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Abstract  
The aim of this study is to determine what the church believes about the church building as a 
tourist product, and describe how the church buildings are used as tourist attractions. A study 
has been made on the Swedish church and the medieval church buildings on Gotland. The 
study is conducted through qualitative measures in which different methodological techniques 
have been used such as interviews and questionnaires. The study shows that the church 
building is primarily a church service local which is used for to celebrate religious service and 
carry out the ecclesiastical documents in. When this primary function is fulfilled, the church 
building can then, alternatively be viewed as an important cultural tourist attraction. The 
survey also shows that a number of parishes are conducting some form of tourism business, 
which means that the churches receive visitors by offering them specially adapted services. 
To conclude, the study also suggests that the church building can satisfy a special human need 
which classifies the church building to regard it as a product.   
 
 
Keyword:  the Swedish Church, church buildings, heritage assets, cultural heritage product, 
cultural- and tourist attraction 
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Sammanfattning 
Kultur och kulturarvsplatser har blivit en viktig resurs för turistnäringen och alltfler områden 
utnyttjar möjligheterna till att stärka turismen genom att skapa upplevelser, sysselsättning och 
intäkter med kulturarvet som grund. Kulturturism är en växande marknad inom turistnäringen, 
detta innebär att fler turister väljer att resa till världsarvstäder för att besöka kulturella platser 
och historiska attraktioner. Sedan 1995 är Visby en världsarvstad och på Gotland finns ett 
bestånd av välbevarade medeltida kyrkor som utgör en orörd kulturskatt sedan medeltiden. 
Gotland är den kyrktätaste kommun i Sverige med 92 medeltida kyrkor som fortfarande är i 
bruk. Själva kyrkobyggnaderna, de medeltida valven, konsten och kyrkogårdarna ger 
möjligheter till kulturupplevelser och erbjuder både stilla stunder och starka upplevelser året 
runt.  
 
I uppsatsen görs en studie av Svenska kyrkan och hur de medeltida kyrkobyggnaderna som 
fysiska kulturarvsprodukter används i ett turistiskt perspektiv. I uppsatsen undersöks också 
om det finns ett intresse för kyrkan som organisation att se kyrkobyggnaden som ett turistiskt 
besöksmål. Uppsatsen har ett förståelseinriktat syfte, i vilken det tydliggörs vad kyrkan 
(församlingarna) på Gotland har för inställning till kyrkobyggnaden som en turistattraktion. 
Ett ytterligare syfte är att beskriva hur kyrkobyggnaden brukas i turismsyften. 
Forskningsfrågorna i denna uppsats lyder: Hur ställer sig kyrkan (församlingen) till att 
betrakta kyrkobyggnaderna som en turistprodukt- och attraktion? Och hur används de 
medeltida kyrkobyggnaderna som en kulturarvsplats i turismsammanhang?  
 
För att öka förståelsen för det som studeras används kvalitativa metodologiska tekniker, där 
intervjuer har genomförts med fyra församlingar (Havdhem, Östergarn, Dalhem och Fårö) 
som har sammanställts i form av deskriptiva studier som beskriver hur respektive församling 
använder sina kyrkobyggnader och hur de brukas av turister. För att komplettera intervjuerna 
användes enkäter som skickades till alla församlingar på Gotland. Detta gjordes för att få en 
helhetsbild över vad kyrkorna (församlingarna) på Gotland anser om kyrkobyggnaden som en 
turistisk produkt och attraktion. 
 
Undersökningen har visat att kyrkan i första hand uppfattar kyrkobyggnaderna som en 
levande gudstjänstlokal, där kyrkorummet är andligt och gudomligt som alla kan ha tillgång 
till för att använda det som ett stilla rum. I andra hand betraktar kyrkan kyrkobyggnaderna 
som en viktig kulturbyggnad för turism. Kyrkan vill helst inte betrakta kyrkobyggnaden som 
en produkt och de menar att kyrkorna inte är någon handelsvara. Däremot anser kyrkan att 
kyrkobyggnaden kan uppfylla ett mänskligt behov vilket gör kyrkobyggnaden till en produkt 
som kan konsumeras eller användas för egen nytta. Undersökningen visar också att det inte 
går att tjäna något ekonomiskt på kyrkobyggnaderna. Församlingarna marknadsför inte sina 
kyrkor som turistprodukter och församlingarna tjänar inte pengar på sina kyrkobyggnader, 
utan det är genom verksamheten som bedrivs i församlingen. Några av församlingarna på 
Gotland bedriver en turistverksamhet idag, där man till exempel arrangerar speciella 
aktiviteter, som temagudstjänster för turister eller guidningar i kyrkorna. Turism som 
innefattar kyrkor uppfattas som något nödvändigt och positivt för kyrkan, i form av att 
kyrkorna uppmärksammas mer och turismen bidrar också till det allmänna intresset för att ta 
tillvara på kyrkorna. Samtidigt handlar det för kyrkan om att värna om sina kyrkobyggnader 
så att kyrkorna inte enbart används som föremål för turistbesök.  
 
