör han 
genom att undersöka hur olika platser väljer att framhäva olika historiska eller fik-
tiva personer och förknippa dessa med platsen samt hur besökarna upplever platsen 
(Linder 2015). Han påpekar att turisten dock inte bara kan ses som ett ”hot” mot 
miljön. Det är i mötet mellan besökaren och miljön som kulturarvet skapas (Linder 
2015, s. 158). De blir på så sätt medskapare till kulturarvet och med detta synsätt 
anser han att en mer fruktbar dialog mellan turismen och kulturarvssektorn kan hål-
las. Han menar vidare att när platsen marknadsförs med hjälp av en känd person-
lighet är det dennes idealiserade karaktärsdrag som materiellt och spatialt formar 
platsen. Platsmarknadsföring av denna sort producerar således en idealiserad bild 
av det förflutna (Linder 2015, s. 158 ff.) 

Kulturgeografen Annika Björklund har undersökt kulturarvsturismen i Väster-
götland i samband med den Arn-turism som växte fram efter Jan Guillous populära 
böcker om Arn Magnusson som sedan filmatiserades (Björklund 2013). Hon un-
dersöker där hur kulturarvsturismen utvecklats och hur olika aktörer använt sig av 
berättelsen. Hon diskuterar även autenticitet från olika synvinklar relaterat till kul-
turarvsturismen och turistens upplevelse. Hon kommer fram till att det finns en 
motsättning mellan kulturarvssektorn och turistsektorn. Båda dessa använder sig av 
kulturarvet men på olika sätt med olika förväntade resultat. Den ena sektorns mål 
är att bevara kulturarvet medan den andra har som mål att locka turister till upple-
velser på en viss plats. Hon menar att själva upplevelsen står i fokus för turisten 
som eftersöker en autentisk känsla kopplad till den fiktiva historien. Arn-turismen 
minskade kraftigt efter ett par år och hon menar att det beror på att personerna och 
miljöerna från fiktionen inte har tillräckligt stark koppling till den fysiska platsen. 
Det som finns kvar idag, som inte var uppbyggda scenografier, är Västergötlands 
landskap, men hon menar att detta inte är tillräckligt för att kunna förmedla känslan 
av Arns medeltid. För dessa turister eftersöks inte det autentiska kopplat till histo-
riska fakta eller miljöer, utan till upplevelsen av att sätta sig in i en fiktiv berättelse 
och få vandra på samma plats som huvudkaraktären.   

Stephen F. Mills vid Keele University i Storbritannien undersöker friluftsmu-
seer i boken Visual culture and tourism och menar att i museer, likväl som vid kul-
turarvsplatser sker en ständig omförhandling av balansen mellan finkultur och 
masskultur, detta eftersom det är i dessa sammanhang som samhället och veten-
skaplig kunskap möts (S. F. Mills 2003, s. 76). Det finns en motsättning mellan 
masskultur (”disneyfiering”) och finkultur (vetenskaplig kunskap) som kommer till 
sin spets vid dessa världsarvsplatser.  

I antologin Re-investing Authenticity diskuteras autenticitet, plats och emot-
ioner från ett turismforskningsperspektiv (Timm Knudsen & Waade 2010). Även 
platsmarknadsföring (cultural place branding) diskuteras av författarna. De drar 
slutsatsen att en ofrånkomlig del av dessa marknadsföringsstrategier är så kallad 
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performativ autenticitet och olika påverkande processer, samt visar på svårighet-
erna kring en konstruerad autenticitet. Författarna menar att platsmarknadsföring 
borde ses som ett ”görande” av en plats, ett skapande av ny framväxande autentici-
tet. De menar även att platsmarknadsföring är ett medel för att rama in och fram-
kalla kultur på en plats. Boken utforskar vidare hur turisters upplevelser av platser 
påverkas av populärkultur och andra textuella källor som visar hur en plats autenti-
citet förändras och tolkas olika under olika tidsperioder, samt hur det sker ett för-
handlande på platsen mellan det fysiska rummet och den formade turisten som kom-
mer med populärkulturella referenser i ryggsäcken.  

Ashworth menar att det finns tre huvudsakliga verktyg som används inom plats-
marknadsföringsstrategi; personlighetsassociation, design och stadsområden med 
karaktäristisk prägel samt kännetecknande evenemang. Kända personligheter kan 
lyftas fram, då personer som har en stark koppling till platsen på något sätt. Tanken 
är då att deras personliga egenskaper och åstadkommande reflekteras och spiller 
över på stadens karaktär för att kunna profilera sig i mängden. Som svenskt exempel 
kan här nämnas Astrid Lindgren som lyfts fram för att profilera staden Vimmerby. 
Byggnader och områden kan även vara ett sätt att framhäva de egenskaper som 
platsen eftersträvar. De kan visa på innovativ design, ambition eller historicitet. Det 
sista verktyget, evenemang, kan exemplifieras med att arrangera Olympiska spelen 
eller andra stora evenemang för att sätta sin stad på kartan (Ashworth 2009).  

I skrifter från ETOUR diskuteras kulturarv inom en svensk kontext i koppling 
till turism och regional utveckling. Där görs en genomgång av svensk kulturpolitik 
samt en omvärldsanalys och en konsekvensanalys som kommer fram till att en ökad 
globalisering har påverkat förutsättningarna för att kunna bedriva kulturpolitik och 
kulturbevarande verksamhet i Sverige, både för innehållet i museer och för verk-
samheternas utformning. Författarna menar att när ekonomin blir mer global, blir 
däremot politiken mer regional. Kultur och kulturarv lyfts fram som en utvecklings-
resurs för både platsmarknadsföring och turism, dels som resurs för att lyfta fram 
en regions ”kulturella kapital”, men även som en del i den upplevelseindustri som 
växt fram i den nya ekonomin som är styrd alltmer av konsumtion än produktion 
(Grundberg 2002, s. 38). Kulturarv och historicitet kan användas som en resurs för 
att utveckla en destinationsmarknadsföring för att uppmuntra ökande besökssiffror, 
samt locka till sig affärsverksamheter och invånare. Dock påpekas att en lyckad 
destinationsmarknadsföring hänger på ett samarbete mellan ett flertal aktörer och 
påverkas av villkoren för globaliseringen och regionaliseringsprocessen.  

Rapporten menar att turism som fenomen inte beforskats tillräckligt ur ett sam-
hällsvetenskapligt eller kulturvetenskapligt perspektiv, de flesta studier som gjorts 
hittills om turism är ur ett företagsekonomiskt perspektiv (Grundberg 2002, s. 41), 
vilket går i linje med det undersökta forskningsläget. Här bidrar min undersökning 
med ett perspektiv från kulturarvsvetenskapligt håll, samt med ett besökarperspek-
tiv av dessa platser.  
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Turism och hållbarhet 
I antologin Critical debates in tourism (Singh 2012) återfinns ett flertal bidrag som 
berör turism och kopplingar till hållbarhet, kulturarv och autenticitet. Trots att det 
finns ett flertal organisationer och samarbetsorgan för hållbarhet inom turism, samt 
ett flertal priser och certifikat som företag inom turistbranschen kan ta del av, är de 
flesta av dessa försök snarare ett marknadsföringsdrag och ett ytligt försök att sälja 
en hållbarhetstanke till sina kunder, utan att faktiskt göra någon verklig skillnad 
enligt författarna. Ekoturismforskaren Ralf Buckley och turismprofessorn David 
Weaver menar att ansvaret måste ligga på konsumenterna att kräva mer miljövän-
liga och hållbara lösningar eller stärka lagstödet för miljö- och hållbarhetsfrågor för 
att verklig förändring ska ske (Buckley 2012; Weaver 2012). Brian Wheeller, tur-
ismprofessor, menar i sitt bidrag att hållbar turism i sig självt är en oxymoron och 
aldrig kan existera, eftersom turism innefattar resande och alla transportmedel är 
miljöbovar7. Han menar även att tanken på hållbarhet bygger på egalitära tankar och 
tanken på människor som goda och empatiska, vilket han inte tycker att vi är 
(Wheeller 2012). 

Kulturarvsforskaren Gregory Ashworth diskuterar huruvida kulturarvsturister 
förstör mer än de tillför. Han menar att det inte är turister som förstör, det är män-
niskor i större antal. Detsamma gäller för städer, lokaltransport, festivaler och lik-
nande. Han diskuterar vem som har mest ”rätt” till ett kulturarv och menar att det 
inte går att hävda att det tillhör lokalbefolkningen mer än turister eftersom det i 
vissa fall är tack vare turister som ett kulturarv fått den status som det har. Något 
som finns omkring en till vardags riskerar att förbises och inte uppskattas som det 
unika kulturarv det är. Först när det ställs och jämförs mot någon annans kulturarv 
kan det definieras som unikt. Det är alltså utomstående som först identifierar ett 
kulturarv. Ashworth menar även att det inte är turisterna som bör ställas till svars 
för att ett kulturarv nöts ner eftersom det är konservatorernas och förvaltarnas upp-
gift (Ashworth 2012). 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett skriver om turism, kulturarv och museer i relat-
ion till performans i boken Destination cultures. Hon visar flera exempel där mass-
turism påverkat olika platser som behövt anpassa sig för att bemöta besökare och 
platser som byggts enbart för att kunna mätta besökares törst efter upplevelser, kul-
turarv och autenticitet. Hon menar dels att det skett en förändring inom museivärl-
den där besökare inte längre tar sig till museerna i lika stor utsträckning och att 
museerna istället börjat agera på platser där turisterna rör sig, så som flygplatser 
och stadsrum. Hon menar även att kulturarv är en värdeadderande industri, där kul-
turarv som riskerar att glömmas bort eller bli irrelevanta tillskrivs nya värden för 

                                                
7 Än så länge.  
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att återigen kunna användas som en resurs. Ett utpekat kulturarv kan tillskrivas vär-
den som kopplar till det förflutna, ursprung och differentiering (Kirshenblatt-
Gimblett 1998).  

I skrivande stund pågår det mångvetenskapliga projektet ”Hållbara besök” vid 
Uppsala universitet - Campus Gotland (Uppsala universitets webbplats>Campus 
Gotland>Forskning>Hållbara besök>Om Hållbara besök). Projektet ämnar ut-
forska och skapa hållbara besök, ur ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv. 
De vill med sitt arbete bidra till utveckling och etablering av hållbara perspektiv 
inom besöksindustrin. Som definition av hållbara besök använder de formuleringen 
från Världsturismorganisationen UNWTO8 som lyder: "Tourism that takes full ac-
count of its current and future economic, social and environmental impacts, ad-
dressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communi-
ties"(UNEP & UNWTO 2005, s. 11–12). De forskare som är involverade i projektet 
kommer från en rad olika ämnesdiscipliner och arbetar utifrån sex olika teman: Tur-
ismhistoria, Före-bilder, Innovation och entreprenörskap, Natur- och kulturresur-
ser, Ledning & organisation, Energi och vatten (Uppsala universitets webb-
plats>Campus Gotland>Forskning>Hållbara besök>Forskning om Hållbara be-
sök).  

Ett av delprojekten undersöker turistguider och hur deras verksamhet formar 
besökare, de besökta och besöksmål genom olika mindscapes som skapas och akti-
veras under guidernas turer. Projektet ”Turistguider och konstruktionen av minds-
capes” undersöker hur dessa mindscapes skrivs in i landskapet som fysiska stigar 
som styr besökaren, hur de relateras som minnen, berättelser och bilder samt formar 
olika typer av upplevelser, både emotionella och sensoriska. Tanken bakom denna 
undersökning liknar min då den gör antagandet att platsen formas av de som för-
medlar den, genom hur de berättar om den, vad som utelämnas och vad som pekas 
ut för besökaren. Min undersökning kommer att röra sig inom liknande ramar, men 
med förmedling i fokus i relation till besökarnas egna uttalanden, samt direkt kopp-
lat till världsarvsaspekten.  

Ytterligare ett delprojekt inom Hållbara besök tangerar min undersökning, 
”Fotspår under och efter besöket”. Även i detta projekt undersöks besökares för-
väntningar, beteenden och upplevelser genom att bland annat analysera GIS-data 
från besökarnas smartphones under en guidad tur för att se hur besökaren rör sig 
geografiskt. Detta följs upp med att analysera samma data från att besökarna besökt 
platsen utan guide. Innan besöket besvaras en enkät som sedan följs upp av en in-
tervjustudie för att kunna jämföra vilka värden som besökaren uppfattar och vilka 
värden som de förväntade sig innan besöket. Genom denna undersökning hoppas 
de kunna finna diskrepanser mellan besökares förväntningar och det faktiska utfal-
let av vistelsen och därmed även identifiera vilka aktörer som påverkar detta, i vil-

                                                
8 The World Tourism Organization (UNWTO). 
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ken grad marknadsföring spelar in samt hur värdet skapas i mötet mellan besöks-
målet och besökare. Denna undersökning har alltså en mer kvantitativ metod än 
föreliggande studie och fokuserar enbart på en plats, medan min studie jämför 
material från tre platser med kvalitativt material både från besökare och intervjuer 
med de som skapar guidade turer och marknadsföring till viss del.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå ifrån ett begrepp utvecklat av sociologiprofessorn John Urry 
som min främsta teoretiska utgångspunkt, turistens blick, vilket jag kommer pre-
sentera nedan. Därefter presenteras ytterligare relevanta begrepp som kommer an-
vändas för att förklara och analysera min undersökning.  

Turistens blick 
Att vara turist innebär att sätta sig i ett tillstånd och en plats som är skild från var-
dagen. John Urry utvecklar begreppet The tourist gaze – turistens blick9. Han sätter 
upp en rad kriterier eller egenskaper för de sociala praktiker som innefattas av be-
greppet turism, så som att resande är en fritidssyssla som skiljer sig från vardagen 
och arbetet. Det innebär även en form av förflyttning, att fysiskt förflytta sig till en 
annan plats som skiljer sig från vardagen och arbetet (Urry 1990, s. 2–4).  

Turistens blick innebär en socialt konstruerad blick som söker efter det extra-
ordinära under resan, alltså det som förväntas ge en tillfredställande upplevelse och 
bekräfta turistens uppbyggda förväntningar. Den här blicken tar sig olika uttryck 
och ser olika ut i olika samhällen, kulturer och tidsperioder. Det finns inte en uni-
versal blick som stämmer in för alla i alla tider och sammanhang. Olika diskursiva 
praktiker medför olika former av sällskaplighet och styr det som blicken söker efter 
(Urry & Larsen 2011, s. 19–20). Turistens blick kan därmed vara både individuellt 
och kollektivt formad och tar sig olika uttryck. Urry delar in blicken i olika katego-
rier: 

Den kollektiva blicken är kopplad till festlighet och en känsla av karneval, till plat-
ser med mycket folk som signalerar att detta är en plats man vill vara på, ju fler 
desto bättre. Exempel på detta är olika typer av folksamlingar, konserter och 
evenemang.  

Som kontrast finns den romantiska blicken, där för mycket folk istället stör förvänt-
ningen av en lugn, enslig plats för personlig stillhet. En stilla skogsglänta störs 
då en stor scoutgrupp kommer för att äta lunch.  

Vid ett snabbt besök, till exempel vid en busstur, är blicken istället betraktande. 
Kollektivt söks symboler för det mest ”typiska” för platsen för att få se det mest 
karakteristiska.  

                                                
9 Författarens översättningar. Jfr. ”The male gaze” – den manliga blicken.  
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En mer ingående blick är den vördnadsfulla blicken, som söker efter symboler för 
något betydelsefullt, ofta religiöst eller heligt. Denna blick styrs av den spiritu-
ella upplevelsen av platsen.  

En antropologisk blick söker symbolvärden som kan relateras till olika kulturer i 
ett historiskt perspektiv, men även sin egen.  

Platser som blivit kända genom olika bilder skapade av media betraktas med en 
kollektiv mediaskapad blick. Denna blick kopplas samman med filminducerad 
turism, resande till platser där filmer spelats in, eller utspelar sig. Detta har vi 
fler exempel på i Sverige med Wallandervandringar i Ystad (Sjöholm 2010) 
och besök till Jan Guillous karaktär Arns landskap (Björklund 2013).  

Slutligen finns den familjära blicken10 som till stor del fokuserar på att producera 
bra familjefotografier till särskilda bakgrunder. Jag skulle även vilja hävda att 
den senaste trenden att ta selfies vid olika sevärdheter eller med bakgrunder 
som solnedgångar och stadsbilder faller in i denna kategori, särskilt med hän-
seende till sociala mediers framfart. Därmed skulle en ny benämning av denna 
kategori behövas, då det gått vidare från att porträttera familjen för minnes 
skull. Istället handlar det om att söka efter en tillfredställande inramning för 
fotot där man vill placera sig själv. Jag förslår därför att kalla denna kategori 
för den fotografiska blicken.  

Åtskillnaden från vardagen gäller alltså även de objekt som turisten lägger sin blick 
på. En stor del av befolkningen ägnar sig åt olika former av resande, det är en del 
av det moderna samhället och ger en viss sorts status och förväntningar. Dessa för-
väntningar ses i valet av plats och besöksmål, som väljs utefter de förväntningar 
som byggs upp innan resan och dessa byggs upp genom olika praktiker som inte 
direkt är kopplade till turism, såsom tv, filmer och populärlitteratur. Ett objekt som 
upplevs genom en turists blick kan sedan reproduceras och återerövras genom oänd-
liga mängder foton, vykort och filmer. Turisten samlar samtidigt in symboler kopp-
lade till platsen. Det kan handla om ett omfamnande par i ”romantiska Paris”, eller 
en ”typisk engelsk by”, vilket gör att turisten omedvetet, eller medvetet, är på jakt 
efter det mest ”typiska” från platsen som bekräftar dessa symbolbilder. Det finns 
alltså vissa saker som en turist förväntar sig att se på en plats, turisten har därmed 
ett inlärt beteende att söka bekräftelse på tidigare inhämtad kunskap (Urry & Larsen 
2011, s. 2).  