Nyckelord: Svenska kyrkan, kyrkobyggnader, kulturarvstillgångar, kulturarvsprodukt, kultur- 
och turistattraktion  



3 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 5 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 6 

1.3 Forskningsfrågor och syfte ............................................................................................... 7 

2. Metod ..................................................................................................................................... 7 

2.1 En hermeneuistisk inspirerad metodik ............................................................................ 7 

2.2 Samtal och tidiga informanter ......................................................................................... 7 

2.3 Enkäter ............................................................................................................................. 8 

2.4 Intervjuer .......................................................................................................................... 8 

2.5 Urval av studieobjekt ....................................................................................................... 9 

2.6 Bortfall på respondenter .................................................................................................. 9 

3. Kulturarv och kulturarvsturism .............................................................................................. 9 

3.1 Begreppsförklaringar ........................................................................................................ 9 

3.2 Kulturarvsprodukten ...................................................................................................... 10 

3.3 Från kulturarv till turistattraktion .................................................................................. 11 

3.3.1 Morbidturism .......................................................................................................... 12 

3.3.2 Svårigheter vid kulturarvsutveckling ....................................................................... 12 

3.4 Kulturarvsturismen i Sverige .......................................................................................... 13 

3.4.1 Kultursektorn och turistnäringen ............................................................................ 13 

4. Beskrivning av Svenska kyrkan ............................................................................................. 15 

4.1 Svenska kyrkans organisation ........................................................................................ 15 

4.1.1 De kyrkliga kulturminnena ...................................................................................... 15 

4.1.2 Kyrkobyggnader och kyrkorum ............................................................................... 16 

4.2 Svenska kyrkan på Gotland – Visby stift ......................................................................... 16 

5. Användning av de Gotländska medeltida kyrkorna ............................................................. 17 

5.1 Havdhem pastorat .......................................................................................................... 17 

5.1.1 Kulturarvsarbete ...................................................................................................... 17 

5.1.2 Kyrkobyggnaden och turism .................................................................................... 17 

5.1.3 Marknadsföring, aktiviteter och samarbeten ......................................................... 18 

5.2 Fårö församling ............................................................................................................... 18 

5.2.1 Kyrkobyggnaden och turism .................................................................................... 18 

5.2.2 Turistverksamhet, marknadsföring och samverkan ................................................ 19 

5.3 Östergarn församling ...................................................................................................... 19 

5.3.1 Kulturarvsarbete ...................................................................................................... 19 

5.3.2 Besökare och kyrkobyggnadens användning .......................................................... 20 

5.3.3 Marknadsföring och samarbete .............................................................................. 20 

5.3.4 Kyrkobyggnaden som en turistisk produkt ............................................................. 21 

5.4 Dalhem församling ......................................................................................................... 21 

5.4.1 Kyrkobyggnaden och turism .................................................................................... 21 

5.4.2 Turistverksamhet och marknadsföring ................................................................... 21 

5.4.3 Kyrkobyggnaden som en turistisk produkt ............................................................. 22 

6. Resultat av enkätundersökningen ........................................................................................ 23 

6.1 Församlingarnas syn på kyrkobyggnaden som en turistattraktion ................................ 23 

6.2 Marknadsföring av kyrkan som turistprodukt ............................................................... 24 

6.3 Församlingarnas turistverksamhet ................................................................................. 24 

6.4 Bortfallsanalys ................................................................................................................ 24 



4 

 

7. Analys ................................................................................................................................... 25 

7.1 Kyrkans och församlingarnas syn på kyrkobyggnaden som en turistprodukt- och 

attraktion .............................................................................................................................. 25 

7.2 Användningen av kyrkobyggnaderna som en kulturarvsplats för turism ...................... 26 

7.2.1 Kyrkobyggnaden som kulturarvsprodukt ................................................................ 27 

7.2.2 Utvecklingen av kyrkobyggnaden till en turistattraktion ........................................ 29 

7.2.3 Svårigheter med att utveckla kyrkobyggnaden till en turistattraktion ................... 31 

8. Slutsatser .............................................................................................................................. 32 

9. Förslag till vidare forskning .................................................................................................. 34 

10. Källförteckning .................................................................................................................... 35 

 

Bilaga 1, Intervjumanual........................................................................................................... 38 

Bilaga 2, Sammanställda enkätsvar .......................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund   
Kulturarvet är vad tidigare generationer har skapat, men även hur vi idag uppfattar, tolkar och 
för det vidare. Kulturarvet, alltså historia, kulturmiljöer och kulturlandskap är viktiga 
tillgångar för utvecklingen av ett lands turism (Riksantikvarieämbetet, 2002: 4-5). Människors 
efterfrågan på upplevelser är en orsak till att turismen idag är en av de snabbast växande 
industrierna i världen (Björklund, 2002: 4). Björklund menar att den utvecklingen påverkar 
också bruket och bevarandet av kulturarvet eftersom det har blivit en viktigare resurs för allt 
fler områden att utnyttja möjligheterna att stärka turistnäringen genom att skapa upplevelser, 
sysselsättning och intäkter med kulturarvet som grund. Pettersson och Svensson (2005: 9) 
menar att natur och kulturarv utgör en viktig grund för en plats attraktionskraft som också ger 
en långsiktigt fungerande profil och identitet som stärker konkurrenskraften. Vi lever i ett 
upplevelsesamhälle, ett dröm- och känslosamhälle där upplevelsen, historien, kontakten med 
det äkta blir än mer viktigt (Riksantikvarieämbetet, 2002).  
 
Holloway (2006) tar upp att kulturturismen idag är det mest snabbväxande området inom 
turism, vilket bland annat innebär att fler turister med ett historiskt intresse väljer att resa till 
världsarvstäder för att just besöka platser med kulturella och historiska attraktioner.  
Mckercher och du Cros (2002) pekar på siffrorna från The World Tourism Organisation 
(WTO) som visar att antalet kulturturister har ökat över hela världen och 37 procent av alla 
internationella turister är kulturturister. Enligt Riksantikvarieämbetet (2002) visar marknaden 
ett ökat intresse och behov av kulturella upplevelser – besökare vill tillföra själen något. 
Richards (1996: 135–136) hävdar att svenska turister tenderar att besöka mer historiska och 
kulturella attraktioner än andra europeiska besökare. Vidare förklarar Richards att ungefär 60 
procent av de svenska turisterna föredrar kulturella upplevelser framför andra aktiviteter 
under sin semester.  
 
Kulturarvet utgör en viktig del av besökarens upplevelse på en främmande plats. Medvetna 
föreställningar om att det finns ett kulturarv, en historisk särart att uppleva är en viktig 
anledning att välja ett resmål (Riksantikvarieämbetet, 2002: 15). Turismen är uppbyggd av 
attraktioner och ingen destination kan överleva utan ett utbud av attraktioner, som lockar 
besökare för att stanna på platsen. Attraktioner är ofta kundens anledning till att besöka en 
plats (Mckercher & du Cros, 2002: 31, 101). I en studie om ”Gotlands image” av Nilson, 
Lennstrand och Lindkvist (2004) visas det att hansastaden Visby och Gotland lockar många 
besökare och det som främst bidrar till Gotlands attraktionskraft är just kulturarvet – att Visby 
är ett världsarv, men även sådant som, den medeltida ringmuren och kyrkoruinerna. 
 
År 1995 utsågs Visby till ett världsarv av UNESCO konventionen och statusen som kulturellt 
världsarv kan skapa förutsättningar för en kulturinriktad turism under hela året, där särarten i 
det gotländska kulturarvet är kärnan (Ronström, 2007: 98). Vidare diskuterar Ronström att 
turismen är idag Gotlands viktigaste näring och aktörerna inom kultursektorn, kommunen och 
näringslivet hoppades att världsarvet skall kunna bidra med fler jobb, bättre inkomster och 
fler turister med intresse för kulturarv. Framgångsrika turistregioner är ofta sådana som har 
lyckats göra sitt kulturarv känt och skapat möjligheter för besökare att uppleva kulturarvet 
(Riksantikvarieämbetet, 2002: 15). Jonsson och Lindquist (2002: 7) skriver att Gotland intar 
en särställning i hela Sverige när det gäller fornlämningarnas mängd och rikedom.  
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1.2 Problemdiskussion 
Gotland är i särklass den kyrktätaste kommunen i Sverige (Träffpunkt Gotland, 2008) med 
sina 92 medeltida kyrkor (Jonsson & Lindquist, 2002: 23). De flesta av dessa kyrkomiljöer på 
Gotland, avseende själva kyrkorummen, men även inventarier, arkitektur och omgivningar är 
unika genom att de är i bruk i sin ursprungliga funktion (Länsstyrelsen & Länsmuseet på 
Gotland m.fl, 2003: 26). Kyrkorna med de medeltida valven, konsten och kyrkogårdarna ger 
möjligheter till kulturupplevelser och erbjuder enligt Svenska kyrkan (2009) både stilla 
stunder och starka upplevelser året runt. En rapport som Gotlands Turistförening m.fl. har 
utgivit, ”Snabbstatistik 2008”, visar att Domkyrkan S:ta Maria i Visby var den mest besökta 
attraktionen bland museer och kulturella sevärdheter på Gotland under perioden september 
2007 till september 2008.   
 
Sahlberg (2004: 35) hävdar att religiösa tjänster har en stark koppling till resor och 
upplevelser. Tjänster som dop, konfirmation, vigsel, och jordfästning, är till stor del byggt på 
att man förflyttar sig till religiösa platser. Sahlberg menar att vägkyrkor och turistgudstjänster 
på olika språk numera ingår i produktutbudet inom turismen och näringslivet ser sin chans att 
dra nytta av kopplingen till religionen. Enligt Turismens Utredningsinstitut (2006) bär 
kyrkorna med sig en unik kulturmiljö och ett rikt kulturarv som skapar naturliga 
förutsättningar för bildning och varuproduktion av den historiska sociala kulturen. Men vad 
har då kyrkan för inställning till detta? Svenska kyrkan är en ideell organisation som inte 
tänker vinstdrivande, på samma sätt som aktörerna inom turistnäringen. Har kyrkan 
överhuvudtaget ett intresse av att ägna sig åt turism genom att till exempel marknadsföra sina 
kyrkobyggnader som turistattraktioner? 
 
Turistnäringen är en affärsverksamhet som möjliggör konsumtion av olika platsers tillgångar, 
attraktioner och upplevelser medan kultursektorn utgör en icke kommersiell näring. Svenska 
kyrkan är samhällets största kulturinstitution, och den förvaltar ett mångfacetterat tusenårigt 
arv av miljöer, byggnader, musik, bilder, kunskap och tankar i skrift och liturgi1 som är ett 
ofrånkomligt arv. En viktig uppgift i kyrkans kulturarbete är att göra detta kulturarv 
tillgängligt för alla (Svenska kyrkan, 2009). Hur använder och arbetar då kyrkan med sina 
kyrkobyggnader och den kulturarvsplats som utgör en tillgång för turistnäringen? I denna 
uppsats avser vi med kyrkobyggnad en fysisk plats eller attraktion som besöks av turister. 
Svenska kyrkans uppgift är att tillgängliggöra kyrkobyggnaderna, de vill säga 
kulturarvsplatsen för allmänheten. De medeltida kyrkorna på Gotland är intressanta objekt för 
turister att besöka vilket gör att kyrkorna får turistströmmar. Hur ser kyrkan på turismen och 
finns det intresse att exploatera kyrkobyggnaderna som en turistprodukt?  
 