En plats som försetts med en skylt eller på annat sätt blivit en symbol för en 
plats pekas ut för turisten som viktig och av särskild betydelse. Man kan även tala 
om att en slags sakralisering till viss del sker av de utpekade platserna, oavsett om 
det är natur- eller kulturarv. De märks alltså ut med olika symboler och skyltar för 
att lära turisten vart den ska vända sin blick och varför (Urry 1990, s. 10). Urry 
                                                
10 “The family gaze”, enligt Urry.  
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jämför en turists resa med en pilgrimsresa; först sker en förflyttning i tid och plats, 
sedan följer en mellanperiod där pilgrimen befinner sig emellan olika tillstånd och 
sociala sammanhang, för att sedan återgå till sin ursprungliga sociala samvaro, ofta 
med högre status till följd av pilgrimsresan (Urry 1990, s. 10). Genom uppmärkning 
av olika besöksmål koncentreras en mängd av besökarna till ett fåtal platser, vilket 
sätter större press på platsernas organisation och resurser. Urry föreslår en mer vid-
sträckt syn som tillåter fler objekt att synas så att besökssiffrorna fördelas ut på fler 
platser. Demokratiseringen av resande och kultur riskerar annars att förstöra de ut-
valda sakraliserade platserna som hittills varit utvalda för turistens blick (Urry 
1990, s. 47).  

Människor söker inte tillfredställelse genom konsumtionen i sig, utan genom 
de förväntningar som byggs upp på förhand och fantasier kring det konsumerade 
för att skapa tillfredställelse (Urry 1990, s. 13). Fantasi och verklighet stämmer säl-
lan överens och driver därmed den moderna konsumenten till att söka ytterligare 
objekt för sin fantasi. En längtan efter nymodigheter och en omättlighet finns i kär-
nan av modern konsumtion. Något som ytterligare driver turisten är en känsla av att 
vilja hinna först till en plats innan massturismen förstör det ”orörda och genuina” 
(Urry 1990, s. 42). Om ett besöksmål blir förstört eller oåtkomligt på grund av för 
mycket turism går det i vissa fall att rikta uppmärksamheten mot en liknande plats. 
Urry tar upp exemplet med promenadstigar uppför ett berg som kan bli upptram-
pade och förstörda av för många fötter, men i det fallet finns det ofta andra ”orörda” 
bergsstigar att färdas på (Urry 1990, s. 45). Men detta applicerat på kulturarv och 
världsarv i synnerhet blir problematiskt då det inte finns fler utbytbara objekt att 
omdirigera människors uppmärksamhet till. Om denna promenadstig istället befin-
ner sig på en av kungshögarna i Gamla Uppsala är det omöjligt att hitta andra kullar 
eller stigar som motsvarar denna.  

Dock vill jag framhålla att det är skillnad på förstörelse och förändring. En del 
forskare som fokuserar på påverkan på kulturarv av människor som besöker plat-
serna talar om att platserna slits eller förstörs, något som kan tyckas väldigt negativt 
om man ser på kulturarv som definitiva resurser som inte går att ersätta eller få 
tillgång till om de försvunnit. Denna ”förstörelse” eller slitage kan även ses som en 
slags förändring. Att platserna förändras i och med att turister besöker platserna och 
att lokalbefolkningen använder platsen behöver inte vara enbart negativt. Om man 
anser att kulturarv skapas genom kulturella processer, genom vilka kulturarv väljs 
ut och ges den mening som upphöjer det till just ett kulturarv, så är det just genom 
denna förändring som platsen fortsätter att legitimeras som av betydelse för värl-
dens befolkning. Detta leder oss in på platsens betydelse för turismen och kulturarv.  

Attraktionskrafter 
I denna uppsats kommer jag försöka artikulera de attraktionskrafter som uttrycks 
av de olika aktörerna i min undersökning. Med attraktionskrafter menar jag de olika 
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anledningar som uttrycks för att motivera ett besök till en plats, det som gör en plats 
till attraktiv och unik. Det handlar då om värden som uttrycks dels av turister, dels 
från marknadsföring, turist- och kultursektorn samt reselitteratur och liknande. Det 
innebär att attraktionskraften är något som tillskrivs platsen men som skapas av 
människan. Attraktionskraften formas bland annat av de olika blickar som jag pre-
senterat ovan. Beroende på vad som eftersöks på en plats framträder olika attrakt-
ionskrafter för människan. Med det sagt menar jag dock att även om dessa kan vara 
individuellt utpekade så finns en del universella attraktionskrafter som tillskrivs en 
plats, främst av media och litteratur. Jag kommer att undersöka de attraktionskrafter 
som artikuleras både av turister och media för att kunna jämföra dessa.  

Platsens betydelse 
Platsens betydelse har diskuterats av fler författare, förutom de redan nämnda. An-
tropologen Andrew Walsh har undersökt en region på Madagaskar som genomgått 
stora förändringar de senaste decennierna på grund av ökad ekoturism och utvin-
ning av safirer (Walsh 2012). Han pekar där på hur platsen, genom att bli en del av 
den globala marknaden utsatts för stora förändringar och påfrestningar från utom-
stående aktörer som vill ta del av vad platsen har att erbjuda. Dels de som kommer 
för att bryta safirer ur marken, som ofta ligger inom området för ett naturreservat 
vilket gör det olagligt och riskfyllt, men även från de ekoturister som kommer för 
att besöka just nämnda naturreservat. Madagaskar beskrivs ofta som en plats med 
”unik” och ”orörd” natur, med en biologisk mångfald som inte återfinns någon an-
nanstans i världen. Därmed bidrar det till att allt fler vill besöka platsen för att få se 
detta unika och svåråtkomliga, eller ”oersättliga”. Walsh kommer dock fram till att 
dessa platser inte är så ”oersättliga” som de först kan verka. När han undersökt 
varför människor vill besöka platsen och vad de eftersöker för upplevelser så upp-
ger turisterna själva att det är platsen i sig som lockar, att det är det unika som endast 
återfinns på den isolerade ön. Men i själva verket är det allmänna upplevelser som 
de eftersöker, vilket gör platsen utbytbar. Detsamma gäller de safirer som hjälpt till 
att sätta ön på kartan. Han menar att dessa turistupplevelser och safirer är både 
unika, oersättliga och värdefulla, samtidigt som de är generella och utbytbara (och 
därmed relativt billiga). Dessa platser i kontexten av en ”global basar” ger utländska 
konsumenter en mängd valmöjligheter, medan de som lever och verkar på platsen 
möts av paradoxer och begränsade möjligheter (Walsh 2012, s. 104).  

Ekoturismen vill marknadsföra platsen som orörd och naturlig, men Walsh vi-
sar att detta ”naturliga” inte alltid är så orört som det beskrivs. För att kunna hantera 
den ökande turismen har vägar byggts om inne i reservatet, utkiksplatser har byggts 
och djurens beteende förändrats. 
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I boken Världens bästa plats? skriver kulturgeografen Josefina Syssner om 
platsmarknadsföring på regional och lokal nivå i Sverige och hur man kan under-
söka vilka värden som lyfts fram vid platsmarknadsföringen av olika kommuner 
och regioner (2012). Hon använder där en modell för att kategorisera olika värden 
som lyfts fram i olika dokument och uttalanden med sex olika mot varandra stående 
kategorier, vilka jag kommer att ta inspiration av i min analys. Det handlar då om 
förändringsorienterade/bevarandeorienterade värden, platsspecifika/platsobero-
ende värden samt etiska/tillämpade värden, så kallade idealtypiska kategorier 
(Syssner 2012, s. 97). Hon menar att platsmarknadsföring är ett långsiktigt arbete 
som syftar till att skapa förändring och förbättring, samt att förstärka bilden av en 
plats. Detta arbete kan ha flera mottagare, beroende på vad det är man vill åstad-
komma, om det är att locka fler turister, öka attraktiviteten för näringsidkare eller 
nya invånare eller öka gemenskaper hos de som redan bor på platsen. Detta bidrag 
belyser hur den förmedlade bilden av platsen riktas åt flera håll samtidigt, både mot 
befolkningen och besökarna, men även mot de som fattar beslut. Det belyser även 
att platsmarknadsföring är en platsskapande process som påverkar uppfattningen av 
platsen för turister och övriga aktörer. Jag kommer att applicera hennes kategorier 
på mina undersökta platser för att se vilka attraktionskrafter som lyfts fram av re-
selitteratur och turisternas egna uttalanden för att lättare kunna jämföra mitt 
material. 

Turistens olika skepnader 
Hur resandet ter sig har de senare åren börjat ändra karaktär från de långa och sam-
manhängande semestrarna till få utvalda platser, till att göra flera kortare resor med 
högre krav på innehållet. Det medför att de tidigare skarpa skillnaderna mellan ar-
bete och fritid till viss del börjar luckras upp (Grundberg 2002, s. 42). Detta bidrar 
till att en mer segmenterad uppdelning av turister sker från den tidigare massindu-
strin som präglat turismen och denna uppdelning skapar nya besöksgrupper med 
olika krav och intressen. Det ställer därmed andra krav på förmedling och utbud av 
kulturarvsupplevelser. 

I antologin Heritage and tourism undersöks kulturarvsturism från en del olika 
synvinklar. Bland annat undersöker samhällsplaneraren och kulturarvsvetaren Ka-
rim van Knippenberg tillsammans med Linde Egberts, kulturarvsforskare vid Vrije 
Universitet, Amsterdam, hur olika typer av kulturarvsturister rör sig i en historisk 
stad genom att intervjua dessa och förse dem med GPS-sändare (van Knippenberg 
& Egberts 2018). Där dras slutsatsen att det finns olika typer av turister som de 
kategoriserar utifrån deras olika motivation och intresse. De skiljer mellan den 
slumpartade (incidental) kulturarvsturisten, den seriösa kulturarvsturisten och den 
tillfälliga (accidental) kulturarvsturisten. Dessa kategorier påverkas av vilken nivå 
av upplevelse som besökaren söker, samt hur mycket själva kulturarvet spelade in 
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i beslutet att besöka platsen (van Knippenberg & Egberts 2018, s. 176). Dessa ka-
tegorier kommer jag att ta inspiration av i min undersökning. Att försöka kategori-
sera turisten kan vara ett bra sätt för att försöka förklara och förstå vad som moti-
verar en turist och kunna förutsäga olika beteenden.  

Forskningen visade att turisterna rörde sig på olika sätt genom staden genom 
att utläsa mönster i hur de rörde sig, vad de såg och vad de valde att fokusera mer 
på vid sitt utforskande av staden. Det finns även andra tydliga aktiviteter som mo-
tiverar ett besök, så som shopping, men fler studier behövs som fokuserar enbart på 
turisters förväntningar och upplevelser (van Knippenberg & Egberts 2018, s. 188). 
De större grupperna av turister, som definierades som den slumpartade eller tillfäl-
liga turisten, rör sig till största delen till de platser som annonserats av turistbyrån 
eller är allmänt kända. Detta bidrar till att dessa platser får ett större tryck på sig 
och kräver mer resurser för att underhålla. Författarna framhåller att studier av den 
här typen kan bidra till ett mer proaktivt arbete när det gäller att utveckla en mer 
hållbar destinationsturism (van Knippenberg & Egberts 2018, s. 187). Här är min 
uppsats ett bidrag till just detta fält att förstå turisters förväntningar och upplevelser, 
samt vad som påverkar dessa innan och under ett besök.  

De allra flesta besökarna har rekreation som främsta motivering, att bli under-
hållna och att få uppleva något annat än sin vardag, precis som Urry påpekar, och 
de seriösa besökarna är enligt van Knippenberg & Egberts få till antalet. Ofta är 
dessa besökare även äldre och har högre utbildning. Naturligtvis har andra under-
sökningar formulerat olika kategorier av turister, men till denna undersökning är 
denna mest lämplig (för en genomgång av ytterligare kategorier, se van Knippen-
berg & Egberts 2018, s. 178). Begreppet turistens blick innebär alltså som tidigare 
förklarats det sätt på vilket turister ser och upplever sin omgivning vid ett besöksmål 
samt hur de agerar på och med platsen. Detta påverkas av vilka förväntningar och 
förkunskaper som turisten bär med sig innan besöket och en turist söker därför efter 
att bekräfta denna uppfattning och de förutfattade bilder den bär med sig. Olika 
sorters turister bär på så sätt med sig olika sorters ”blickar” vid sitt besök, vilket 
även påverkas av vilken sorts turist det rör sig om. En seriös turist vars största mo-
tivation består i ett intresse för kulturarv kommer att göra egna efterforskningar 
innan besöket, och läsa litteratur om platsen. En slumpmässig eller tillfällig kultur-
arvsturist kommer inte ha skaffat sig samma förkunskaper innan sitt besök då den 
största motivationen till att åka var en annan.  

Turismens ökade fokus på upplevelser 
Turistindustrin har förändrats från att vara produktdriven till att vara marknadsba-
serad. Fokus har gått från att under sin resa vilja se olika saker, till att göra och 
uppleva olika saker. Allt fler väljer att åka på aktiva semestrar och delta i fysiska 
aktiviteter, vilket placerar kulturella besöksmål och museer ur fokus som passiva 



 32 

aktiviteter (Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 137). Turismen och därmed även kultur-
arvsturismen har alltså på senare år ändrat karaktär från de paketresor som tidigare 
varit vanliga inom charterturismen, till att bli allt mer individfokuserad och med ett 
större fokus på upplevelser. Upplevelseindustrin är idag starkt kopplad till både tur-
ism och kulturarvsturism. Den här förändringen menar Björklund påverkar kultur-
arvsturismen där intresset för det genuina, autentiska märks särskilt tydligt (Björk-
lund 2013, s. 8).  

Ashworth skriver om bevarande och menar att det skett ett paradigmskifte inom 
ämnet. Det tidigare paradigmet som fokuserat på bevarande har skiftat till ett para-
digm som baseras på kulturarv. Med detta förändras begreppet autenticitet och får 
en bredare betydelse och ett större fokus på upplevelser och användande av kultur-
arvet, vilket inom det bevarandebaserade paradigmet varit till stor del objektsfoku-
serad. Han menar dock att det här skiftet inte är fullbordat inom kulturarvsturismen, 
dessa två paradigmen finns parallellt med varandra och används olika av olika ak-
törer. Detta får konsekvenser eftersom de olika aktörerna inom kulturarvssektorn 
och turismnäringen måste samarbeta trots olika mål (Ashworth 2011; se även Kirs-
henblatt-Gimblett 1998, s. 137 ff). 
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Metod och material 

Här presenterar jag de metoder jag har valt att använda för att besvara mina frågor. 
Denna uppsats kommer att undersöka ämnet genom fallstudier med två olika meto-
der: Intervjuer, observationer. Efter fallstudierna har litteraturstudier av turistin-
formation genomförts. Samtliga metoder kommer att redogöras för nedan. Sådan 
metodtriangulering bidrar till att ge fler synvinklar och en tydligare och fylligare 
beskrivning av ämnet.  

Fallstudier 
Jag har till denna undersökning genomfört tre fallstudier. Att arbeta med en sådan 
metodik innebär att ingående studera en eller ett fåtal aspekter av ett sammanhang, 
i mitt fall turisters upplevelse av världsarv och dess förmedling (Blatter 2008, s. 
69–71). Detta görs utan förutfattade tankar kring resultat eller förväntat utfall. Jag 
har valt att göra fallstudier på tre platser eftersom jag vill undersöka om det finns 
övergripande aspekter som kan urskiljas från dessa platser.  

Det som platserna har gemensamt är att de alla är invalda på världsarvslistan 
eftersom de är städer som visar på unika lämningar från medeltiden med det medel-
tida stadsnätet bevarat samt att de är omgärdade av en mur. Jag har valt dessa tre då 
jag anser att de är jämförbara när det gäller vilken typ att upplevelse som kan för-
väntas av ett besök till staden. Precis som att upplevelsen av ett besök till Disney-
land i Kalifornien inte riktigt kan jämföras med en picknick i den lokala parken. Jag 
har fysiskt besökt platserna, satt mig in i turistens tillvaro med min egen kropp, 
samt samtalat med en del av turisterna samt några som arbetar med kulturarvet i 
olika former. Jag har gjort observationer utifrån det som dragit till sig min blick och 
det som jag riktats mot utifrån turistkartor och rekommendationer. Att förmedla en 
plats kan skilja sig mot att förmedla ett enskilt och utpekat objekt. Det kan vara 
svårt att definiera vad som innefattas av världsarvet för en besökare när staden även 
innefattar moderna inslag. Det blir ett mer abstrakt objekt att visa upp, vilket jag 
har ansett vara en intressant synvinkel att studera. 

Enligt SAGE Encyclopedia of qualitative research methods (M. C. Mills 2008, 
s. 100–101) är komparativ analys en metod för att analysera olika enheter eller ob-
jekt för att sedan hitta skillnader och likheter mellan dessa. Dock menar de att detta 
tillvägagångssätt med jämförelser står i konflikt med Clifford Geertz begrepp tät 
beskrivning som jag kommer att applicera i denna uppsats. De menar att en tät be-
skrivning fokuserar på en detaljerad beskrivning av det aktuella fallet istället för en 
jämförande metod. De skriver vidare att en jämförande analys ofta fokuserar på ett 
mindre antal fall med stor detaljrikedom. Jag anser dock att det i detta fall går att 
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genomföra både en tät beskrivning och jämförande analys. Platsen i sig och turisters 
upplevelse av den spelar stor roll för mina frågeställningar och detta skulle vara 
svårt att beskriva utan att göra en tät beskrivning. Dessutom skulle ett enskilt be-
skrivet fall inte kunna visa på problematik och aspekter som är övergripande för 
just ämnet världsarvsturism. Fler beskrivna fall ger en utökad bild av fenomenet. 
Den täta beskrivningen görs i ett första skede för att kunna sätta in platsen i ett 
sammanhang samt kunna jämföra detta med turisternas utsagor. I den fortsatta ana-
lysen är det däremot de teman som framkommit ur intervjumaterialet som står i 
fokus för analysen. Därmed ämnar jag använda tät beskrivning och komparativ ana-
lys till viss grad separat i denna undersökning.  

Intervjuer 
Jag har genomfört fyra längre intervjuer, samt ett kortare samtal med personer som 
arbetar inom turistnäringen eller vid kulturförvaltningen i de tre städerna. Samtliga 
informanter har anonymiserats och jag kommer att kalla dem vid fabricerade namn 
baserat på begynnelsebokstaven från de respektive städerna. Från Visby talade jag 
med en person vid region Gotland som arbetar som kulturutvecklare (Vibeke), samt 
en telefonintervju med en person vid Gotlands museum som arbetar som byggnads-
antikvarie (Viktoria). Jag hade även ett kortare, mer informellt, samtal med en per-
son från turistbyrån i Visby (Vera). Detta för att personen tyvärr inte hade tid för 
en längre intervju. I Dubrovnik talade jag med två personer verksamma inom The 
Tourist Guide Association, den ena ordförande för organisationen (Davor), den 
andra förra ordföranden (Dragan). I Toruń talade jag med en person anställd vid 
turistbyrån (Tanya). Dessa personer kommer alltså genomgående att kallas för in-
formanter i denna uppsats för att särskilja dem från de turister som presenteras un-
der kommande rubrik.  