En utgångspunkt för detta uppsatsarbete är att kulturella byggnader som kyrkor utgör, är en 
viktig kulturarvstillgång för turismen. Flera av de medeltida kyrkobyggnaderna har många 
besökare, vilket kan bidra till utvecklingen av kulturturismen. Men hur samverkar aktörerna 
inom den kulturella sektorn och turistnäringen för att utveckla en hållbar kulturturism som 
gynnar aktörernas intressen? I denna uppsats studeras svenska kyrkan som ett exempel på en 
kulturaktör och hur denna aktör samverkar med turistnäringen, när det gäller att 
tillgängliggöra kulturarvsplatsen som kyrkobyggnaderna för besöksnäringen. Enligt Richards 
(1996) är kyrkor med dess församlingar och präster involverade i tolkandet och förklarandet 
av en plats religiösa kulturarv. I uppsatsen vill vi studera hur kyrkobyggnaderna används i ett 
turistiskt perspektiv för att undersöka om det finns ett intresse för kyrkan som organisation att 
se kyrkobyggnaden som ett turistiskt besöksmål.   

                                                      
1 Kristen gudstjänst eller de rituellt fastställda delarna därav (Nationalencyklopedin, 2009a). 
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1.3 Forskningsfrågor och syfte 
 

• Hur ställer sig kyrkan (församlingen) till att betrakta kyrkobyggnaden som en 
turistprodukt- och attraktion? 

 
• Hur används de medeltida kyrkobyggnaderna som kulturarvsplats i 

turismsammanhang?  
 
Första forskningsfrågan har ett förståelseinriktat syfte, genom att vi vill beskriva och diskutera 
vad kyrkan (församlingarna) på Gotland har för inställning till kyrkobyggnaden som 
turistattraktion. Ett ytterligare syfte är att beskriva hur kyrkobyggnaden som en 
kulturarvsplats nyttjas i turistiska syften.   
 

2. Metod 

2.1 En hermeneuistisk inspirerad metodik 
Inom forskningen finns två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik 
(Thurén, 1991: 14). Positivism bygger på säker och objektiv kunskap medan hermeneutik 
handlar om tolkningskunskap, där hermeneutikerna har ett mer öppet perspektiv för det som 
studeras. Då vi i denna uppsats har två forskningsfrågor som bygger på att vi vill beskriva och 
försöka förstå hur Svenska kyrkan uppfattar sina kyrkobyggnader som turistattraktioner och 
hur dessa byggnader används i turismsammanhang, menar vi att en hermeneutisk 
vetenskapssyn är lämplig för att studera detta. Enligt Thurén (1991: 51-52) är studier av 
människor och mänskliga handlingar komplicerade saker och ofta kan olika infallsvinklar, 
perspektiv och tolkningsmodeller snarare komplettera än utesluta varandra.  
 
Enligt Trost (1997: 7) framgår det i många läroböcker att forskningsfrågan avgör uppsatsens 
metodval. Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två metodologiska angreppssätt som 
forskare kan använda sig av, kvantitativa studier och kvalitativa studier. En kvalitativ ansats 
är enligt Bryman och Bell, tolkningsinriktad och tillämpas då forskaren vill få en förståelse 
för den sociala verkligheten. Utgångspunkten i denna uppsats är att den bygger på en 
kvalitativ ansats för att undersöka vad kyrkan anser om att betrakta kyrkobyggnaden som ett 
turistiskt besöksmål. För att besvara detta används två metodologiska tekniker, enkäter och 
intervjuer. Enkäter har använts för att få en generell bild över hur alla församlingar på 
Gotland förhåller sig till att uppfatta kyrkan som en turistprodukt- och attraktion. Ett antal 
intervjuer har genomförts för att få en djupare förståelse för hur församlingarna betraktar sina 
kyrkobyggnader, hur de arbetar med byggnaderna och vad församlingarna anser om turism 
som har med kyrkor att göra. 

2.2 Samtal och tidiga informanter 

I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet tog vi kontakt med personer som vi ansåg vara 
betydelsefulla för vår undersökning. Dessa så kallade ”tidiga informanter” är enligt Merriam 
(1994: 91) en nyckelperson för forskaren som vet mer om en viss fråga och som kan hänvisa 
forskaren vidare till andra personer som kan vara lämpliga för uppsatsarbetet. 
 
Olle Hoffman, tidigare lärare, som har undervisat i kulturarvsturism och numer informatör vid 
Högskolan på Gotland kontaktades. Utifrån hans samtal hänvisades vi vidare till Louise 
Borgö vid Gotlands museum som har kännedom om de medeltida kyrkorna på Gotland. 
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Borgö kontaktades för att samla information om kyrkorna till uppsatsen. Därefter besökte vi 
Visby stift som är kyrkans stiftcentrum på Gotland med inriktning på utbildning, utveckling 
och administration (Svenska kyrkan, 2007). På Visby stift talade vi med Roland Asplund som 
är stiftsinformatör i Visby stift. Asplund kontaktades för att få information om kyrkan samt 
vilka församlingar som kunde kontaktas för intervjuer. 

2.3 Enkäter 
På Gotland finns det sammanlagt 20 pastorat2, och vi skickade ut en enkät till varje pastorat. 
Enligt Trost (2001) är enkäten en motsvarighet till den personliga intervjun men skillnaden är 
att, i en enkät är det respondenten själv som antecknar sina svar utan att det finns någon som 
ställer frågorna. Enkäterna har varit av en kvalitativ art och syftet har varit att få en 
övergripande förståelse för hur samtliga församlingar på Gotland ser på kyrkobyggnaden och 
kyrkorummet som ett turistiskt besöksmål. Enkäten bestod av tio slutna frågor som ställdes 
med ett påstående där respondenten kunde svara ja, nej eller vet ej på. Till vissa frågor kunde 
respondenten svara med kommentarer. Svaren från enkätundersökningen presenteras i bilaga 
2, där även enkätfrågorna framgår, och församlingarnas svar och kommentarer diskuteras i 
texten.  

2.4 Intervjuer 
Intervjun uppfattas som ett professionellt samtal med en struktur och ett syfte (Kvale, 1997: 
13). Merriam (1994) menar att intervjun är ett alternativ när man vill försöka inta en annans 
människas perspektiv genom att fråga respondenten vad den tänker och tycker. I denna studie 
har tillämpningen av intervjuerna varit av relevans då vi avsett att undersöka kyrkans, 
(församlingarnas) syn på kyrkobyggnaden som ett turistiskt objekt och intervjuerna har varit 
ett sätt att ta reda på detta.  
 
För att besvara forskningsfrågorna har vi använt oss av ”halvstrukturerade” intervjuer som 
enligt Gillham (2008: 103-105) är den viktigaste forskningsintervjun eftersom den inrymmer 
flexibilitet som balanseras av struktur och ger data av god kvalitet. Den ”halvstrukturerade” 
intervjun innebär att frågorna i intervjun inte följer en exakt formulering eller ordning som det 
ska ställas i, utan det bestäms av situationen (Gillham, 2008). Till intervjuerna har vi haft en 
förberedd frågemanual (se bilaga 1) och försökt i början av varje intervju utgå ifrån den, men 
eftersom våra intervjuer efterliknade ett samtal så bestämdes frågornas följ och formulering 
efter respondenternas svar.   
 
Fyra församlingar har intervjuats för att närmare undersöka hur församlingarna arbetar med 
sina kyrkobyggnader som en kulturarvsplats och hur den används av turister, samt vad 
församlingarna anser om att kyrkobyggnaden brukas och blir en resurs för turismen. 
 
Havdhem pastorat besöktes och därför genomfördes denna intervju på plats. Övriga tre 
församlingar; Dalhem-, Östergarn- och Fårö församling genomfördes genom 
telefonintervjuer. Platsintervjun med Havdhem pastorat varade i 40 minuter och 
telefonintervjuerna tog, vardera cirka 20 minuter. Alla intervjuer spelades in för lättare 
transkribering och dokumentation av respondenternas svar. 

                                                      
2
 I ett pastorat kan en eller flera församlingar ingå (Svenska kyrkan, 2009). 
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2.5 Urval av studieobjekt   
Av de tjugo pastoraten som finns på Gotland har ett urval gjorts om fyra församlingar 
(Havdhem-, Dalhem-, Östergarn- och Fårö församling) som har valts till att genomföra 
intervjuer med. Församlingarna har varit icke-slumpmässigt utvalda. Merriam (1994: 65) 
hävdar att den lämpligaste urvalsstrategin för en kvalitativ studie är ett icke-slumpmässigt 
urval, som det finns olika slag av. Det icke-slumpmässiga urvalet som används i uppsatsen är 
nätverksurval och det innebär att urvalet har skapats utifrån rekommendationer från andra 
deltagare i undersökningen. Asplund (2009) lämnade ut rekommendationer på fyra 
församlingar/kyrkor dit många turistbesökare åker, vilket ger ett representativt urval som 
enligt Bryman och Bell (2005: 111) är ett urval som besitter de egenskaper som på ett adekvat 
sätt speglar populationen. De fyra församlingarna valdes också för att församlingarna är 
geografiskt utspridda på Gotland vilket ger variation inom urvalet. 
   
Av de fyra församlingar som intervjuades, har vi sammanställt intervjuerna och gjort 
deskriptiva studier. Detta har gjorts för att beskriva hur kyrkobyggnaderna inom respektive 
församling används i turistsammanhang, samt hur dessa församlingar ser på turismen och på 
kyrkan som en kulturarvsplats som används för turistbesök. Av särskilt intresse har varit att i 
dessa studier presentera hur församlingarna arbetar med sina kyrkobyggnader, om 
församlingarna har ett intresse av att marknadsföra kyrkobyggnaderna som en turistattraktion 
och om det bedrivs någon form av turistverksamhet i dessa församlingar. Materialet till de 
deskriptiva studierna har samlats in genom intervjuerna med respektive församlings 
kyrkoherde och har kompletteras med Internetkällor. 

2.6 Bortfall på respondenter 
Bryman och Bell (2005: 123) förklarar att bortfall är vanligt förekommande i de flesta 
undersökningar. Problemet med bortfall kan, enligt Bryman och Bell bero på att vissa 
personer som är med i urvalet, inte vill eller kan besvara forskarens frågor eller/också inte vill 
avsätta någon tid för att besvara frågorna. 
 
Svarsfrekvensen från enkätundersökningen upplever vi som bristfällig, då mer än hälften av 
respondenterna inte hade svarat. För att öka på svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut. 
Efter utskickade påminnelser fick vi sammanlagt åtta svar. Vid sista påminnelsen skickades 
en förfrågan till dem som inte svarade om de eventuellt kunde förklara varför de inte hade 
deltagit i undersökningen. Detta gjordes för att kunna fastställa och analysera kring varför 
respondenterna inte deltog i vår undersökning. Vi fick inga fler svar, därför kan vi inte 
klarlägga varför övriga respondenter inte deltog i undersökningen.  
 