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan delvis transkriberats. Inspelningen 
gjordes för att det i efterhand kan vara svårt att komma ihåg exakt vad som sades 
och hur, särskilt om man under tiden inte är van att ta anteckningar eller om dessa 
blir oförståeliga i efterhand (Trost 1993, s. 50–52).  

Jag har genomfört kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär 
att jag har haft en struktur med grundfrågor och teman kring vilka jag fört samtalet, 
utan att försöka styra samtalet för mycket. Vid en kvalitativ intervju gäller det att 
låta den som blir intervjuad styra samtalet och följa den. Jag har valt semi-struktu-
rerade intervjuer som form eftersom jag ville uppmuntra mina informanter till att 
kunna ge öppna svar och att själva välja vad de berättar för mig. Eftersom jag är 
intresserad av åsikter och värderingar som reflekterar de attraktionskrafter jag vill 
undersöka vill jag inte riskera att styra samtalet för mycket åt något håll. Med det 
sagt behövs någon slags diskussionsram att förhålla sig till för att kunna styra in 
samtalet på ämnet i fråga, men då utan att ge för riktade frågor som redan har ett 
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givet svar. Frågorna bör inte komma i någon bestämd ordning och bör vara formu-
lerade mer som ämnesfrågor istället för konkret formulerade frågor (Trost 1993, s. 
47). Eftersom jag inte är har för avsikt att göra en jämförande analys av deras utta-
landen  

En intervju är aldrig en helt jämlik situation, det förekommer alltid en viss mak-
tobalans i en intervjusituation (Trost 1993, s. 68). Detta beror dels på att den som 
intervjuar har en förkunskap om frågorna och deras karaktär, samt hur dessa kom-
mer att analyseras i studien i fråga, vilket intervjusubjektet inte har. Den som inter-
vjuas är dock expert på sitt eget område och har på så sätt något att sätta emot den 
som intervjuar. En intervju är aldrig en helt opåverkad situation och det som sägs 
är påverkat till viss grad av det fabricerade samtalstillfället. Den intervjuade är med-
veten om att dennes utsaga kommer att användas i ett syfte och att intervjuaren har 
en agenda med sin undersökning. Därmed finns en risk att informantens svar är 
färgade av vad den tror att intervjuaren vill ha för svar, snarare än att svara san-
ningsenligt sina egna uppfattningar och åsikter. En viss avvägning måste göras i 
hur mycket av sina frågeställningar som bör förmedlas till sina informanter, för att 
inte riskera att de redan på förhand kunnat anta vilka svar som förväntas, samtidigt 
som det är etiskt tveksamt att inte berätta något om sina intentioner som forskare. 
Jag har därför sett till att vara tydlig med studiens syfte samt skickat frågorna i 
förväg till de informanter som önskat detta. Jag har även spelat in intervjuerna samt 
fört minnesanteckningar för att komma ihåg kontextuella detaljer som kan ha bety-
delse vid analysen men som inte tedde sig som viktiga vid intervjuns genomförande 
(Fägerborg 2011, s. 108–109) och för att kunna återge informanternas uttalanden 
korrekt. 

Snabbintervjuer 
Utöver de intervjuer som hållits med personer yrkesverksamma inom kulturarvs- 
eller turismsektorn har ett antal kortare intervjuer gjorts med turister. Jag vill få 
turisternas perspektiv på kulturarv i allmänhet, men eftersom det skulle vara väldigt 
svårt att få kontakt med personer som kommer besöka platsen samtidigt som mig i 
förväg har jag valt att genomföra ett antal snabbintervjuer. Ett mindre antal öppna 
frågor formulerades kring kulturarv, kulturturism och deras uppfattningar av och 
motivation till att besöka platsen. Jag har ställt frågor kring varför de har valt att 
besöka just den här platsen, vad de hade för förväntningar på sin vistelse och hur 
de har hittat information om platsen. Därefter ställde jag en del frågor specifikt om 
kulturarv och deras kunskap om detta samt vilka aspekter av kulturarv som de anser 
viktiga vid ett besök. Jag frågade även i vissa fall, då turisten själv tangerade detta 
ämne, om de upplevde att det kan finnas ”för många turister” vid sådana här platser. 

Tanken med kortare frågor är att mindre tid tas i anspråk och därmed borde det 
kunna vara enklare att få fler informanter att vilja delta. Jag har rört mig i området 
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med de mest populära platserna i städerna för att där kunna fråga personer som 
verkar vara på besök. Jag har totalt talat med 18 turister från Dubrovnik och Toruń. 

Under de dagar som jag besökte städerna var det ganska få turister på besök, 
undantaget Dubrovnik. I Toruń var den överhängande delen inrikes turister, jag 
mötte ytterst få personer som inte pratade polska. Detta kan till stor del bero på 
årstiden, att det är lågsäsong för besök dit, då informanten vid turistbyrån jag talade 
med menade att staden får en hel del turister från hela världen under högsäsong. 
Detta gjorde alltså att de jag har intervjuat uteslutande har bestått av polska turister. 
I Visby visade det sig vara ännu färre turister. Mitt besök inföll sig under vardagar, 
vilket naturligtvis påverkade detta, tillsammans med årstid och väder. Därför finns 
inget intervjumaterial med turister från Visby inkluderat. Merparten av de turister 
jag talat med träffade jag alltså i Dubrovnik, vilket påverkar utfallet av mina slut-
satser. 

Jag kommer genomgående att kalla dessa personer jag intervjuat för turister, 
för att inte skapa förvirring med mina övriga informanter.  

Tillvägagångssätt vid intervjuer och bearbetning av material 
För att kunna analysera intervjuerna kvalitativt har dessa spelats in för att senare 
kunna transkriberas helt eller delvis. Snabbintervjuerna med turister har transkribe-
rats i sin helhet, medan de längre intervjuerna har transkriberats delvis beroende på 
svarens relevans till forskningsfrågorna. Risken med snabbintervjuerna är att ana-
lysen blir ytlig och fragmentarisk, men förhoppningsvis med ett tillräckligt stort 
antal torde några mönster i uppfattningar kunna uttolkas. Snabbintervjuerna bör 
därför ses som ett komplement till mitt övriga material, tillsammans med observat-
ioner och de övriga intervjuerna. 

Materialet har bearbetats genom en kombination av att transkribera intervjuerna 
samt att efter intervjun lyssna igenom bandet och göra minnesanteckningar samt en 
sammanfattning av intervjun. De delar som bidragit till att besvara mina frågor har 
transkriberats ordagrant, medan det som sagts därutöver har sammanfattats. Vid en 
sådan här bearbetning kan därför materialet omstruktureras så att strukturen passar 
in i intervjuguiden och lättare kan jämföras med resten av materialet (Trost 1993, 
s. 114). Transkriberingen har redigerats, även om den till en början skrivits ner or-
dagrant och med alla pauser och småord. Detta för att det ska bli en läsbar text som 
är lätt att följa (Fägerborg 2011, s. 108). Eftersom jag inte gör en språklig analys på 
det sätt där pauser, ordval och utfyllnadsord är viktiga har dessa skalats bort till 
slutprodukten.  

Jag har valt att anonymisera alla informanter. I de fall där jag har gjort längre 
intervjuer benämns informanterna med deras yrkesroll eftersom det är anledningen 
till att jag har valt att tala med dem samt ett fabricerat förnamn med begynnelse-
bokstaven från respektive stad. När jag refererar till en turist har jag valt att enbart 
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benämna dessa för ”turist” då jag ser detta material som mer kvantitativt än kvali-
tativt.  

Observation 
Jag har gjort observationer när jag fysiskt har besökt platserna i mina fallstudier. 
Här använder jag begreppet tät beskrivning (thick description) så som det beskrivs 
av den amerikanska antropologen Clifford Geertz (Geertz 1993). 

Tanken med att göra observationer på platsen är att själv kunna se och ta intryck 
av det som platsen i sig förmedlar till besökare. Inte bara genom byggnader och 
atmosfär, utan även med information, text och medier. Syftet var att kunna jämföra 
med mina informanters utsagor och övrigt källmaterial.   

Observation är en bra metod för att förstå hur människor beter sig och reagerar 
i olika sociala situationer och ger beskrivningar för olika fenomen som det gestaltas 
i vardagliga och kulturella sammanhang. Observationer kan ge kunskap om sådant 
som för människor ter sig så självklart att de inte tänker på att berätta om detta när 
de tillfrågas (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Därmed kan man göra jämförelser 
mellan vad människor säger och vad de faktiskt gör i en given situation. För denna 
undersökning innebär detta att jämföra vad turisterna säger om deras motivationer 
till att besöka dessa platser och vad de väljer att se, med hur personer faktiskt rör 
sig i staden och hur de interagerar och agerar med platsen. Här används platsbase-
rad observation (Pripp & Öhlander 2011, s. 120). Det innebär att observationen 
utgår ifrån en plats istället för en specifik situation eller en utvald målgrupp. Under-
sökningen har ju en uttalad målgrupp på det vis att de jag intervjuat är turister, men 
det är platsen som bestämt vilka jag tillfrågat. Jag utgår från att platsen är viktig och 
påverkar hur människan uppfattar och rör sig i rummet. Därför vill jag interagera 
med personer i närhet till de världsarv som är fokus för undersökningen. Hade jag 
haft turister i allmänhet som fokus hade jag kunnat röra mig utanför gränserna för 
världsarvet och fråga personer som turistar på helt andra platser.  

Med observation i fält innefattas inte bara synen utan alla sinnen. Därmed har 
jag valt att luta mig mot begreppet tät beskrivning som bygger på att göra beskriv-
ningar som är så heltäckande som möjligt med alla intryck beskrivna, men även att 
samtidigt tolka det som händer under observationen, personers agerande och kon-
texten. Doft, smak, känsel och hörsel har stor inverkan på hur vi uppfattar ett feno-
men eller en plats och observationen blir en kroppslig upplevelse (Pripp & Öhlander 
2011, s. 127 f). Dessa kroppsliga upplevelser kan hjälpa till att skapa en viss förstå-
else för sina intervjusubjekt och därmed ge upphov till nya frågeställningar då nya 
erfarenheter görs. Som observatör finns alltid en förförståelse för det den tittar på 
och en ”ren” blick existerar inte (Pripp & Öhlander 2011, s. 131–132). Detta är 
något som måste tas i beaktande vid analysen av kontext och mening. 

Enligt Joseph G. Ponterotto blir tät beskrivning ofta missförstått och orsakar 
förvirring bland de forskare som ämnar använda denna metod (Ponterotto 2006). 
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Det är en observationsmetod för att beskriva och tolka en observerad händelse eller 
social situation. Begreppet myntades av Gilbert Ryle och vidareutvecklades av Clif-
ford Geertz och Norman K. Denzin (Ponterotto 2006, s. 539–540). Efter läsning av 
dessa två framstår tät beskrivning som en metod för att inskriva avsikten bakom 
olika beteenden av beskrivningen av en plats eller händelse. Att förstå och inkludera 
kontexten, samt beskriva den nuvarande och framtida avsikten bakom ett beteende 
till en situation är av vikt för att kunna göra övergripande slutsatser av det studerade 
fenomenet (Ponterotto 2006, s. 539). Vid en sådan beskrivning av socialt agerande 
sker ett tolkande redan vid observationen av omständigheter, motivationer, strate-
gier och andra aspekter som utmärker en händelse.  Eftersom denna typ av under-
sökning söker beskriva andras uppfattningar av något krävs att kontexten inom vil-
ken tolkningarna görs beskrivs utförligt och tätt, för att visa på inom vilken tolk-
ningsram som tolkningarna har utförts, samt för att kunna ge läsaren en känsla för 
vilka emotioner och tankar som turisterna upplever. En tät beskrivning innebär att 
beskriva detaljer, kontext, känslor och relationella aspekter mellan personer. Med 
en tät beskrivning blir individernas röster, känslor och handlande hörda (Denzin 
1989, s. 83). 

Det handlar alltså inte om en omfattande och detaljerad beskrivning av platsen 
och sociala interaktioner, utan snarare om att beskriva kontext och mening, samti-
digt som en tolkning sker av turisternas beteenden och ageranden (Ponterotto 2006, 
s. 541). 

Analys av turistinformation 
Texter om platserna som riktar sig till potentiella besökare av staden har analyserats 
eftersom dessa kan ha påverkat turistens blick på platsen som därmed påverkar hur 
de uppfattar sitt besök.  Kulturarvsskapande sker med olika nivåer av inverkan från 
olika aktörer. Lokalbefolkning med särskilt intresse för bevarandet, privat sektor 
och potentiella ägare av turistrelaterade tjänster samt staten och lokala myndigheter 
(Urry 1990, s. 112). Vad som är menat att betraktas av turistens blick påverkas 
därmed till stor del även av yrkesverksamma inom kultur och turism som har till 
uppgift att reproducera och välja ut objekten inom ett sammanhang. Därför har jag 
valt att fokusera min undersökning på observationer av just de här symbolerna som 
är till för att rikta turistens blick, samt intervjuer med personer vars yrke helt eller 
delvis består i att arbeta fram dessa symboler. Till detta tillkommer alltså även tex-
ter om platsen.  

Denna del av undersökningen innebar en genomläsning av några av de större 
reseguiderna som finns publicerade från förlagen Lonely Planet samt Berlitz. Dessa 
har analyserats för att se i vilken utsträckning de undersökta platserna förekommer, 
hur de beskrivs, samt vilka formuleringar som används och vilka värdeladdade ord 
som förekommer i texterna. Med värderingsord syftar jag på de formuleringar som 
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är tänkta att förmedla känslor och egenskaper av något, ord som tillskriver något en 
egenskap eller karaktärsdrag (som vacker, enorm, charmig osv.). Jag har även sam-
lat in broschyrer från turistbyråerna samt fotograferat en del av de skyltar som fanns 
i stadsrummet och på stadsmuseerna för att se vilken bild och föreställning av plat-
sen och dess utbud av kultur som en besökare får innan och under ett fysiskt besök. 

Utöver detta har även relevanta rapporter och beslutsprotokoll från UNESCO 
undersökts som är relevanta för platsernas status som världsarv och aspekter kring 
deras bevarande och förvaltning.  
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Tre städer – tre världsarv  

I de följande kapitlen presenteras analysen av fallstudien som genomförts på tre 
olika platser. Först ges en beskrivning av platsen utifrån de observationer som gjorts 
på plats. Därefter kommer jag att presentera mitt material utifrån de intervjuer som 
genomförts med turister och personer yrkesverksamma inom området för förvalt-
ning och förmedling av kulturarv, grupperat efter olika teman som framkommit ur 
materialet: Attraktionskrafter, Förvaltning och förmedling samt Hållbarhet, beva-
rande och massturism. Därefter följer en sammanfattning av kapitlet och i sista ka-
pitlet en sammanfattande diskussion.  

Världsarv är som tidigare diskuterats, ett kulturarv som valts ut för att repre-
sentera en enastående del av mänsklighetens historia och utveckling. Därmed har 
deras nominering påverkats och skapats av politiska krafter men förutsättningarna 
för förvaltning och förmedling ser olika ut i städerna. Här visar jag vilka föränd-
ringar som nomineringen fört med sig, både för turister och förvaltning men även 
för platsen i sig.  

Visby 
Från färjan möts man direkt av Visbys hamn där det på sommaren vimlar av båt-
turister, glassätare och restauranger. Tar man sig närmare innerstaden möts man av 
små stenhus, vindlande gränder och murgröna på de medeltida gatorna och runt 
varje hörn finns resterna av en kyrkoruin. Under lågsäsong är det tydligt att detta är 
en sommarstad. Många affärer är stängda för säsongen och utbudet på fik och re-
stauranger är begränsat innanför muren. Sommartid är utbudet betydligt större och 
det anordnas en stor mängd evenemang och konserter. Av de mer kända kan nämnas 
Medeltidsveckan, Stockholmsveckan och Almedalsveckan.  

Själva världsarvet innefattas av den 3,4 kilometer långa ringmuren, allt innan-
för den, husen, gatunätet och ruinerna samt en buffertzon utanför ruinen med vall-
gravar på den norra sidan. En promenad längs muren ger en inblick i hur många 
torn det finns bevarade och hur dessa kan ha använts. Kommer man utanför muren 
blir det ganska direkt tydligt att det medeltida tar slut där. Ett tydligt exempel är 
Österport som leder till östertorg, där affärer med moderna skyltar trängs med 
systembolag, bankomater och bussar. Där byts de kullerstensbelagda gatorna 
snabbt mot asfalt och biltrafiken blir påtaglig.  

Bland de sevärdheter som rekommenderas av turistkartor och skyltar i staden 
finner vi Almedalen, en lummig park vid vattnet som överblickar en del av ringmu-
ren och Kruttornet, det äldsta tornet i ringmuren. Härifrån kan man följa muren 
förbi Botaniska trädgården och vallgravarna till Norderport, vidare till Österport. 
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Vart blicken än vänds möts man av de smala gränder och små hus som reproduce-
rats i otaliga reseskildringar och vykort. Turistens blick får kanske här det den för-
väntat sig. Ingenting sticker ut från den ”medeltida” bild som staden effektivt byggt 
upp genom att städa bort moderna inslag. Ovanför hustaken reser sig Domkyrkans 
torn och denna är ett populärt besöksmål, inte bara för de som besöker kyrkans 
gudstjänster, utan även för den arkitekturintresserade eller nyfikne turisten. Vid 
Stora torget finns en av de största kyrkoruinerna, S:t Karins ruin. På sommaren an-
ordnas konserter och liknande i ruinen, men nu under lågsäsong är ruinen stängd 
och den stora byggnaden tornar upp sig över torget som en påminnelse över den 
forna medeltida staden.  

Innerstaden ska vara bilfri, förutom ”behörig trafik”, men trots detta möts man 
ofta av bilar på de smala gatorna. Vibeke påpekade att det, särskilt under sommaren, 
verkar som att alla plötsligt ”är väldigt behöriga”, men jag förstår att hon anser att 
många förbiser bilförbudet (Vibeke 2019). Här stöts bilden av den medeltida små-
stadsidyllen mot vardagens behov av bilburen förflyttning i en lågmäld konflikt. 
Mötet mellan nu och då, som även identifierats som en av attraktionskrafterna, syns 
på fler håll. Pizzerior med ”medeltida” skyltar som försöker smälta in i omgiv-
ningen, bevarade äldre fasader men med modern inredning. Nutiden försöker 
komma överens med dåtiden. Precis som Ronström påpekar så är det förr-i-tiden 
som lockar, det är inte så viktigt vilket förr-i-tiden som åsyftas (Ronström 2008, s. 
61–64).  

Toruń 
Toruń känns mer levande än mina andra exempel. Det märks att det är en stad där 
många bor och arbetar. De äldre husen blandas med en del yngre hus och moderna 
butiker. Staden har även ett universitet i närheten av Stare Miasto (gamla stan). 
Tanya berättar att staden består av en nyare del och en äldre som delas av med gatan 
Podmurna som löper genom staden från norr till söder (Tanya 2019). Detta märks 
även på de sevärdheter som finns uppmärkta på turistkartan, där 5 stycken befinner 
sig på nya sidan och 23 stycken på den äldre.  

Staden är uppbyggd längs huvudgatan Szeroka där de flesta av affärerna ligger. 
Därifrån löper raka gator i ett rutnät, vilket gör det lätt att hitta. Bland de största 
sevärdheterna finner vi dels ruinerna från Tyska orderns slott som ligger utmed 
vattnet i stadens östra del. Därifrån kan man följa muren med dess två portar, Bridge 
Gate och Sailors Gate för att sedan hamna vid ”det lutande tornet” som är en populär 
plats att stanna för att ta foton för turister. Det är även här jag har genomfört de 
flesta av mina snabbintervjuer. Staden har en del kyrkor som är välbesökta, de flesta 
uppförda i gotisk stil, men även en barockkyrka. Det finns ett flertal museer att 
besöka. Bland de museer som ägs av Regionmuseet finns Gamla Stadshuset med 
ett klocktorn man kan besöka, Copernicus hus, Huset under stjärnorna innehållande 
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en samling orientaliska föremål, Tony Halik-museet med föremål insamlade från 
en upptäcktsresande, Eskens hus som är ett historiskt museum samt Pepparkaksmu-
seet.  

Copernicus är stadens guldgosse och föddes förmodligen i ett av de hus som 
idag är museum över Copernicus liv och arbete. Det finns en staty rest över honom 
på torget, som även den är ett populärt motiv för fotografier. Många affärer och 
restauranger är döpta efter honom och det är svårt att undvika att förstå att han har 
koppling till Toruń. Detsamma gäller pepparkakan, som även den är en lokal stolt-
het. Det finns ett populärt pepparkaksmuseum, samt ytterligare ett pepparkaksmu-
seum som de kallar ett levande museum, eftersom man där kan få vara med och 
baka egna pepparkakor med likadana formar som förr. I nästan varje gatuhörn finns 
en affär som säljer pepparkakor med imponerande dekorationer, ganska olika våra 
svenska pepparkakor till jul. Ytterligare en populär staty att fotografera är brons-
åsnan som står diagonalt mot Copernicus på torget. Många turister uppfattar statyn 
som gullig och fotograferas tillsammans med den, stående bredvid eller sittande på 
den, särskilt små barn. Problemet är att detta inte enbart är ett gulligt djur, utan ett 
monument över den tortyr som utfördes här som officiellt straff under medeltiden 
då brottslingar fick gränsla en träversion av åsnan med vikter fästa vid fötterna som 
på sin rygg hade en vass järnskena (Baker, Di Duca & Richards 2012, s. 329). Det 
är något barnen får känna av när föräldrarna placerar dem på åsnan. Ytterligare 
analys av åsnan följer under kapitlet Förvaltning och förmedling.  

Staden har sedan införandet på listan lagt mycket resurser på att rusta upp sta-
den och restaurera de äldre byggnaderna. Detta märks tydligt när man promenerar 
genom staden, många av de byggnader som finns utmärkta som sevärdheter är i 
toppskick, nästan som nya, med nymålade fasader och restaurerade ornamenterade 
blinderingar. 

Dubrovnik 
Ungefär 1000 invånare bor i staden (McKinsey & Company & World travel & 
Tourism Council 2017, s. 42) men det är svårt att veta exakt antal då många är 
skrivna i staden men bor på andra platser för att kunna hyra ut sin bostad (Davor & 
Dragan 2019). Staden är uppbyggd längs huvudgatan Stradun, där många av se-
värdheterna finns samt en stor andel av alla restauranger, barer, caféer och souve-
nirbutiker. Den marmorbelagda gatan löper från en av de två stadsportarna till ett 
torg, där bland annat Spontzapalatset och klockstapeln står. Hela staden omgärdas 
av de höga murar som staden bland annat blivit känd för. Dessa går att besöka mot 
en avgift på 200 kuna (ca. 280 sek). Staden är byggd i gul-grå sten och huvudgatans 
marmor är blankslipad och blänker i solen, kanske från de miljontals fötter som 
vandrat på platsen.  
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Trots att det är lågsäsong är många turister på plats under mitt besök. Mycket 
beror på de stora kryssningsskeppen som lägger till vid hamnen. Dessa turister be-
söker staden under ett par timmar, för att sedan åka vidare igen. Vid torget rör det 
sig många människor och många turister stannar och fotar, både klocktornet och 
varandra. Bredvid torget finns en marknad som säljer kryddor, honung och andra 
lokala produkter och där stadens invånare handlar. Det pågår hela tiden mycket ak-
tivitet och rörelse på platsen, torget verkar vara en populär samlingspunkt. Duvor 
flyger, musik från caféerna, barn spelar fotboll på gatan. Några män håller på att 
bygga ner en scen som stått på torget över helgen och man får intryck av att det 
arrangeras konserter ofta. Ljudet av havet och människorna störs bitvis av den re-
novering som sker på en husfasad en bit bort och det passerar en del hantverksfor-
don, en kontrast mot den i övrigt bilfria staden. Det är slående hur ren staden är och 
det märks att det läggs stora resurser på att städa. Det finns även skyltar vid stadens 
ingångar om att det är förbjudet att slänga skräp och fimpar på marken. Man får inte 
heller promenera i staden i enbart badkläder, vilket får mig att undra om detta för-
bud har drivits fram av semesterfirande turister som under sitt besök släpper sina 
vanliga hämningar och sociala koder.  

Dubrovnik har mycket att erbjuda när det gäller sevärdheter. Det finns många 
kyrkor och ett gammalt kloster. Man kan bland annat besöka ett gammalt apotek 
samt ett etnografiskt museum. Vill man få en överblick över staden kan man åka 
linbana upp till toppen av berget Srđ som blickar ut över havet. Utanför murarna 
blir nutiden påtaglig, där det lilla torget även fungerar som busshållplats, både för 
lokaltrafik men även för turistbussar. Fortsätter man förbi detta kommer man till 
Lovrijenac-fortet på toppen av ett ganska brant berg. För 50 kuna (ca. 70 sek), eller 
gratis med inträdesbiljett från muren, får man själv vandra runt i fortet och upp-
täcka.  

Intrycket jag får av staden är att det är en turiststad, det känns inte lika levande 
som Toruń och till viss del Visby. Affärerna är tydligt inriktade på turister snarare 
än lokalinvånare, det finns caféer, glasskiosker och ett stort antal souvenirbutiker. 
Endast en liten matvarubutik finns innanför murarna. Restaurangerna har alla me-
nyer på flera olika språk och på kvällarna möts man av ganska påträngande säljare 
från dessa som vill locka in folk till middag.  
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Attraktionskrafter 

 
Hur kommer det sig då att det reser så många människor till dessa städer? Vilka 
anledningar ger turisterna själva till sitt besök? Hur formuleras detta, både från de 
som arbetar med förvaltning och förmedling av platsen, men även i reselitteratur 
och broschyrer från platserna? I det följande avsnittet redogör jag för vad turister 
uppgav under snabbintervjuerna, samt hur mina informanter uttryckte det.  

 

”En vacker stad” 
Bland de turister jag talade med var det flera kommentarer som var återkommande. 
Jag frågade varför de valt att besöka platsen och fick ofta liknande svar. Framför 
allt framhävdes platsens estetik, flertalet turister beskrev platsen som vacker och att 
detta hade bidragit till att de velat resa dit. Många sa att det var mer vackert än vad 
de hade förväntat sig, men det var ingen som riktigt kunde sätta ord på varför de 
tyckte det. De beskrev platsen som ”topp 10” eller den ”bästa staden i landet”, en 
plats de alltid har velat besöka eller att det var en plats som fanns på deras lista över 
”must-see sights”. Dessa uttalanden gällde för alla de besökta platserna och verkar 
vara ett slags universellt värde som passar in på denna typ av plats som Visby, 
Dubrovnik och Toruń är.  

Att en plats är vacker eller att man måste ha besökt den verkar vara en svår 
attraktionskraft för turisterna att förklara eller sätta ord på, men det är en av de mest 
framträdande anledningarna som finns i mitt material. Vad som till exempel gör en 
plats till vacker borde ju vara en subjektiv uppfattning, men som ändå är kollektivt 
formulerad i deras uttalanden. En av turisterna svarade följande på frågan varför 
hen ansåg platsen vara vacker: ”There are many parts of the world that are more or 
less the same, but this is different”. Ett svar som ger fler frågor än svar, men visar 
ändå på hur hen får en känsla av att platsen har något speciellt som utmärker den. 
Att platsen och dess estetik har betydelse för turisten är tydligt då man ser till tidi-
gare nämnda definition om att vara turist, vilket innebär en fysisk förflyttning till 
en plats som skiljer sig från vardagen och arbetslivet. Platsen i sig bidrar till denna 
förflyttning från vardagslivet till något annat, något speciellt. Platsen behöver alltså 
bara vara något särskilt från vardagen och inte speciell i sig.   

En av dagarna i Dubrovnik spenderades på stadsmuren med ett par timmars 
vandring, observation och snabbintervjuer. På en av rastplatserna där muren går ut 
i en avsats, som på sommaren har en uteservering och som är en populär plats för 
att vila efter den långa klättringen uppför trappsteg, valde jag att stanna och utföra 
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en del av mina snabbintervjuer. Många av de som passerade platsen stannade för 
att ta ett eller flera fotografier, om de inte fotograferade utsikten så fotograferade 
de varandra. Att ta just fotografier, på varandra eller selfies observerade jag många 
gånger på alla tre platser. Denna handling kan förstås som ett slags bevis på att de 
har befunnit sig på platsen, eller som ett slags pilgrimsmärke enligt Urrys tanke-
gång. Här aktiveras den fotografiska blicken som söker efter den perfekta bakgrun-
den för vad de vill förmedla till omvärlden som ska få ta del av fotografierna. Att 
en plats har beskrivits som just vacker, eller på annat sätt estetiskt tilltalande bidrar 
till att forma turistens blick vid besöket. En vacker plats verkar aktivera den foto-
grafiska blicken, men även den romantiska blicken som söker efter vackra vyer att 
koppla av framför. Denna står sedan i kontrast mot de platser som får ett stort antal 
besökare som stör denna blick, vilket kommer diskuteras vidare under kommande 
kapitel om massturism.  

Ett fotografi kan alltså ses som ett bevis för den förflyttning från vardagen och 
arbetslivet som är grundläggande för att vara turist. Platsen eller bakgrunden för till 
exempel en selfie förefaller inte vara särskilt viktig, det är förgrunden som är i fo-
kus. Den fotografiska blicken söker efter symboler och landskap som kan bli tro-
värdiga bevis för resan, oavsett om det är det Adriatiska havet eller en okänd hus-
vägg. För dessa turister är alltså platsen inte oersättlig, de attraktionskrafter de söker 
står att finna på fler platser i världen. Hur en plats beskrivs av människor och media 
påverkar alltså hur turisten ser på platsen och vilken blick som läggs på den.  

Turisterna uttryckte även andra attraktionskrafter som kan kopplas till platsens 
utformning och estetik. Många påtalade att det är en fördel när en stad är mindre då 
det går att promenera överallt och utforska platsen på egen hand. Många små gator 
inbjuder till upptäcktsfärd. Känslan av att själv kunna upptäcka något som ingen 
annan gjort väcker en slags nyfikenhet som de vanliga besöksmålen inte verkar 
göra. Detta faller i linje med vad Urry diskuterar, just kring viljan hos turisten att 
hinna först till en plats innan alla andra hittar dit och ”förstör” platsen med sin när-
varo (Urry 1990, s. 10) Här riktas blicken mot det okända, kanske eftersöks de sym-
boler som är typiska för platsen eller som kan relateras till sitt eget liv, i linje med 
den antropologiska eller betraktande blicken. Detta kännetecknar även den 
slumpartade turisten som inte eftersöker speciella upplevelser eller kunskaper utan 
söker denna ”med fötterna”.  

Klimatet nämndes men var inte i största fokus. De fall det nämndes handlade 
det om att klimatet antingen störde upplevelsen av platsen eller kompletterade den. 
I Dubrovnik påpekade turisterna att det är unikt att det alltid är varmt, det kommer 
ingen snö någonstans till exempel. Men det kan också bli för varmt på sommaren, 
vilket gör det jobbigt att utforska staden under dagen. I Toruń var fallet att det inte 
är lika populärt att besöka staden under de kallare årstiderna, då det inte är lika 
uppskattat att promenera utomhus. Detsamma gällde Visby.  
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I Visby intervjuade jag personer som arbetar med förvaltning och förmedling 
av platsen, samt inom regionens kulturförvaltning och turistbyrån. De uttryckte lik-
nande uppfattningar om varför de tror att så många väljer att besöka Visby, vilket 
även sammanfaller med några uttalanden från de turister jag talat med från de andra 
platserna. De mest framträdande attraktionskrafterna enligt informanterna är att 
Visby är en vacker och magisk plats och en plats som man måste ha besökt, som 
Vibeke uttrycker det: ”som om det vore världens ände” (Vibeke 2019). Det finns 
en önskan att få vandra i de ”kulisser” som den medeltida stadskärnan utgör. Just 
ordvalet ”kuliss” är intressant i relation till diskussionen ovan om den fotografiska 
blicken. De menar vidare att Visby är unik med många bevarade ruiner och ring-
muren samt domkyrkan som bidrar till att Visby upplevs vara ett spännande turist-
mål och det verkar finnas ett intresse för platsen. Guidade vandringar genom staden 
är populära på sommaren. Viktoria menade att en anledning till att just Visby lockar 
besökare är att det är en levande plats och inte en ”theme park” (Viktoria 2019), 
Man kan se alla århundraden i en vy, historien är alltid närvarande, men samtidigt 
sker hela tiden en krock mellan nu och då. Just den här blicken förstärks av stads-
bilden som fullförts med skyltning och möblering i samma ”medeltida” stil, vilket 
tvingar turistens blick att bekräfta denna bild. Den levande platsen framhävdes även 
av Tanya som påpekade att det är just detta som är en av attraktionskrafterna med 
Toruń, att det är en plats där folk bor och arbetar vilket gör det till en levande plats. 
Dubrovnik å andra sidan riskerar att hamna på andra sidan detta spektrum då gamla 
staden utvecklats till att vara en plats för turister där få personer bor kvar.  

Många av dessa värdeord återfinns även i mitt material från Toruń och Dubrov-
nik. En stor del av de tillfrågade turisterna angav att platsens skönhet och vackra 
vyer hade en stor del i deras beslut att besöka platsen. Många angav just platsen och 
värden kopplade till platsen som viktiga anledningar till sitt besök. De talade om 
platsens skönhet, att det är en vacker plats och att de hört mycket bra om platsen. 
En turist hade åkt till Dubrovnik enbart på en väns rekommendation om platsens 
skönhet, utöver detta visste hen inget om platsen men det räckte för att ta beslutet 
om att resa. Dragan tror att många besöker Dubrovnik för att få se effektfulla pano-
ramavyer av staden och utsikten. Detta bekräftades alltså av turisterna.  

Ytterligare attraktionskrafter 
 
Jag fick intrycket att de flesta som var i Dubrovnik under den här årstiden var på 
genomresa i samband med ytterligare resmål, många kom med kryssningsfartygen 
som stannar i hamnen. Dessa turister fick alltså detta resmål ”på köpet” och har inte 
tagit ett aktivt val på samma sätt som någon som väljer att enbart besöka Dubrovnik. 
Men jag träffade ingen som aldrig hade hört talas om staden. De flesta svarade att 
de hade hört talas om den från vänner och bekanta eller bara allmänt och många 
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svarade att de blivit medvetna om staden genom tv-serien Game of Thrones. Även 
här är alltså inte platsen i sig en motiverande faktor och därmed ersättlig.   

Inspelningar av Game of Thrones, tillsammans med filmer som Star Wars och 
Robin Hood, har bidragit till att ge Dubrovnik ytterligare uppmärksamhet och 
lockar mycket besökare. Många som besöker platsen har en medvetenhet om detta 
även om det inte var deras största motivationsfaktor. Ett stort antal av de guidade 
vandringar som erbjuds har tema kring att visa inspelningsplatser och berätta histo-
rier från bakom kulisserna. Detta bidrar till att forma turistens medieskapade blick 
som då söker efter de kulisser, miljöer och byggnader som kan skymtas i filmens 
värld. Därmed bortser denna typ av turist mycket av det som finns att se på platsen 
för att fokusera på just sådana inslag. Platsen omformas från att vara en historisk 
plats med en betydelsefull bakgrund till att vara ”där de spelade in den där serien”.  

Att använda sig av kända personer eller händelser, som filminspelningarna, är 
något som sker även i Toruń. Där var det många som visste om staden tack vare 
Copernicus. Alla turister jag talade med hade det som första svar när jag frågade 
vad de visste om staden på förhand. Tillsammans med de välkända pepparkakorna 
utgör de en av de grunder som staden använder för att utmärka sig i sin marknads-
föring. Här handlar det alltså om värden som är platsspecifika och bevarande som 
kommer till uttryck och som verkar ha cementerats hos turisterna. Varken Coper-
nicus eller pepparkakorna skulle kunna marknadsföras på samma sätt i en annan 
stad, precis som att dessa två saker inte skulle kunnat användas i en annan stad för 
samma ändamål.  

Även kriget i Dubrovnik kan ses som en sådan historisk händelse, men som inte 
används på samma sätt i marknadsföringssyfte. Men en del turister angav att just 
kriget bidragit till att de fått vetskap om platsen och varit en bidragande faktor till 
varför de velat besöka staden. Många uttryckte även förvåning över hur lite spår det 
finns kvar av de skador som tillfogades byggnaderna under kriget. Någon turist i 
Toruń angav även krig som en faktor till att vilja besöka platsen, men då med hän-
visning till de stridigheter som var mellan Polen och Sverige på 1650-talet.  