Övrigt bortfall är ett frågeformulär som skickades via e-post till Asplund (2009) som inte 
besvarades och en femte församling som kontaktades för en intervju men som inte lämnade 
något svar.    
 

3. Kulturarv och kulturarvsturism 

3.1 Begreppsförklaringar 
Världsarv – är ett arv från det förflutna som vi lever med idag och som förs vidare till 
framtida generationer (Unesco, 2009). Enligt Ronström (2007: 82) är världsarv, värdefulla 
byggnader, platser eller föremål som betraktas så värdefulla att de bör bevaras och skyddas 
som mänsklighetens gemensamma arv.  
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Kulturarv –  traditioner och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare 
generationer, såväl materiella som immateriella (Länsstyrelsen & Länsmuseet på Gotland 
m.fl, 2003: 31). 
 
Kulturturism – turism som utgår från lokala och regionala kulturer och kulturarv, som 
innebär kulturella traditioner, historiska miljöer, arkeologiska kulturminnen, industriminnen, 
kulturlandskap, museer, kulturaktiviteter som festivaler, teaterföreställningar och mycket mer 
(Länsstyrelsen & Länsmuseet på Gotland m.fl, 2003: 31).  
 
Kulturarvstillgång – omfattar platsen unika egenskaper och speglar dess kultur, historia eller 
miljö. Det kan också visa rikedomen i kulturtraditioner, etnicitet och landskap (Mckercher & 
du Cros, 2002: 71). Exempel på kulturarvstillgångar är byggnader, städer och landskap.    
 
Turism handlar om konsumtion av produkter och kulturturism involverar konsumtionen av 
kulturella produkter (Mckercher & du Cros, 2002: 102-103), varför det kan vara relevant att 
redogöra för begreppet produkt. En produkt  är något som kan erbjudas en marknad för 
kännedom, förvärvande, användning eller konsumtion som kan tillfredställa ett behov eller 
önskan (Mckercher & du Cros, 2002: 103). 

3.2 Kulturarvsprodukten 
Mckercher och du Cros (2002: 122-127) beskriver vad som krävs för att skapa kulturturistiska 
produkter eller attraktioner, och de menar att framgångsrika kulturturismprodukter utmärks av 
fem gemensamma drag, nämligen att de:   
 

• Berättar en historia 
• Levandegör kulturtillgången 
• Möjliggör deltagande upplevelse 
• Gör upplevelsen relevant för turisten 
• Fokuserar på kvalitet och autenticitet 
 

Platser med starkt kulturarv ses ofta som platser med en historia och enligt Mckercher och du 
Cros (2002) utgör kulturturismen den process som förmedlar historien. Vidare menar de att 
kulturarvstillgångar inte har ett värde för turisterna om inte deras historia förs fram. En 
historia förser besökaren med information över hur den skall tolka det givna kulturarvet, och 
byggnader, föremål med mera blir levande om de berättar en historia.  
 
Att kunna tolka och förstå kulturarvet är viktigt, liksom att kunna förmedla kulturavet på ett 
kreativt, levande och underhållande sätt. Att underhålla förklarar Mckercher och du Cros 
(2002) är en viktig del av besökarens upplevelse och underhållning skapar möjligeter för 
besökare att lära sig mer, både direkt och indirekt om en plats kulturarv. Kulturturistiska 
attraktioner skall kunna uppmuntra till deltagande genom att till exempel besökaren upplever 
attraktionen pedagogiskt eller intellektuellt. 
 
Informationen om kulturprodukten måste vara relevant för den specifika målgruppen, 
kulturprodukten måste presenteras på ett sätt så att kunden förstår produkten och kan sätta det 
i ett sammanhang. Slutligen måste kulturprodukten, i form av den kulturturistiska attraktionen 
erbjuda kvalitet och skapa autenticitet för besökaren (Mckercher & du Cros, 2002). 
Autenticiteten uppnås genom en integrering mellan en plats omgivande upplevelser och 
besökarens upplevelser och enligt Yiping (2003) är det den typ av autenticitet som gör att 
turisterna upptäcker nya attraktioner.  
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Yiping (2003: 252-253) beskriver tre kategorier för hur begreppet ”kultur” används idag, som:  
 

(a) en generell process av intellektuellt, andligt och estetisk utvecklande     
(b) ett indikativ på ”ett sätt att leva” och 
(c) ett verk och bruk av en intellektuell och artistisk aktivitet. 

 
Enligt Yiping (2003) har turismen ändrat synen på kultur, från att se kultur som (a) en 
intellektuell process till kategorierna (b) och (c) i vilka man betraktar kultur som produkt. 
Kultur som produkt får två innebörder; kultur både som process och produkt, samt kultur som 
en produkt av individuella eller gruppaktiviteter till vilka speciella värden tilläggs. Richards 
(1996: 21) diskuterar också kulturen som process och produkt och menar att kultur som 
process handlar om meningsuppbyggande, de vill säga en social process igenom vilken 
individen skapar mening i sitt liv. Richards menar att synen på kultur som process, och kultur 
som produkt överlappar varandra. Inom turismnäringen har man försökt att integrera de två 
synsätten eftersom genom turism transformeras synsättet på kultur. Turismkonsumtion 
omfattar kulturella manifestationer som omvandlas till kulturprodukter. Det är en utmaning att 
inom kulturturismen se till att ”konceptualisera” både den kulturella produkten som framläggs 
för turismkonsumtion och de kulturella processer som frambringar motivationen för att delta i 
kulturell turism.     