Andra attraktionskrafter som angavs om Toruń gällde de många konserter som 
anordnas i staden. Några turister hade varit med och spelat med sin symfoniorkester 
kvällen innan jag talade med dem och de hade sedan passat på att stanna kvar en 
natt extra i staden för att se sig omkring. Konserter var även något som Tanya talade 
mycket om från turistbyrån. Förutom detta verkar staden locka besökare då det är 
en studentstad med mycket liv och rörelse, men även tack vare gamla staden och 
Copernicus. Här ser vi hur en känd personlighet används i marknadsföringssyfte 
precis som Ashworth påtalade, men även hur platsspecifika och bevarandeoriente-
rade värden lyfts fram av staden. Copernicus ansikte pryder många broschyrer och 
många restauranger och barer bär hans namn. 

Andra värden som uttryckts om Visby av både Vera och Vibeke är att platsen 
är exotisk och ett alternativ till att åka utomlands. Det är en bra sommarstad med 
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mycket möjligheter till sol och bad, det är många som bor på campingar runt om ön 
eller besöker släktingar. Det finns bra krogliv med många restauranger och mycket 
annat att göra. (Vibeke 2019). Detta stämmer även bra in på vad som sades i Toruń. 
Andra attraktionskrafter är att vandra i Visbys natur (Bengtsson 2019; Danielsson 
2019; Danielsson 2018). Vibeke tror att just natur och kultur i kombination lockar 
många. Även om mycket av affärsverksamheterna stänger för säsongen på hösten 
kan Visby besökas hela året, det anordnas många evenemang och konferenser. 
Visby ligger närmare nu med de nya snabbfärjorna, och är mer lättillgängligt som 
resmål. Denna tanke stämmer även in på de andra platserna. Många angav att de 
bodde i närheten eller att det fanns billiga flygbiljetter, vilket gjorde deras beslut 
lättare. Här artikuleras platsoberoende värden som inte nödvändigtvis hänger ihop 
specifikt med platsen och dess utbud, särskilt med tanke på världsarven. 

 

Men världsarvet då? 
Vera, anställd på turistbyrån, är av uppfattningen att historia inte verkar vara en 
särskilt stor motivation för besökare till Visby. Många som kommer in till turistby-
rån verkar inte veta om att platsen är ett världsarv och blir förvånade när de får veta 
det, men hon menar att de inte verkar lägga särskild stor vikt vid det utan fortsätter 
med sina planer (Vera 2019). Detta är något som återkom när jag talade med per-
soner från de övriga besöksmålen, både turister och informanter. Alla tillfrågade 
turister sade sig veta om att platsen är ett världsarv, men få visste vad det innebar. 
Ingen uppgav att detta var den främsta anledningen till att de valt att besöka platsen, 
snarare ett komplement till de andra attraktionskrafter som styrt deras besök. Tu-
ristguiden Tanya i Toruń menade att många som kommer in till turistbyrån främst 
frågar efter vart de kan köpa eller baka pepparkakor eller saker kopplade till Coper-
nicus. Många vet nästan ingenting om staden och blir förvånade att upptäcka att 
staden har så mycket att se, samt hur välbevarad den är när de får veta att det är ett 
världsarv. Precis som van Knippenberg & Egberts studie visar även min fallstudie 
på att den seriösa turisten alltså är i minoritet (van Knippenberg & Egberts 2018). 
Få åker till dessa platser enbart på grund av deras status på världsarvslistan, utan 
majoriteten är tillfälliga och slumpartade turister som åkt dit av andra anledningar. 

När jag frågade de turister jag talat med om de visste om att platsen är ett världs-
arv så svarade alltså samtliga att de var medvetna om detta. Men när jag frågade om 
de visste vad detta innebar så blev svaren mer otydliga. En turist svarade att hon 
tyckte det var oklart, men antog att det valts ut för att det är en del av historien. En 
annan svarade att ”Det betyder att någon sa ’ja, vi behöver försäkra oss om att be-
vara detta på nåt vis’…” Det finns alltså en vag uppfattning om vad världsarvssta-
tusen innebär men inga konkreta svar. Ytterligare en turist angav att världsarvet inte 
var en av anledningarna till att besöka platsen, det var mer som en bonus. Eller som 
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hon uttrycker det: ”It’s part of the appeal”. En av mina informanter uttrycker det 
följande: 

Vibeke: Det blir som att ha en baskrydda i en gryta, världsarvet är fonden som allting puttrar i. 
Ibland lagar man chili, ibland är det mer tex mex, ibland är det lite indiskt kryddat och ibland 
är det bara kanel och kardemumma. Hela tiden har man den här goda fonden att ösa från, på 
nåt sätt. Man måste ju använda sig av sitt världsarv så att man inte bor i ett museum (Vibeke 
2019). 
 

Här kan vi alltså läsa in att majoriteten av turisterna inte har just historia som hu-
vudintresse, precis som Vera är inne på, men att det alltså tillför något som är svårt 
att sätta ord på. Vad innebär det att något är ”en bonus”? Kanske kan detta perspek-
tiv bidra till att forma turistens blick och påverka intrycket av vad den ser på. Denna 
medvetenhet om världsarvet, men begränsad kunskap därtill, har med stor sanno-
likhet påverkats av reselitteratur och media. Därför följer nu en genomgång av den 
turistinformation som samlats in på platserna.  

Attraktionskrafter i reselitteratur och broschyrer  
Turistens blick påverkas till stor del av den bild som media målat upp av en plats. 
Platser som fått sitt namn på kartan genom medverkan i olika filmer och litteratur 
påverkas ytterligare av turistens mediaskapade blick. Därför görs nu en genomgång 
av en del av den reselitteratur som finns om dessa platser, samt det material som 
insamlats på plats från turistbyråer11. Detta för att visa hur den medierade bilden av 
platsen ser ut och hur den kan ha påverkat (och påverkas av) turistens olika blickar. 
Alla de tre städerna finns med i Lonely Planets lista över mest sevärda platser i 
landet. Visby är plats 5 av 15 i Sverige, Toruń plats 9 av 17 i Polen och Dubrovnik 
plats 1 av 17 i Kroatien (Dragicevich, Di Duca & Mutic 2017; Ohlsen, Kaminski & 
Quintero 2015; Baker, Di Duca & Richards 2012).  

En läsning av boken Sweden, från resehandboken Lonely Planet (Ohlsen, 
Kaminski & Quintero 2015), särskilt då kapitlet som berör Visby framhäver staden 
som en vacker plats. De använder uttryck som ”vindlande kullerstensgator, sago-
liknande stugor insvepta i blommor och underbara ruiner” (Ohlsen, Kaminski & 
Quintero 2015, s. 11) De framhåller att de tjocka medeltida murarna är en resefoto-
grafs dröm med en omgivning som lämpar sig för en promenad med utsikt. Sista 
meningen nämner att det finns många bra restauranger för den matintresserade. An-
gående massturism beskrivs Visby som om det ”svärmar med turister under högsä-
song på grund av sin status som världsarv” 12(Ohlsen, Kaminski & Quintero 2015, 
s. 237). Detta är intressant eftersom mitt material snarare verkar peka mot att just 

                                                
11 Merparten av materialet är på engelska och är i de flesta fall översatta till svenska. I några citeringar har 
författaren valt att behålla originalspråket då bedömningen gjorts att en översättning skulle missa vad citatet är 
menat att poängtera.  
12 Författarens kursivering. 
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världsarvsstämpeln inte är den största bidragande faktorn till attraktionskraften för 
dessa platser. Här framkommer det som den främsta anledningen till antalet besö-
kare.  

Texten använder många beskrivande värdeord, så som ”stadiga murar”, vilket 
jag tolkar till att läsaren ska få känslan av att muren fortfarande kan göra sitt jobb 
att beskydda stadens invånare (även tillfälliga) trots dess ålder. Det inger en känsla 
av trygghet och stabilitet. ”Vimlande kullerstensgator” och ”smala gränder och 
skandalöst bedårande gator” är några av de beskrivningar som används för Visbys 
stadsbild. Romantiseringen är uppenbar, de smala och problematiska gatorna för 
den moderna människan blir upphöjt till något åtråvärt, pittoreskt och charmigt. 
Husen längs dessa gator beskrivs som ”sagohus”, vilket snarare ger intrycket att det 
handlar om små modeller av hus som snarare förväntas beskådas på ett besök till 
Astrid Lindgrens värld och inte hus där människor faktiskt bor. Kyrkoruinerna är 
”suggestiva” och tankeväckande och hela staden är en ”ädel syn”. I hela kapitlet 
återfinns inga historiska fakta om staden alls.  

Från Toruń finns två analyserade bidrag, Polen från Berlitz reseförlag (Schlecht 
& Rydén 2016) samt Poland från Lonely Planet förlag (Baker, Di Duca & Richards 
2012). Båda dessa beskriver liknande saker och använder liknande beskrivningar 
för staden, med skillnaden att boken från Berlitz innehåller mycket mer historiska 
fakta än Lonely Planet. Där kan vi bland annat läsa att staden på 1300 talet kallades 
det vackra röda Toruń eftersom alla viktiga byggnader byggdes i tegel och sten efter 
att stadens råd förbjöd träbyggnader (Schlecht & Rydén 2016, s. 105). 

Böckerna rekommenderar att ta en dagstripp till Toruń för att gå runt den me-
deltida muren och titta på det lutande tornet. Författarna verkar alltså inte tycka att 
det är värt ett längre besök, utan att man kan få del av vad staden har att erbjuda på 
ett par timmar, något jag inte håller med om efter mitt besök till staden som varade 
ett par dagar. Staden beskrivs, i likhet med Visby, som ”vacker”. 

Även här lyfts Copernicus fram som ”stadens store son” och de rekommenderar 
ett besök till hans födelsehus som idag är museum. De framhåller även att staden är 
mest känd just tack vare honom, men även för sin unika samling av gotisk arkitek-
tur, slott, vackra kyrkor och bevarade befästningar som det lutande tornet.  

Något som är intressant är att reselitteraturen innehöll information om rådhuset 
som inte framkom vid mitt besök. Rådhuset är byggt med 12 salar som representerar 
årets månader, 52 mindre rum representerar veckorna, och 365 fönster som repre-
senterar antalet dagar på året (Schlecht & Rydén 2016, s. 107). Detta innebär att 
den som läst denna reseguide innan sitt besök kommer att se rådhuset i ett annat 
ljus än jag. Dessa rum, salar och fönster får en helt annan mening och framträder 
tydligare, kanske skulle den uttråkade turisten ägnat sig åt att räkna fönster från 
utsidan för att se om antalet stämmer.  

Språket i Lonely Planet är mer romantiskt. Där förekommer beskrivningar som 
att staden är ”magnifikt bevarad” samt är en ”mini-uppenbarelse” att besöka (Baker, 
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Di Duca & Richards 2012, s. 10) Även här lyfts pepparkakan upp till något värt att 
lägga till sin vistelse. De föreslår att ”muntra upp sig med en pepprig pepparkaka, 
Toruńs utmärkande sötsak” (Baker, Di Duca & Richards 2012, s. 324) Staden be-
skrivs som ett lugnare alternativ till ”hetsiga Krakow” och betongen i Warszawa. 
Författarna menar att staden borde vara på toppen av alla resenärers lista, men att 
alla inte hittar dit: ”Possibly as its delights seem low on everyone else’s list, leaving 
visitors who make it here to revel unrestricted in its wealth of red-brick buildings, 
UNESCO-listed sites and medieval city defense, all of which WWII mercifully de-
cided to ignore” (Baker, Di Duca & Richards 2012, s. 324). Här kan man tydligt 
läsa in att författarna menar att det är en fördel att inte alla resenärer hittar hit, ef-
tersom de som gör det får vältra sig ostört bland det staden erbjuder. Massturismen 
verkar inte riktigt nått hit ännu enligt texten. Detta faller även i linje med viljan att 
vara först på en plats och att upptäcka något ”oförstört” innan alla andra kommer 
dit som Urry talar om (Urry 1990, s. 42) vilket kanske bidrar till att öka platsens 
attraktivitet.  

Bland de sevärdheter som nämns finns de olika museer som ingår i regionmu-
seet. Huset under stjärnorna beskrivs med frasen ”a chunk of madly stuccoed archi-
tectural confectionery embellishing the main square” (Baker, Di Duca & Richards 
2012, s. 325). Utöver detta rekommenderas ett besök till The World of Toruńs 
Gingerbread, ett levande museum där man blir ledd av en utklädd person och får 
prova på att baka egna pepparkakor samt stadens befästningar och ruinerna efter 
Tyska ordens slott. Befästningarna har tre bevarade portar: Brama Mostowa, Brama 
Żeglarska och Brama Ducha Św. Vid den västra änden finner vi en del gamla sä-
desmagasin och det lutande tornet. Förutom detta rekommenderas de många kyrkor 
som finns i staden från olika tidsepoker samt Wozownia art gallery (Baker, Di Duca 
& Richards 2012, s. 326). 

Även för Dubrovnik har två olika resehandböcker analyserats från samma för-
lag som ovan (Dragicevich, Di Duca & Mutic 2017; McKelvie & Rydén 2017). 

I den ena boken finns Dubrovnik med både bland de tio sevärdheter man inte 
får missa, samt rekommenderas som en dagstur i bokens början. De tipsar om att 
”promenera på stadsmuren innan ni åker till flygplatsen” (McKelvie & Rydén 2017, 
s. 11). Precis som Toruń verkar alltså staden inte vara värd mer än ett par timmars 
besök.   

Reseguiderna framhåller att Kroatien har flera världsarv, bland annat Trogirs 
gamla stadskärna och det medeltida Split men den mest anslående platsen enligt 
författarna är Dubrovnik (McKelvie & Rydén 2017, s. 12–13). De fortsätter att be-
skriva denna ”självutnämnda Adriatiska havets pärla” som enastående, helt bevarad 
i all sin ursprungliga barockglans. Att få vandra omkring i staden under den be-
römda sommarfestivalen, eller att se solen sjunka ner i Adriatiska havet från stadens 
murar, är oförglömliga upplevelser. Även här framhålls staden som vacker, till och 
med en av Europas vackraste städer enligt en av bildtexterna (McKelvie & Rydén 
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2017, s. 14). Ett starkt uttalande som blir till sanning vid publicering av reseguiden 
för det ”pittoreska Dubrovnik” (McKelvie & Rydén 2017, s. 71). Det som skrivs 
om muren är att vid den södra muren som vetter mot havet kan man ta fina foton 
vid solnedgången. Inget om dess betydelse eller användning. Vidare läser vi att hu-
vudgatan Stradun är ”den eleganta pulsåder som går genom staden” och att den 
stora Onofriofontänen förser staden med färskvatten sedan 1444. Därefter följer 
kortfattade tips om att besöka en del andra platser samt självständighetskrigets mu-
seum på toppen av berget Srđ, som är värt att besöka ”enkom för den makalösa 
utsikten”. 

Lonely planet bedömer att bland Kroatiens topp 17 resmål är Dubrovnik num-
mer ett, som beskrivs som majestätisk (Dragicevich, Di Duca & Mutic 2017, s. 9). 
De skriver att den extraordinära muromgärdade staden är ett världsarv av goda an-
ledningar. Trots bombningar under 1990-talet finns dess mäktiga murar, stadiga 
torn, medeltida kloster, barockkyrkor och fascinerande hus kvar och är magnifika. 
För en närmare titt rekommenderas en promenad längs stadsmurarna där man kan 
kika in i gömda trädgårdar och uråldriga gator prydda med upphängd tvätt 
(Dragicevich, Di Duca & Mutic 2017, s. 255). En antropologisk blick fordras alltså 
här för att se det som gör platsen relaterbar till turistens eget kulturella samman-
hang.  

Författarna menar att oavsett om det är första eller hundrade besöket slutar ald-
rig den gamla staden att inge besökaren en känsla av förundran och respekt. De 
menar att det är svårt att tänka sig att någon skulle bli uttröttad av stadens marmor-
gator, barockbyggnader och skimret från Adriatiska havet, eller ”inte bli inspirerad 
av en tur kring de gamla stadsmurarna som skyddat en sofistikerad, civiliserad re-
publik under århundranden”. Staden är dock inte skonad från massturismen. Om 
man har fler dagar i staden rekommenderar boken att utforska gamla staden när 
”horderna av kryssningsturister” har åkt vidare. Dubrovnik är idag den mest blomst-
rande, eleganta och dyraste staden i Kroatien enligt författarna. Det har blivit en sån 
turistmagnet att det till och med diskuteras att begränsa antalet besökare i den bilfria 
gamla staden, huvudgatorna kan bli problematiskt fullsatta, särskilt när flertalet 
kryssningsbåtar ”spyr ur sig” passagerare samtidigt (Dragicevich, Di Duca & Mutic 
2017, s. 256). En tydlig negativitet mot kryssningstrafiken kan här utläsas av texten. 
Författarna skriver att turismen minskade under belägringen under självständighets-
kriget, men att staden nu har det motsatta problemet. Alltför många turister, varav 
ett flertal på dagsbesök från semesterorter eller kryssningsfartyg trängs på samma 
yta. Sommartid är gamla staden proppfull med folk och man måste boka boende i 
förväg för att inte bli utan (McKelvie & Rydén 2017, s. 71). 

När belägringen under självständighetskriget på 1990-talet upphörde, hade fler 
än 500 historiska byggnader skadats och 43 invånare dödats. Detsamma hände med 
staden Vukovar. Dessa två städer blev patriotiska symboler för ett kroatiskt mot-
stånd. Detta har bidragit till att sätta Dubrovnik på kartan och många vill besöka 
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platsen av den anledningen, både kroater och personer från andra länder (Snabbin-
tervju Dubrovnik).  

Gemensamt för dessa texter är att det finns ett tydligt fokus på upplevelsebase-
rade sammanhang. Texterna är tydligt gjorda för att väcka känslor och det historiska 
sammanhanget eller bakgrunden är inte lika viktig. Den tillfälliga turisten kommer 
förmodligen inte ens att läsa en sådan text, men den som gör det hittar förmodligen 
det som eftersöks. Kort, koncis information om var man bör leta efter upplevelser 
och vilken sort man kan förvänta sig. Den seriösa kulturarvsturisten har förmodli-
gen öppnat en annan bok innan sitt besök med mer information om platsens historia. 
Texter som dessa resehandböcker bidrar till att reproducera och skapa den bild av 
platsen som de flesta turister tar med sig vid ett besök och bidrar även till att forma 
kulturarvsturismen till vad den är idag.  

Som en del av min undersökning har jag även samlat in samtliga broschyrer 
från turistbyråerna som antingen hade att göra med stadens historia eller marknads-
föring av guidade turer. Från Dubrovniks turistbyrå fanns 13 broschyrer för guidade 
turer, varav endast en fokuserade enbart på att berätta om gamla stadens och 
Dubrovniks historia. De övriga erbjöd vandrade guidningar med inriktning på 
Game of Thrones, Star Wars eller en slags ”skräckvandring”. Här märks det tydligt 
vad det är som är av störst intresse just nu bland besökarna och turistföretagen är 
inte sena med att tillmötesgå denna efterfrågan.  

Från Toruń har åtta broschyrer från turistbyrån undersökts. Dessa har valt ut då 
de fokuserar på stadens historia på olika sätt eftersom det inte fanns några som ut-
talat erbjöd guidade turer. Två av dessa handlar om enbart Copernicus, en presen-
terar pepparkaksmuseet som tillhör regionmuséet och en broschyr presenterar alla 
museer som ingår i regionmuseet. Av de mer specialinriktade broschyrerna fanns 
en som heter ”Get gothic” som beskriver lite av stadens medeltida historia, bygg-
nader och sevärdheter. Sedan finns två broschyrer som pekar ut sevärdheter, en för 
de vanligaste och en för ”lesser known gems”. Utöver dessa fanns även en som 
riktar sig till barn (The City Office of Toruń 2019).   

Av broschyren ”Sevärdheter” som pekar ut de vanligaste platserna, har både 
den svenska och den engelska versionen lästs. Intressant nog är innehållet det-
samma med kortfattade beskrivningar av sevärdheter och dess historia. Men på bak-
sidan på den engelska finns en karta över var dessa sevärdheter finns att finna, med 
rubriken ”Toruń - UNESCO World Heritage Siteiec [sic]”, på den svenska motsva-
righeten finner vi samma design, med skillnaden att kartan bytts ut mot en text som 
berättar att staden är invald på världslistan samt en bakgrund till varför. Rubriken 
är ”Välkommen till en av Polens verkliga pärlor! Toruń – arkitekturens, vetenskap-
ens och konstens stad”. Denna text återfinns däremot på baksidan av den engelska 
broschyren med rubriken ”Get gothic” som beskriver staden i bredare drag istället 
för att nämna specifika besöksmål. Detta kan ses som att författaren till broschy-
rerna kanske har målgruppsanpassat utformningen av informationen. Då innebär 
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det att svensktalande turister som tar den mer allmänna broschyren om sevärdheter 
skulle har ett större intresse för världsarvet medan den engelsktalande turisten end-
ast är intresserad av detta om de även är specialintresserade av medeltida historia. 
Hur det står till med detta har denna fallstudie inte kunnat bekräfta då inga engelsk-
talande turister stod att finna. I de flesta broschyrerna framhävs att staden även är 
känd för Copernicus och pepparkakor.  

Från Visby finns tre undersökta broschyrer samt tre turistmagasin. Den ena var 
på engelska, resterande material var på svenska. Turistbyrån hade ingen broschyr 
som berättade om stadens historia. Denna nämns endast kort i några av magasinens 
artiklar. Världsarvet nämns ytterst fåordigt. De broschyrer som kunde ses som en 
del av världsarvsförmedlingen var en om Visbys kyrkor samt en som presenterade 
Gotlandsmuseet. I magasinen är det stort fokus på Gotlands natur och olika fysiska 
aktiviteter som ön erbjuder, som att cykla och vandra i naturen, även mycket fågel-
skådning. Världsarvet berättas det bara om i det ena magasinet där det har fått ett 
kort kapitel med rubriken ”Ett vimlande världsarv” (Bengtsson 2019). Där berättas 
att Visby har en unik kombination av gammalt och nytt med vackra klosterruiner, 
strosvänliga kullerstensgränder och ”after beach”. På följande sida förklaras varför 
”vi” (oklart om detta innefattar författarna eller något slags kollektivt ”vi” som be-
söker platsen eller bor där) älskar Visby med rubrikerna; Medeltida gator och stros-
vänliga kullerstensgränder, Ringmuren som ramar in staden, Maten och mixen samt 
Havet och strandpromenaden. Här lyfts alltså naturen, dåtid och nutid till samma 
nivå. Trots detta är resten av materialet överhängande inriktat på natur och nutid.  

Även för informationsmaterialet från turistbyråerna (och de privata företagen 
från Dubrovnik) är den gemensamma nämnaren en tydlig romantisering av platsen 
med text och bilder som ska väcka känslor. Det är även ett stort fokus på att göra 
och vara delaktig i olika aktiviteter, istället för att se och observera precis som tidi-
gare forskning visat. Pepparkaksmuseet i Toruń skriver till exempel att man borde 
besöka museet eftersom Toruń är en vacker stad och i deras museum ”får stadens 
historia en doft och smak”. Historiska fakta är i underkant, bortsett från materialet 
från Polen. Där har allt material en viss mängd historiska fakta, men världsarvet 
nämns kanske kort. I de fall som världsarvet faktiskt nämns är det ofta med få ord 
och utan problematisering. Det diskuteras inte vad konsekvenserna kan bli om 
världsarvet skadas eller om det kommer för många besökare till platsen. Det är tyd-
ligt att detta material inte är platsen för en sådan diskussion, eftersom texterna äm-
nar rikta turistens blick innan och under besöket till utvalda platser och föremål som 
kan bekräfta eller berika den bild de redan bär med sig.  

Sammanfattning 
Efter denna genomläsning ser vi att dessa typer av litteratur och information riktar 
sig till en speciell typ av turist, den tillfälliga turisten, med kortfattad information, 
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romantiskt språk för att fånga intresse och utpekande av ”det bästa” från platsen”. 
Texterna lägger stort fokus på platsens estetik och värden kopplade till platsens 
utformning. Det romantiserade språket riskerar att ge en felaktig bild av platsen då 
det som kan anses problematiskt ofta utelämnas. Världsarvet nämns kort men ut-
vecklas mycket lite i texterna. Detsamma gäller för utbudet av broschyrer och gui-
dade turer i städerna, där Dubrovnik sticker ut med sin nästan totala avsaknad av 
historiska vandringar. Uppfattningen man får av dessa texter är att platsen verkar 
vara utbytbar. Mycket av det som lyfts fram som attraktionskrafter kan finnas på 
andra platser. Att en plats är vacker behöver inte vara ett platsspecifikt värde, sär-
skilt då det inte baseras på något konkret.  

Polen däremot sticker ut för att det kanske inte är lika utbytbart. Stadens profil 
med pepparkakor och Copernicus överväger de mer generella värden som lyfts fram 
från de andra platserna. Det är inte heller ett lika uttalat resmål just för världsarv. 
Detta går då emot det som Walsh talar om när han menar att en del platser är utbyt-
bara eller oersättliga. Toruń verkar vara just oersättlig, medan Visby och Dubrovnik 
framstår som utbytbara, åtminstone om man utgår från de värden som framkommer 
ur detta material.  

Turisterna och informanterna uttryckte attraktionskrafter kopplade till platso-
beroende värden som att platsen har bra väder, är vacker och har fin utsikt. Detta 
var de största anledningarna till att de hade besökt platsen och påverkades mycket 
av vad bekanta och anhöriga sagt, samt vad de hört eller läst om platsen. Som vi ser 
i reselitteraturen är den överhängande informationen kopplad till just hur platsen 
ser ut och vad en besökare borde se på platsen, vilket bekräftar att turistens blick 
påverkas just av sådan information. Några av de andra attraktionskrafter som togs 
upp var kopplade till att det är enkelt och billigt att resa dit, samt att det finns kända 
personligheter eller mediauttryck kopplade till staden. Alla tillfrågade angav att de 
visste om att platsen är skyddad av UNESCO, men ingen angav detta som den hu-
vudsakliga attraktionskraften. Detta faktum var även kortfattat beskrivet i reselitte-
raturen, mer som en fotnot än ett utmärkande drag. 
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Förvaltning och förmedling 

Skyltar är viktiga för förmedling av en historia till en större grupp människor och 
är det vanligaste sättet att förmedla 
historien och information på en kultur-
arvsplats. Dock är det inte helt oproble-
matiskt och sker inte i dialog med den 
som ska läsa skylten som en guidad vis-
ning kan göra. Besökaren kan välja att 
läsa informationen eller inte, om den 
hittar skylten från första början. In-
formation om kulturarv, oavsett hur den 
förmedlas, hjälper besökaren att förstå 
vad den lägger sin blick på och kan 
även påverka hur denna blick formas. 
Den kan bekräfta eller säga emot det 
som turistens blick söker.  

Just skyltar skiljer de tre städerna 
åt, både i utformning och omfång. 
Dubrovnik stick ut eftersom det endast 
finns en skylt om världsarvet, vid de 
båda portar som leder in till staden. 
Denna berättar kortfattat om att staden 
är ett UNESCO-skyddat världsarv, 
samt hur skadorna såg ut under själv-
ständighetskriget. Den sitter dessutom ganska oåtkomligt så många går nog förbi 
utan att se den. Utöver denna finns ingen information vid de övriga byggnaderna 
eller monumenten. Inte ens till entrén till muren finns det information. Den kun-
skapstörstige turisten får leta annorstädes. I de andra städerna finns fler skyltar, 
både allmänna och objektsspecifika. Toruń vinner i tillgänglighet med sina tresprå-
kiga skyltar på engelska, polska och tyska. Dessa fanns vid varje byggnad som pe-
kats ut på turistkartor och de hade alla samma utformning vilket gjorde dem lätta 
att känna igen. På dessa finns även symbolen för världsarv och stadens vapen, vilket 
gör att den som inte kan något av dessa språk ändå får en chans att kunna gissa sig 
till vad de försöker säga. Dessa skyltar har satts upp av kommunen i samband med 

Bild 4 - En av totalt två informationsskyltar som 
fanns i gamla staden i Dubrovnik. 
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nomineringen till världsarv (Tanya 2019). Vid många byggnader fanns även skyltar 
som talade om att restaurering skett med medel från Europeiska Unionen. 

 I Visby finner vi en del skyltar på svenska och engelska. Enligt Viktoria har de 
satts upp i samband med ett projekt mellan olika parter men hon är osäker på vilka. 
Det är alltså inte något som kom i samband med nomineringen, utan verkar ha kom-
mit ett par år efter denna. Av de skyltar jag kunnat se har dessa satts upp av Region 
Gotland, Gotlands museum, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet till-
sammans med kampanjen rädda Visbys ringmur. 

Intressant nog fick jag en kommentar från en av turisterna jag talade med i To-
ruń, som tyckte att det borde finnas skyltar som berättar vad det är som är själva 

Flerspråkig skylt i Toruń. 

Bild 5 - En av skyltarna i Visby. Just denna fanns vid Stora torget och var 
uppsatt av Region Gotland och Gotlandsmuseet, men ett flertal andra skyl-
tar från andra organisationer fanns runtom i staden. 
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världsarvet. Han antog att det var en eller flera byggnader. När jag föreslog att det 
kunde vara hela gamla staden lät han förvånad och hade inte förväntat sig det. Detta 
visar att det finns information för den som vet var den ska leta, medan de som bara 
strosar går bet. Det visar även att det finns kunskap bland turisterna om vad världs-
arv innebär och att en plats finns med, men ingen mer ingående kunskap om vad 
det innebär.  

Av alla broschyrer som inhämtats från turistbyrån i Dubrovnik som marknads-
förde guidade turer var det endast en som hade ett renodlat historiskt fokus. Alla de 
övriga erbjöd alltså olika former av temavandringar med främst Game of Thrones-
tema, men även Star Wars och andra filmer och serier som spelats in på platsen. En 
del av dessa turer kombinerar temavandringen med historiska fakta om platsen, men 
inte alla. Därmed riskerar alltså berättelsen om staden att riktas bort från historiska 
fakta om platsen, och därmed världsarvet, mot att enbart belysa fakta om en specifik 
händelse (filminspelningen) från nutid. De turister som väljer att gå sådana guidade 
turer kanske därmed inte får en förståelse för platsen för dess kulturhistoriska värde 
och kanske då inte ser platsen för vad den är. Deras blick påverkas av en specifik 
aspekt av platsen som inte nödvändigtvis sammanfaller med de värden som gjort 
platsen till en historiskt viktig plats och världsarv. Den medierade blicken formar 
då hur de ser på platsen och vad de eftersöker, vilket påverkar hur de rör sig i staden 
och hur de förstår den.  

I Toruń finns ganska mycket offentlig konst i form av statyer. Inte många av 
lokalbefolkningen verkar veta deras betydelse, vilket Tanya bekräftade (Tanya 
2019). Till exempel är statyn av Copernicus på torget ett av de äldsta monumenten 
av honom, men idag är det inte många som reflekterar över detta. Statyn är snarare 
en populär mötesplats och fotomotiv. På andra sidan torget finns en fontän med en 
pojke och några grodor. Denna porträtterar en gammal lokal sägen i stil med Rått-
fångaren i Hameln. Ett kvarter bort finner vi en liten bronshund med ett paraply. 
Detta är en seriefigur vid namn Filus och kommer från en polsk seriestripp med 
karaktären Professor Filutek. Gemensamt för dessa är att ingen av monumenten har 
någon information i närheten, inga skyltar eller liknande. Jag hade alltså inte fått 
veta något om dem om jag inte hade frågat Tanya eller råkat läsa reseguiden. När 
jag frågade guiden just om avsaknaden av skyltar tog hon upp den tidigare nämnda 
åsnan som exempel13. Det monument som är tänkt att påminna om en fruktansvärd 
del av stadens historia, men som idag ofta ses som en gullig maskot. Hon menar att 
det skulle vara väldigt svårt att sätta en skylt vid ett sådant föremål, eftersom det är 
ett så komplext ämne. De vill inte heller skrämma bort de barn som fattat så stort 
tycke för åsnan. Därför har de valt att enbart berätta om bakgrunden vid vissa guid-
ningar och när folk frågar om den. Det här visar på hur de som arbetar med förvalt-
ning har makt att bestämma vilken historia som ska få berättas och vilken bild som 
ska förmedlas, det gulliga djuret eller det hemska tortyrredskapet. Därmed riktas 

                                                
13 Se sidan 41. 
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turistens blick från det som är komplext och jobbigt, mot det som är gulligt och 
underhållande och kanske bättre stämmer in i vad som förväntas av en semesterresa.  

Enligt Viktoria förmedlas inte världsarvet utåt i Visby och inte heller till sta-
dens invånare. Världsarvsstatusen är alltså inget som används som marknadsfö-
ringsresurs och innebörden av nomineringen försvinner då i mängden av alla andra 
attraktionskrafter som förmedlas. Men hon anser att förmedlingen av just världsar-
vet är något att jobba på då det är en del av skyddet. Hon säger att det är klart att 
man vill ha turister, men det ska också gå att bo på platsen. Annars försvinner en 
del av det som Visby nominerades för (Viktoria 2019). Om innebörden av en 
världsarvsnominering förmedlas, dels till besökare, dels till invånarna i staden me-
nar alltså Viktoria att förståelsen och respekten skulle öka för platsen och objekten. 
Detta kan då bidra till ett förändrat beteende som gör att världsarvet kan skyddas 
bättre. Hon verkar vara av uppfattningen att det då kan påverka vilken sorts turism 
som kommer till Visby och på vilket sätt som turisterna väljer att ta del av det. Hon 
menar även att det inte fungerar eftersom det i slutändan handlar om en stad där det 
fortfarande bor människor, och det måste vara möjligt att leva och verka på platsen 
utan allt för stora restriktioner kring platsen. Återigen kan man utläsa en motsätt-
ning mellan turismnäringen och kulturarvssektorn där båda grupper vill använda 
världsarvet på olika sätt.    

Viktoria håller med om att gränsen mellan förändring och förstörelse är hårfin. 
Hon påpekar dock att staden också har utvecklats otroligt mycket från medeltiden, 
från början var den till exempel inte en stenstad, den var en trästad (Viktoria 2019). 
Men den här förändringen och utvecklingen kan hävdas vara just en viktig del i ett 
kulturarv, att det fortsätter att användas och hålls levande.  

Efter besök till platsen och en genomgång av turistinformation blir det tydligt 
vilken sorts platsmarknadsföring de olika städerna har valt att använda sig av för 
att profilera sin stad. Dubrovnik kännetecknas av bevarandeorienterade och platso-
beroende värden då de lyfter fram platsens långa historia men även dess skönhet. 
Man kan även hävda, enligt Ashworth, att de använder sig av stadsområden med 
karaktäristisk prägel då de lyfter fram gamla staden och dess utformning, samt kän-
netecknande evenemang med deras koppling till Game of Thrones. Även om detta 
inte sker från officiellt håll så har staden svårt att undvika denna påverkan. Även 
Visby kan ses som att de marknadsför staden med karaktäristiska stadsområden 
samt kännetecknande evenemang enligt Ashworth, men även bevarandeorienterade 
och platsoberoende värden.  

 Toruń däremot riktar sig mer mot platsspecifika värden, då staden lyfts fram i 
sitt historiska sammanhang men även då de talar om de inslag som har stark kopp-
ling till just staden, som Copernicus. Detta kan även ses som personlighetsassocie-
rad marknadsföring enligt Ashworths modell.  
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En splittrad förvaltning 
Dubrovnik har ingen kommunalt eller regionalt samordnad turistverksamhet eller 
informationsbyrå, utan drivs enbart av privata företag och ideella organisationen, 
som den mina informanter är delaktiga i. Davor sitter som ordförande för the Tourist 
Guide Association, en icke-statlig organisation som försöker samordna stadens gui-
der och företag verksamma inom turismnäringen. I dagsläget är cirka 800 guider 
anslutna till organisationen. Dragan har tidigare varit ordförande för föreningen och 
arbetat som guide, men är sedan pensionen mer aktiv inom föreningen the Society 
of Friends of Dubrovnik Antiquities som fokuserar på frågor kring bevarande av 
kulturarvet och har ansvaret för bevarande och underhåll av stadsmurarna (the 
Society of Friends of Dubrovnik:s webbplats>society). De är även ansvariga för de 
skyltar som sitter runt omkring staden som pekar ut olika besöksmål och restau-
ranger.  