3.3 Från kulturarv till turistattraktion           

Björklund (2002) anser att en unik kulturarvstillgång inte är en turistattraktion om inte dess 
potential förverkligas genom att möjliggöra konsumtion. Mckercher och du Cros (2002: 110-
114) presenterar fem strategier för hur kulturarvsplatser eller kulturarvstillgångar kan 
utvecklas till kulturturismattraktioner: 
 

• Uppbyggande ”turismifiering” 
• Gruppering 
• Reservat/Område 
• Kulturarvsnätverk 
• Evenemang 

 
Enligt Mckercher och du Cros (2002) kan uppbyggandet av en primär attraktion ske genom 
” turismifiering” av ett bevarat men underutvecklat kulturarv. Kostnaderna för att bygga upp 
ett bevarat kulturarv är oftast för dyrt för den privata sektorn. Vissa kulturarvsplatser som är 
isolerade med svag ekonomi och utan finansiellt stöd gör att ansvaret faller på den offentliga 
sektorn eller på kommersiella organisationer. Utvecklingen sker med tanke på vilken 
samhällsnytta de ger för en ort som till exempel, historisk förankring, folkbildning, 
arbetstillfällen och ekonomisk stimulans (Mckercher & du Cros, 2002). 
 
Mckercher och du Cros (2002) anser att gruppering är ett annat, mer realistiskt och 
kostnadseffektivt alternativ för producenter att använda sig av. Inom kulturturismen innebär 
denna utvecklingsstrategi tillhandhållande av separata produkter och tjänster som kunden kan 
köpa ihop. Enligt Mckercher och du Cros är det med denna strategi enklare att skapa ett tema 
för en plats, varigenom man kan skapa ett starkare varumärke genom att de sker en samverkan 
mellan flera aktörer. Yiping (2003) förklarar att sammankopplingen mellan kulturarv och 
turism innebär en standardisering av kulturarv för turismkonsumtion genom produktion av 
paketlösningar av föremål, aktiviteter och livsstilar av en plats kulturarv.  
 



12 

 

Utvecklandet av kulturturismområden som utvecklingen av speciella kulturdistrikt 
representerar enligt Mckercher och du Cros (2002) också en form av gruppering. Fokusering 
av ett tema i ett område, skapar ett större utbud av produkter som underlättar kundernas 
konsumtion. Efterfrågan och kundernas behov att konsumera ett områdes kulturtillgångar är 
ett viktigt ekonomiskt skäl för bevarandet av ett kulturarv (Mckercher & du Cros, 2002).   
 
Fjärde utvecklingsstrategin bygger på att likartade eller kompletterande kulturarvstillgångar 
slår sig samman och de aktörer som ansvarar för dessa kulturarvstillgångar samverkar och 
ingår i nätverk för att arbeta mot samma mål. Det länkar ihop skilda områden och det är ett 
utvecklingsalternativ med låga kostnader. Mckercher och du Cros (2002) menar att lokala 
aktörer inser med denna strategi att summan av alla de samlade kulturtillgångar framträder 
bättre för turisterna än en enskild kulturarvstillgång. 
 
Evenemang framträder som primära attraktioner under kortare tid där evenemangen syftar till 
att koncentrera ett stort utbud av aktiviteter under en begränsad tid vilket skapar en kritisk 
massa av produkter för turismkonsumtion. Evenemang är ett sätt att bygga upp varumärken 
och att locka specialintresserade besökare (Mckercher & du Cros, 2002). 

3.3.1 Morbidturism 

Eliasson (2004) tar upp att det var turismforskaren Thomas Blom som myntade begreppet 
morbidturism. Enligt Blom och Nilsson (2005: 72) är morbidturism när turister reser för att 
besöka kändisgravar eller till platser där det har hänt något tragiskt. Eliasson (2004) menar att 
morbidturism ökar och att det kommer att behandlas som en turistisk produkt. Turistbranschen 
vill hela tiden exploatera och hitta nya nischer, morbidturism är en sådan nisch, och det finns 
platser som marknadsför dödas vilorum som en turistattraktion. Människor har i all tid besökt 
krigsmonument men genom morbidturism kan det bli en produkt som man kan tjäna pengar 
på. Blom och Nilsson (2005) anser att ”morbidturisten” inte längre nöjer sig med uppdiktade 
historier utan vill själva besöka platser för att uppleva det som hänt. Eliasson (2004) belyser 
detta med prinsessan Dianas grav, genom att det finns personer som tjänar pengar på att visa 
var graven finns. Med det menar Eliasson att, det är något speciellt med en kändis död som 
omges av mystik, vilket förhöjer det turistiska värdet för produkten och som även gynnar 
kyrkogårdsturism. 

3.3.2 Svårigheter vid kulturarvsutveckling           
Mckercher och du Cros (2002: 108-109) anser att producenter som inte tänker 
marknadsmässigt (det vill säga utifrån kundens behov), utan genom att enbart se sin tillgång 
som en fysisk produkt riskerar att förlora kontrollen över tillgångarna. Detta kan då innebära 
för kulturarvstillgången att, för det första om tillgången är känd och berömd medför det att 
besökare kommer. För det andra om upplevelsen inte är känd och utformad kring 
kulturarvstillgången och efter besökarens behov, kommer besökaren istället att skapa sin egen 
upplevelse för att tillfredställa sitt behov. Detta kan medföra att besökarna definierar och 
konsumerar tillgångarna utifrån egna kärnbehov och detta kan då stå i motsats till det som de 
ansvariga över kulturarvet vill förmedla. 
 