 Denna till synes disparata organisering av olika aktörer finner vi även i Visby. 
Där är ett flertal olika instanser involverade i arbetet med förmedling och underhåll 
av världsarvet. Regionen ansvarar för kulturutveckling och understöd, men arbetar 
även med kulturarvet genom olika samarbeten. Viktoria berättar att hon är involve-
rad i strategiarbete kring att ta fram en ny managementplan för Visby då hon sitter 
med i världsarvsrådet som representant för Gotlands museum. I det arbetet ingår 
även en mängd andra aktörer som region Gotland och deras världsarvssamordnare, 
länsstyrelsen, Uppsala Universitet - Campus Gotland, samt andra intressenter och 
experter, personer från turistnäringen och näringslivet (Viktoria 2019). Detta visar 
på hur många inblandade det kan finnas i arbetet kring världsarv och var genomgå-
ende för både Visby och Dubrovnik. Även när det gäller själva objekten finns ett 
splittrat ansvar, i Visby ägs muren av regionen men förvaltningsansvaret ligger på 
Riksantikvarieämbetet. Vibeke påpekar att regionen ensamt inte har de ekonomiska 
resurserna för att underhålla och reparera världsarvet. I Dubrovnik ligger alltså för-
valtningsansvaret på en ideell förening medan resterande förvaltningsansvar ligger 
på regionen (Davor & Dragan 2019). 

Toruń däremot sticker ut ännu en gång. Där har kommunen och regionen ansvar 
för dessa delar som gäller förmedling på platsen, med skyltar och offentlig inform-
ationsspridning. De har även en regionalt styrd turistinformation som lättare kan 
samordna och förmedla vad som händer på platsen. Regionmuseet har ett stort antal 
olika museer i staden och kan på så vis förmedla information till en stor del besö-
kare. Regionen, tillsammans med stöd från Europeiska unionen har skött restaure-
ringar av byggnader samt underhåll av dessa. Intrycket är att en mer samlad ledning 
sköter kulturarvsförmedlingen och underhållet i staden, något som även reflekteras 
av stadens enhetliga och informationsrika skyltar.  

Men borde det inte vara bättre att ha en central organisation som samordnar och 
kvalitetskontrollerar allt som har att göra med världsarvet? Under min intervju med 
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Viktoria svarade hon följande i samband med en fråga om förmedlingen av världs-
arvsstatusen: 

Jag: Är det ett aktivt val som tagits att inte marknadsföra världsarvet utåt? 
Viktoria: Nej, det är nog mer… Det är en så splittrad ledning. Det finns ju ingen organisation 

som bestämmer enskilt över världsarvet. Skulle det bara vara en som sköter allt, det finns ju 
exempel på städer där det inte längre finns nåt liv i centrumkärnorna, de har blivit spökstäder. 
Då finns det en risk att det blir så istället, att man bara satsar på att det ska vara en turiststad. 
Klart man vill ha turister, men det ska också gå att bo här. Annars försvinner en del av det som 
Visby nominerades för, att det är en bosättning som har funnits över väldigt långt tid och att 
den är kontinuerlig. Så då skulle man förlora mycket i världsarvsvärdet. Så det är ju en risk. 
Om man bestämmer att ”nu ska staten äga hela staden” så kanske de hyr ut, men det skulle inte 
vara rimligt. Det har alltid varit privat ägande i staden. (Viktoria 2019) 
 

En risk med att ha en mer enhetlig eller ensidig ledning är alltså att det riskerar att 
istället bli en förvaltning med ett egenintresse, som utelämnar behov och åsikter 
från invånarna i staden. Därför menar hon att det är bra att det finns fler aktörer 
inblandade i arbetet, men detta leder också till långa beslutsvägar och ett långsamt 
arbete. (För ytterligare diskussion, se Gustafsson & Karlsson 2003. Där argumen-
terar de för en ökad dialog mellan besökare och de som ansvarar för skyltar och 
liknande, och att man borde öppna upp för att fler aktörer borde få vara inblandade 
i förmedlingen av en plats och dess historia).  

Sammanfattning 
Hur historien och världsarvet förmedlas skiljer sig alltså mellan de olika platserna. 
Alla städer arbetar med skyltning men i olika utsträckning, vissa har många och 
informationsrika skyltar medan andra har en relativt informationsfattig skylt. Detta 
får betydelse eftersom skyltar och information bidrar till att rikta turistens blick mot 
eller från objekt och pekar ut dess betydelse. Dock kan det vara problematiskt med 
sådan ensidig kommunikation, vilket Tanya belyser då det gäller stadens offentliga 
konst som till viss del har en mörk bakgrundshistoria som skulle vara svår att besk-
riva i en kortfattad text.  

Men gemensamt för dessa platser är då att själva världsarvet och dess innebörd 
inte förmedlas som det skulle kunna, varken till besökare eller till städernas invå-
nare. Detta är en del av skyddet för världsarvet då fler är insatta i innebörden och 
betydelsen av en sådan utnämning, men riskerar dock att användas för fel syften av 
turismnäringen. Det finns en tydlig motsättning mellan turismnäringen och kultur-
arvssektorn som verkar vara svårlöst. En bidragande faktor till detta är alltså att det 
inte finns någon samordning eller organisation mellan dessa sektorer, vilket gör att 
förvaltningen och förmedlingen blir splittrad. Den ena armen vet inte riktigt vad 
den andra gör. Undantagen är dock, återigen, Toruń där all förmedling och förvalt-
ning sköts av kommun eller region, vilket minimerar antalet inblandade parter.  
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Hållbarhet, bevarande och massturism 

Massturism och hållbarhet – en paradox? 
Massturism var ett ofrånkomligt samtalsämne i alla tre städerna även då jag inte 
direkt frågade om detta. Det blev ganska snabbt tydligt att en del av dessa platser 
lider mer av dess konsekvenser än andra, men ingen är helt skonad. Den ökande 
turismen får även konsekvenser för de resurser som finns för att förmedla och un-
derhålla världsarvet. Platserna hanterade detta på olika sätt efter sina olika förut-
sättningar, vilket jag kommer redogöra för nedan.  

 Viktoria från Visby menade att regionen inte har de ekonomiska resurserna för 
att underhålla och reparera världsarvet. Hon menar att utnämningen till världsarv 
blev väldigt uppmärksammad och kan vara en bidragande faktor till de ökande be-
sökssiffrorna (Viktoria 2019). Det hänger även ihop med de nya snabbfärjorna som 
gör att man kan åka till Visby mycket snabbare, samt att inrikesflyget är billigare 
sedan början på 2000-talet. Vibeke berättar att Visby får uppåt en miljon besökare 
varje sommar. Många har sommarboende på ön, en ort som under vintern har 2–
300 invånare får på sommaren 2–3000 invånare. Och det märks på vägarna, i affä-
rerna, på vattenförbrukningen. Hon säger vidare att ”på sommaren är det bara att ge 
upp, då är det caféer och restauranger i varje gatuhörn. Och det lever sitt egna lilla 
liv” (Vibeke 2019).  

Viktoria anser däremot att det egentligen inte kommer för många besökare om 
man ser till det materiella. Det sker alltid ett slitage av en plats menar hon. När det 
kommer till användning av ruinerna till olika evenemang och föredrag sker alltid 
en kontroll innan och efter, samt dokumentation, just för att förhindra förstörelse 
eller onödigt slitage. Här tangerar hon gränsen mellan förstörelse och förändring 
som kan bli hårfin på sådana här platser. Hon påpekar att just den här förändringen 
är en del av vad Visby blivit nominerad för, som en bosättning som funnits under 
en lång kontinuerlig tid som fortsatt att utvecklas under den tiden. (Viktoria 2019). 
Men för att platsen ska kunna fortsätta vara kontinuerlig och kunna finnas för en 
lång tid framåt krävs just sådana försiktighetsåtgärder som hon nämner. Ett exempel 
på när detta inte fungerar finner vi från Dubrovnik. Innan min intervju i Dubrovnik 
promenerade jag längs huvudgatan med Dragan och Davor som då pekade ut gropar 
eller nedsänkningar på en del ställen i marmorstenen, som syntes tydligt med mar-
kanta sprickor. De menade att det kom från när produktionsbolag varit där för att 
filma Game of Thrones och då ställt stora, tunga maskiner och utrustning där. De 
berättade även att produktionsbolaget hade borrat fast utrustning i fasader utan 
några särskilda tillstånd. Detta visar på hur en okunskap om platsen från utomstå-
ende aktörer och en splittrad förvaltning kan leda till bestående skador på en plats. 
Här rör det sig alltså inte om den naturliga förändring som Viktoria talade om.  
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Men vilka konsekvenser kan då ökade besökssiffror få för världsarvet, bortsett 
från de fysiska påfrestningar som orsakas av många människor på samma yta? 
Forskning visar att ökade besökssiffror även kan riskera att urvattna en plats och 
dess levande kultur. Detta är något som flera av mina informanter, både från för-
valtningshåll och turister talade om. Kirshenblatt-Gimblett menar att ”The only way 
to keep visitors away from sites that they are ‘loving to death’ is to hide them” 
(Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 147–148). När kulturarvet reproduceras tillräckligt 
många gånger finns alltså risken att det urvattnas och istället blir till en klyscha och 
driver bort det som hon kallar ”the authentic lifespace”. Risken för att urvattna det 
autentiska livsrummet är även en av de risker som nämndes i diskussionen om en 
splittrad ledning i ovan kapitel. Viktoria menade att en ledning som inte har andra 
aktörer att förhålla sig till då riskerar att agera ur egenintresse och på så vis urvattna 
platsens autentiska livsrum och förvandla det till en turiststad. Även turisterna kän-
ner av när det inkräktas på det autentiska. Många jag talade med ansåg att det blir 
en sämre upplevelse för alla ju fler människor det finns på platsen.  

Vidare talar alltså Kirshenblatt-Gimblett om så kallade ”kulturkorridorer”, där 
turister rekommenderas att besöka en viss rutt för att på så sätt försöka hålla turister 
borta från det autentiska livsrummet på platsen (Kirshenblatt-Gimblett 1998, s. 
146). Guidade turer kan på ett sätt ses som en form av kulturkorridorer, där turister 
leds genom utvalda rutter och rekommenderas olika platser, ledda av en guide för 
att inte riskera att de vandrar iväg på egen hand in på ”förbjudet område”. Många 
av mina informanter föreslog även att försöka få människor att besöka andra se-
värdheter än de vanliga, en bit bort från själva staden. Detta kan också ses som ett 
försök att dels fördela den påfrestning som många människor på samma plats har 
på den fysiska platsen, men även ett sätt att styra turister mot det utvalda och bort 
från de ”mellanrum” där det autentiska livsrummet befinner sig.  

Kryssningstrafikens problematik 
Ett problem som togs upp under en stor del av intervjuerna och av många av de 
turister jag talat med var kryssningstrafiken. Som exempel hade Dubrovnik under 
2016 en miljon besökare, varav 800 000 var kryssningspassagerare (McKinsey & 
Company & World travel & Tourism Council 2017). Detta har lett till att staden 
fått varningar från UNESCO som hotar deras status som världsarv. UNESCO har 
rekommenderat staden att begränsa antalet besökare till staden till maximalt 8000 
besökare samtidigt. Dubrovniks borgmästare har uttalat sig som svar att de ska för-
söka halvera den siffran (McKinsey & Company & World travel & Tourism 
Council 2017, s. 42). Hur det har gått med den saken såg jag dock inga tecken på 
under mitt besök.  

Även Visby påverkas starkt av denna sorts turism. På frågan om det kommer 
för mycket folk svarar Vibeke att hon kan tänka sig att det kommer för mycket folk, 
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”särskilt med kryssningstrafik och sånt”. Kryssningstrafiken märks tydligt. Hon 
menar att ”de intar staden på nåt sätt och fotar överallt”. Hon berättar att det kan 
vara flera tusen per dag som kommer och ska äta glass på samma ställe. Då är det 
viktigt att tänka på kulturarvet så att det inte slits sönder, poängterar hon (Vibeke 
2019). 

Ett återkommande ämne gemensamt för båda dessa städer var att många kryss-
ningsturister tycker att det är för dyrt att gå av båten, med kostnad för mat och 
liknande, vilket gör att de väljer att stanna på båten. Något som påverkar detta är 
även att många av dessa besökare är äldre och inte kan röra sig i staden på ett enkelt 
sätt. De hade velat åka runt staden med buss eller liknande, men detta skulle inte 
vara möjligt i de gamla stadsdelarna. Detsamma gällde i Dubrovnik, där många 
väljer att stanna på båten, enligt Dragan och Davor, dels då de anser att det är dyrt 
att äta och uppleva saker i staden, dels att det är jobbigt att växla valuta. De vill inte 
heller betala med kort, eftersom de då behöver betala växlingsavgiften och detta 
medför ett problem även för dem som ändå väljer att besöka staden. Jag själv ob-
serverade hur några utländska kryssningsturister skulle betala inträdet till att besöka 
Dubrovniks stadsmur, men då de inte kunde betala med euro valde de istället att 
inte besöka muren alls. Detta medför alltså att de stora mängder kryssningsturister 
som ändå väljer att besöka staden inte verkar bidra ekonomiskt till staden, de intäk-
ter som i annat fall skulle tillfallit kulturinstitutioner, turistguider och lokala nä-
ringsidkare faller därför i händerna på kryssningsbolagen. Dessa turister stannar 
ofta en kort stund och tenderar därför att fokusera på att se ”det mest typiska” för 
staden (Urry & Larsen 2011; van Knippenberg & Egberts 2018). Dessa turisters 
blick kan sägas vara betraktande, de söker efter de symboler som de på förhand fått 
lära sig tillhör platsen, och under deras korta besök finns inget utrymme eller behov 
av ytterligare förståelse eller upplevelse. Detta bekräftades av de turister jag talade 
med i Dubrovnik som angav att de var på besök med just ett kryssningsfartyg. Några 
visste inte att besöksmålet skulle vara ett av stoppen längs rutten, det blev en över-
raskning när de lade till i hamnen. Några visste på förhand att de skulle stanna till 
där, men de ansåg inte att det var en av de bidragande faktorerna till att välja just 
den resan. De ansåg det vara ett plus till den övergripande upplevelsen av kryss-
ningen. För dessa resenärer verkar alltså platsen i sig inte ha någon betydelse. Även 
om många av dem framhöll att de tycker att platsen är vacker, så var det ingen som 
angav några attraktionskrafter som är kopplade specifikt till denna världsarvsstad. 
Därmed kan man dra slutsatsen att de ändå skulle valt att åka med kryssningsbåten 
utan Visby eller Dubrovnik med i resplanen, samt att de eventuellt inte skulle be-
söka platsen på egen hand. Men ändå väljer så många kryssningsfartyg att lägga till 
vid just dessa platser.  

World Travel & Tourism council (WTTC) framhåller i rapporten Coping with 
success – Managing overcrowding in tourism destinations (McKinsey & Company 
& World travel & Tourism Council 2017), att kryssningstrafik är en gemensam 
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källa för oro bland hamnstäder och artikulerar detta som en särskild utpekad varia-
bel i problemen kring massturism. WTTC ger i rapporten flera rekommendationer 
om hur man kan hantera problemen med för många turister. De säger bland annat 
att man borde fördela turisterna under en längre period, både på dagen och året, 
men även geografiskt. Detta var även förslag som mina informanter både från 
Dubrovnik och Visby talade om. Rapporten anser även att marknadspriserna borde 
regleras för att balansera tillgång och efterfrågan, men de lyfter ett varnande finger 
mot att för höga priser riskerar att exkludera en del människor från att kunna ta del 
av sitt eget kulturarv, men om det görs förnuftigt kan det bidra till ökade inkomster 
och minskade besökssiffror. Dragan och Davor berättade att detta är en pågående 
diskussion inom föreningen Friends of Dubrovnik Antiquities, som hanterar frågor 
kring bevarande av kulturarvet. Särskilt då med hänsyn till inträdesavgiften till att 
besöka stadsmuren. De har nyligen höjt avgiften och Dragan anser att de borde höja 
avgiften ännu mer, vilket möts av stora protester från Davor som inte alls håller 
med. Höjer man avgiften anser han att de borde kunna få mer hanterbara besöks-
siffror, men då även kunna lägga till att det ingår en kopp kaffe eller liknande i 
priset, även om han anser att man ändå får tillräckligt med valuta för pengarna. Han 
menar att man för priset får spendera hur mycket tid man vill på muren. Det finns 
ingen tidsbegränsning och man kan även fika längs vägen, njuta av solnedgången 
och fota. Davor poängterar dock, precis som WTTC att det riskerar att exkludera 
många som inte har råd med biljetten. Han tar barnfamiljer som exempel. Han är 
av åsikten att kulturarv är till för alla och borde finnas tillgängligt för alla (Davor 
& Dragan 2019). 

Game of Thrones var även ett av de hot som identifierades av mina informanter 
från kulturarvssektorn i Dubrovnik. De menade att det bidragit till förstörelse och 
påfrestningar i flera led. Under själva inspelningarna tillfogade inspelningsteamet 
skador på huvudgatan och fasader som syns än idag. Därefter har seriens popularitet 
tillfört en stor mängd besökare som har andra behov än tidigare, och kanske även 
en annan förståelse för staden. Det blir för stora besöksmängder och påfrestningarna 
på staden blir för stora enligt dem. De menar även att det urvattnar Dubrovniks 
historia och kulturarv då utrymmet översköljs av Game of Thrones-guider, souve-
nirshopar och liknande. Till detta kommer att en sådan här utveckling är tillfällig 
till sin natur. I år, 2019, visas den sista säsongen av serien, vilket kommer medföra 
att intresset för serien förmodligen kommer att avta efterhand, vilket gör det svårt 
att planera för en stabil ekonomi, menar mina informanter.  

Toruń har inte samma problem med denna typ av turister då de inte ligger nära 
någon kust, men Tanya menar ändå att staden har problem med för många turister. 
Det kommer många turister med olika bussresor, men framförallt kommer många 
under samma period av året. Staden har även en del evenemang som lockar många 
besökare, hon nämner bland annat en ljusfestival som på senare år blivit så populär 
att de blivit tvungna att börja ta inträde till en del av attraktionerna för att kunna 
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hantera antalet besökare. Även hon poängterar att de måste försöka få folk att be-
söka staden mer utspritt över hela året men att det är svårt att göra detta på grund 
av klimatet. Men detta visar på att det inte är enbart kryssningstrafiken som påver-
kar massturism vid en plats, men det är en stark bidragande faktor.  

Agenda 2030 
Med denna undersökning som bakgrund kan vi dra kopplingar till de delmål i 
Agenda 2030 som berör just kulturarv, turism och hållbarhet. När det gäller mål 8, 
som innefattar punkter kring hållbar turism, global resurseffektivitet och att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring kan vi se att en del av 
dessa platser har en väg kvar att gå. Kryssningstrafiken bidrar till stor del till denna 
negativa påverkan på både miljön och möjligheten till hållbar turism och att främja 
lokala produkter och kultur. Men även resandet i sig leder till en turism som i läng-
den inte blir hållbar, särskilt då det är flygresor som står som det främsta transpor-
talternativet. Hållbarhet gällande platsen och invånarna blir även svårt att utveckla 
när det blir allt för många människor som rör sig på en liten yta. Infrastrukturen och 
de lokala resurserna blir mycket ansträngda vilket gör det svårt att skapa anständiga 
arbetsvillkor för alla enligt mål 8. Mina informanter från Dubrovnik gav många 
exempel på hur människor som arbetar med turism, restaurang eller service ofta 
måste jobba för många timmar utan semester under året för att hinna med det be-
sökstryck som staden utsätts för. Det påverkar även möjligheten att kunna fullfölja 
mål 12, att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster vilket i dagsläget 
har en väg kvar att gå enligt min undersökning.  

För att kunna främja lokal kultur och lokala produkter och skapa arbetstillfällen 
enligt punkt 8.9 krävs att turistbranschen och de lokala makthavarna för en vidare 
dialog för att utarbeta strategier för att hantera och rikta turistströmmen mot ett 
hållbart håll. Om allt för många aktörer utifrån tillåts verka på platsen riskerar det 
lokala att falla i skymundan. Exempel på detta såg vi i Dubrovnik där de flesta 
näringsverksamheter i staden var riktade mot turister och inte mot lokalbefolk-
ningen, detsamma riskerar att hända i Visby. Ekonomin för dessa platser blir ojämn 
och behöver spridas ut mer över året. Toruń verkar ha hittat en mer hållbar modell 
där det dagliga livet blandas mer med besöksmål och turistbutiker för att på så sätt 
skapa en mer hållbar ekonomi som är jämnare fördelat över året. Därmed sagt så 
känner Toruń också av de stora turistantal som under vissa perioder besöker staden. 
Men enligt min informant verkade detta mest påverka infrastrukturen och besöks-
upplevelsen snarare än att riskera det materiella kulturarvet, vilket är fallet i de 
andra städerna.  

Punkt 11.4 talar om att stärka insatserna för att trygga och skydda kulturarven 
i världen. Införandet på världsarvslistan verkar vara ett steg på vägen, men vi ser 
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exempel från denna undersökning hur detta inte räcker. Det krävs ytterligare stra-
tegier och insatser från fler håll än kulturarvsinstitutionerna för att kulturarven ska 
kunna skyddas helt.   

Sammanfattning 
I takt med att välfärden i världen växer och fler människor får möjlighet att resa 
alltså ökar besökssiffrorna. Nya, billigare sätt att resa snabbare, så som färjetrafiken 
till Visby eller lågprisflyg bidrar till att allt fler reser. Detta skapar problem på de 
platser dit många väljer att resa, särskilt då de besöker platsen under samma period 
av året (ofta sommartid) som många andra. Massturismen har påverkat alla de un-
dersökta städerna, till olika grad, men likväl känner alla av det.  

En riskfaktor blir alltså att platsen riskerar att förstöras eller slitas ut av allt för 
många besökare som rör sig på samma yta. Detta innebär att det behövs försiktig-
hetsåtgärder och översikt över hur världsarven används och hur de slits. Även om 
gränsen mellan förstörelse och förändring är hårfin, precis som en informant påpe-
kar, behövs det kunniga personer utbildade inom kulturarvsdisciplinen som bedö-
mer skicket på objekten.  

Ytterligare en riskfaktor kan alltså vara att den lokala kulturen riskerar att ur-
vattnas då allt för många besöker platsen och förändrar symboliken av en plats eller 
förändrar det till en parodi av det ursprungliga kulturuttrycket.  

Kryssningstrafiken har en stor del i massturismens problematik och vi ser hur 
denna typ av besök sliter oerhört på platsen, samtidigt som de sällan besöker själva 
världsarvet eller bidrar till den lokala ekonomin. För att få antalen besök till en 
rimlig nivå finns tankar kring att införa olika entréavgifter och liknande för att öka 
värdet av ett besök och skapa en slags respekt för världsarvet. Risken blir dock att 
denna lösning exkluderar låginkomsttagare eller barnfamiljer, vilket går emot tan-
ken att kulturarv ska vara tillgängligt för alla. Dessutom går det emot några av de 
hållbarhetsmål som satts i Agenda 2030 som handlar om livslångt lärande och kul-
turens bidrag till en hållbar framtid. Fler av målen från agendan berör aspekter som 
berörts av denna undersökning, men helhetsbilden blir att det finns mycket kvar att 
göra för att uppfylla målen.  
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Slutdiskussion 

I denna slutdiskussion kommer jag att sammanfatta och fokusera de argument jag 
har fört efter vad som framkom i mitt material. Vi ser hur detta ämne är komplext 
och svårgripbart, men ändå hur detta material kan stå som exempel för uppfatt-
ningar som kan appliceras på fler världsarvsplatser.  

I denna undersökning ämnade jag att besvara följande frågeställningar: 

Vad motiverar människor att besöka dessa platser? Vilka anledningar uttrycks av 
turisterna, respektive turistsektorn och förvaltningen till att vilja besöka plat-
sen?  

Hur ser förmedlingen ut av världsarvet på de olika platserna? Vilken bild/värden 
förmedlas till turister genom media, broschyrer och reseguider och vilken 
bild/värden förs fram av platsen av turistbyråer, kommun etc.?  

Har stadens utveckling och turism förändrats efter utnämnandet till världsarv, och 
i så fall på vilket/vilka sätt?  

Dessa kommer jag nedan att sammanfatta under respektive rubrik och fokusera 
mina argument och slutsatser.  

Vad motiverar besök? 
De attraktionskrafter som turisterna angav var alltså att det är en plats som anses 
vacker att beskåda och som man måste ha besökt, men ingen kunde sätta ord på 
varför. Många hade hört talas från bekanta att platsen är värd att besöka och hade 
baserat sitt beslut enbart på detta och hade därmed inte så mycket förväntningar på 
vad de skulle finna på platsen. Det handlar då alltså om tillfälliga kulturarvsturister 
som värdesätter attraktionskrafter kopplade till platsens estetik och ryktbarhet. 
Olika skildringar i media spelade även in på turisternas beslut att besöka platsen 
eller satte platsen på kartan för dem. Det tydligaste exemplet för detta fann vi i 
Dubrovnik, men även till stor del på de andra platserna där media eller historiska 
personligheter hjälpt till att öka attraktiviteten av platsen. Att det var enkelt och 
billigt att resa till staden bidrog också till att göra platsen attraktivt enligt turisterna. 
Detta bekräftar vad Urry och Larsen skriver om det moderna resandet, dels att vi 
reser allt mer och att vi inte gör lika mycket efterforskningar om platsen vi besöker 
eftersom vi har möjlighet att resa mer och kortare, dels att det krävs liten motivation 
för att välja ett besöksmål.  

Turisternas uttalanden skiljer sig delvis från vad reselitteraturen valde att lyfta 
fram. Att platsen är vacker och värd att besöka för utsiktens skull lyftes fram om 
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alla de undersökta städerna, men även en del historiska sevärdheter och liknande 
som inte framkom lika tydligt i turisternas uttalanden. Städerna beskrevs väldigt 
målande och romantiserat, vilket ger en vinklad bild av staden. Texterna problema-
tiserar generellt väldigt lite kring massturism eller andra faktorer i städernas ut-
veckling och historia. Detta påverkade hur turisternas blick riktas på platsen och 
synt tydligt i vad de angav för attraktionskrafter för platsen. De få som hade en 
utökad kunskap om platsen, så som vetskap om krig eller andra historiska skeenden, 
pekade ut andra saker än majoriteten. Deras blick hade således påverkats av en ökad 
kunskap och förståelse av platsen. 

Mina informanter däremot verkar tycka att just det faktum att det finns mycket 
bevarade historiska platser och objekt lockar turister. De framhäver platsens histor-
icitet som en av attraktionskrafterna och att det är en del i vad som utmärker staden. 
Det faktum att det är en levande plats där människor fortfarande bor och lever lyftes 
även fram som en attraktionskraft av informanterna. Implicit kan man utläsa detta i 
turisternas utsagor, men det var inget som diskuterades explicit.   

Världsarvet tar alltså väldigt liten plats, både i turisternas och informanternas 
uttalanden och i reselitteraturen. Dessa monument verkar stå för någonting som inte 
riktigt lyckas kommuniceras till de som beskådar dem och försvinner bland det öv-
riga utbudet till besökarna. Turistens blick riktas mot dess estetik, inte dess inne-
börd som tanken är med att skapa ett monument, enligt Furs tankegång. Symboliken 
går förlorad och skiftar till att bli något mer likt en gimmick, eller ”disneyfiering” 
enligt Mills, än ett betydelsefullt historiskt dokument.  

Precis som Walsh visar mitt material tydligt att dessa platser inte är oersättliga 
för turisten. Majoriteten av turisterna uppgav attraktionskrafter som inte är plats-
specifika, utan handlade om att platsen är vacker, känd från populärkulturella sam-
manhang eller allmänt omtalad eller har vacker natur. De skulle alltså kunna hitta 
dessa värden på fler platser i världen. Undantaget är Toruń där det även finns en 
känd personlighet kopplad till platsen utöver världsarvet som lockar besökare. På 
grund av detta är platsen i sig oersättlig, men inte världsarvet. Det innebär alltså att 
aspekten världsarv inte spelat in i deras beslut att besöka platsen. Merparten av tu-
risterna skulle då i teorin kunna riktas mot andra platser med hjälp av marknadsfö-
ring och andra verktyg för att omforma deras blick.   

Världsarvet är dock oersättligt för det materiella kulturarvet. En plats eller ob-
jekt kan inte bytas ut mot en liknande eller en replika med likvärdigt resultat. Så 
länge världsarvet pekas ut som en viktig källa till kulturarv fortsätter detta att vara 
relevant och oersättligt. Detta måste därför skyddas från sådant som kan påverka 
dess framtid negativt, som till exempel massturism.  
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Hur ser förmedlingen ut? 
Materialet visar hur en splittrad ledning och en otydlig organisering av förvalt-
ningen kan leda till en del problem, både för bevarandet av världsarvet men även 
för förmedlingen. Som en del av mina informanter påpekade är en god förmedling 
av världsarvet och dess innebörd en nyckelspelare i ett fullgott skydd.  

Turistens blick riktas av olika nivåer av kunskap mot nya symboler som pekas 
ut för den. Därmed är förmedling en viktig del i att berätta om platsen och styra 
flödet av besökare, vilket gör avsaknaden av synlig förmedling som skyltar proble-
matiskt. I Visby fanns gott om skyltar, men dessa hade satts upp i samband med ett 
projekt vilket innebär att framtiden kräver nya resurser och intresserade för att de 
ska underhållas. Ingen har det övergripande ansvaret för denna sorts förmedling av 
världsarvet i dagsläget. I Dubrovnik fanns endast en skylt som bristfälligt och kort-
fattat beskrev världsarvet, vilket blir ytterligare problematiskt då det var den stad i 
undersökningen som har mest problem med massturism och slitage. Toruń är det 
unikum bland dessa tre städer som har en god mängd skyltar på flera språk på ett 
flertal byggnader och objekt i staden. Dock präglas besökarna dit av inrikes turister, 
vilket kanske innebär att de redan anser sig ha en god vetskap om platsen och där-
med inte läser sådana texter.  

För att kunna fortsätta att skydda kulturarvet visar mitt material att dessa platser 
skulle gynnas av att organisera en mer enhetlig eller samordnad förvaltning med de 
inblandade aktörerna som arbetar med världsarvet på olika sätt. En spridd förvalt-
ning leder till långa beslutsvägar och ökad byråkrati, vilket gör förvaltningen, för-
medlingen och skyddet mindre effektivt. Materialet visar även att världsarvet skulle 
gynnas av att bli presenterat med en mer nyanserad bild. Mycket av den information 
som når turister, i de fall där det finns information överhuvudtaget, är ensidig och 
romantiserande vilket riskerar att förminska vidden av vad det innebär att något är 
ett världsarv, materiellt oersättligt och sårbart. Att förmedla de hot som världsarven 
står inför och de risker som kommer av massturism och andra besöksrelaterade 
aspekter som en del av världsarvets berättelse kan ge turisten en ökad förståelse av 
vad deras besök kan påverka. För att bygga på Urrys tanke om att turisten inte söker 
tillfredställelse genom själva konsumtionen av en plats, utan snarare de förvänt-
ningar som byggs upp innan besöket genom fantasier och förhoppningar kan vi se 
hur en förändring i förmedling, både på plats och i media, kan påverka att omforma 
de förväntningar som byggs upp av turisten och därmed påverka hur de sedan for-
mar sin blick under sitt besök och kanske förändrar hur de planerar sin resa och 
uppfattar platsen. 
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Utnämningens efterverkningar? 
Hur ser då konsekvenserna och utmaningarna ut för dessa platser och vad har för-
ändrats sedan utnämningen? Hela tanken bakom skapandet av världsarv är att be-
vara och skydda dessa byggnader och objekt från förstörelse och negativa föränd-
ringar. I och med deras utnämning har det lett till ökade turistströmmar och ett ökat 
tryck på platsernas resurser, infrastruktur och materialitet. Konsekvensen kan då 
anses bli det motsatta mot vad UNESCO hade i åtanke när de skapade världsarvs-
listan. Det förefaller nästan som att denna utnämning inte har plats i dagens globa-
liserade, rörliga samhälle. Med så många inblandade aktörer verkar det vara svårt 
att veta på vems axlar ansvaret ligger för att ta åtgärder för att motverka de negativa 
påverkningar som besökssiffrorna medfört. Kanske är tanken att inte marknadsföra 
just världsarvsaspekten rätt riktning att gå, särskilt då det i min fallstudie visat sig 
att det inte är en särskilt stor andel turister som besöker platserna av den anled-
ningen. Att rikta turistens blick mot andra delar av platsen och omforma symboliken 
av platsen kan vara en väg att gå för att försöka lätta på trycket på kulturarvet. 
Världsarvsutnämningen har självklart positiva konsekvenser också, med ökat skydd 
och ett större nätverk med resurser för att bevara och skydda objektet. Det verkar 
snarare som att förändringen borde ligga i förmedlingen av världsarvet. Ett större 
fokus på dess sårbarhet och den problematik som medföljer massturism samt en 
ökad förståelse för vad det innebär då en plats anses oersättlig skulle kunna förändra 
turisters inställning till att besöka platsen och deras blick när de väl kommit dit. Jag 
menar inte att folk kommer att sluta besöka platsen, men de kanske gör det med en 
annan blick och en ökad respekt för vad deras besök innebär. Inte bara för kultur-
arvet, men även för stadens invånare. Detta torde då även leda till en mer hållbar 
situation för alla inblandade. En minskad besöksmängd ger en bättre besöksupple-
velse, minskar slitaget och trycket på det materiella kulturarvet och leder till mer 
rimliga arbetsförhållanden för de som arbetar i staden, samt en mer hållbar stad som 
påverkar de som bor där.  

För att kunna utveckla strategier för en hållbar turism bör de inblandade aktö-
rerna ta utvecklingsmålen i Agenda 2030 i beaktning eftersom dessa kan ge en bra 
bas och vägledning för hur arbetet framåt borde se ut. Men som vi kan se finns det 
mycket kvar att arbeta med, med hänsyn till de delmål som denna undersökning 
valt att peka ut som relevanta för ämnet. Precis som både Harrison och Grundberg 
påpekar så måste kulturarvet hanteras med en ökad dialog mellan de berörda par-
terna, särskilt mellan turism- och kulturarvsbranschen, för att en hållbar turism och 
allmän utveckling enligt agendan ska kunna uppnås. Denna uppsats kan ses som ett 
steg i riktning mot att undersöka vad som krävs för att uppnå dessa mål, samt hur 
vi kan påverka resandet till utsatta platser som världsarv för att kunna fortsätta ta 
del av, och förmedla vår gemensamma kulturhistoria.  
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Vidare forskning  
Jag valde att fokusera på besöksmål som även är världsarv. Hade undersökningen 
varit större hade det kanske varit av intresse att även besöka andra populära besöks-
mål med kulturarvsfokus som ej innefattas av UNESCO för att se om det finns syn-
bara skillnader. En intressant aspekt kan även vara huruvida materialet skulle sett 
annorlunda ut om det istället rörde sig om ett naturarv för att pröva Harrisons tanke 
om att uppdelningen mellan natur och kultur inte är gynnsam för diskussionen kring 
kulturarv.   

På grund av förutsättningarna för detta arbete kunde ej ett större antal turister 
intervjuas, detta skulle vara av värde att rikta fokus mot för att få en bättre förståelse 
av vad olika sorters turister anser om en plats och hur deras besök ser ut. Detta 
skulle vara av betydelse för att kunna utveckla strategier för vidare förmedling, ut-
vecklande av marknadsföring och utveckling av guidematerial för att kunna bemöta 
deras önskemål och kunna påverka deras blick åt nya håll.  
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Bilaga 1 – UNESCO urvalskriterier 

(i) to represent a masterpiece of human creative genius;  
(ii) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or 

within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, 
monumental arts, town-planning or landscape design;  

(iii) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or 
to a civilization which is living or which has disappeared; 

(iv) to be an outstanding example of a type of building, architectural or techno-
logical ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human 
history; 

(v) to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, 
or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction 
with the environment especially when it has become vulnerable under the impact 
of irreversible change; 

(vi) to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with 
ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal sig-
nificance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used 
in conjunction with other criteria); 

(vii) to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural 
beauty and aesthetic importance; 

(viii) to be outstanding examples representing major stages of earth's history, 
including the record of life, significant on-going geological processes in the devel-
opment of landforms, or significant geomorphic or physiographic features; 

(ix) to be outstanding examples representing significant on-going ecological 
and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh wa-
ter, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals; 

(x) to contain the most important and significant natural habitats for in-situ con-
servation of biological diversity, including those containing threatened species of 
outstanding universal value from the point of view of science or conservation. 
 