Grundberg (2003: 14) menar att det är riskfyllt att använda kulturarvet för att dra till sig 
besökare. Ett ökat tryck på kulturarvet i form av massturism kan medföra skador och slitage 
då kulturarvet är skört och ömtåligt. Det kan också innebära att kulturarvets äkthet, genuinitet 
och autenticitet förflackas och kan vantolkas när det blir till föremål för turism i kommersiellt 
syfte (Grundberg, 2003).  
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Aktörer som arbetar inom kulturmiljövården har bevarandet av kulturarvet som sin 
huvudsakliga arbetsuppgift. Kulturmiljövården har en skyldighet att både bevara och förmedla 
det byggnadshistoriska kulturarvet till samhällsmedborgarna, oberoende om det är turister 
eller andra slags besökare. Kulturmiljövården har däremot inget ansvar för utvecklandet av 
turismen i näringspolitisk mening (Grundberg, 2003).    
  
I en rapport från ETOUR diskuterar Pettersson och Svensson (2005: 11) att det finns positiva 
samband mellan turism och kultur. Turism uppfattas som en social aktivitet, med specifika 
och centrala uttryck i vilka man kan tillägna sig kulturupplevelser. Kulturarv och kultur är de 
främsta och viktigaste motivet till att resa och besöka andra platser. Vidare diskuterar de att 
lokala och regionala aktörer upplever svårigheter med att utveckla en turistisk verksamhet 
kring kulturarvet, eftersom nationella regler och svensk lagstiftning prioriterar i första hand 
skyddet och bevarande framför brukandet av kulturarvet. Pettersson och Svensson anser att 
problematiken ligger hos de olika aktörernas syn på landskap och turism, det behövs 
kommunikation för att skapa dialog och förståelse. Genom att skapa en hållbar utveckling av 
turismen krävs det att varje enskild aktör lyckas frambringa resurser, dels för att utveckla 
turistverksamheten men även för att se till att kulturarvet bevaras. 

3.4 Kulturarvsturismen i Sverige 
Kulturarvsturism är en särskild form av turistisk aktivitet genom vilken turisten bevittnar, 
upplever och får kännedom om en plats kulturarv (Yiping, 2003). Blom och Ernfridsson m.fl. 
(2004: 38) tar upp att kulturturism inte bara handlar om att kulturella platser besöks, utan 
också att man tar del i olika aktiviteter och arrangemang med kulturella inslag. Mötet med nya 
och främmande kulturer lockar människor till att resa och besöka nya platser.  

 

Enligt Aronsson (2003: 46-47) var det i slutet av 1980-talet som kulturturism blev ett använt 
begrepp och det är allmänt ökat historieintresse samtidigt som vissa aktiviteter på kulturella 
teman blir kommersiellt intressanta. Aronsson anser att historia går i vågor med kultur och 
kulturmiljöer som har blivit ständigt närvarande inslag i turismen. Grundberg (2003: 12) 
beskriver att i Sverige har intresset ökat för att använda kulturarvet som resurs för turismen 
och det är allt fler svenskar som reser i det egna landet för att upptäcka sin egen historia och 
sitt kulturarv. Turismen har blivit den huvudsakliga formen för hur medborgare tillägnar sig 
det svenska kulturarvet (Aronsson, 2003: 49). I Sverige menar Grundberg (2003) att 
kulturturism fortfarande är en relativ ny trend som ännu inte har uppfattats av turistnäringen 
och av kulturarvsförvaltningen i landet. Han menar att det finns ett stark växande intresse för 
turism med kulturella inslag men i Sverige har man i viss utsträckning invändningar och 
reservationer mot denna utveckling. Detta har enligt Grundberg berott på att turistnäringen i 
Sverige har haft en reserverad inställning till turism med kulturella inslag och sådan turism 
uppfattas som begränsad och inte särskilt lönsam.   

3.4.1 Kultursektorn och turistnäringen 

Yiping (2003) menar att relationen mellan kulturarv och turism är komplex. Kulturarvet 
presenterar den kulturella traditionen av ett samhälle medan turism är en näring som 
inkluderar masskonsumtion. Yiping förklarar detta med att turistisk masskonsumtion är 
väldigt komplex och känsloladdad, vilket gör det svårare för kulturarvssektorn att ta tillvara 
på kulturarvet. Grundberg (2003) menar att kultur och kulturarv har blivit missuppfattat. 
Kultur hör ihop med museer, skolor och utbildning, däremot uppfattas det inte som en 
affärsverksamhet för turism. Aktörerna inom kultursektorn har varit tveksamma mot att 
använda kulturarv som en resurs för turismen.  
 



14 

 

Både turistnäringen och kultursektorn har en negativ uppfattning och misstro om varandra, 
menar Grundberg (2003). Då turistnäringen uppfattar turism som en affärsverksamhet som 
inte har med kultur att göra, tycker kultursektorn tvärtom, att kultur är ingen affärsverksamhet 
och därför har det inget med turism att göra. Den sortens av intressekonflikt skapar ett 
utvecklingshinder för både den svenska kultursektorn och turistnäringen. Enligt Björklund 
(2002: 11) handlar det för de kulturvårdande aktörerna att lära sig förstå hur turism är en 
resurs för bevarandet av kulturarvet och det huvudsakliga verktyget för hur historien 
kommuniceras till allmänheten. 
 
Braunerhielm (2006: 30) illustrerar hur en kulturarvsplats uppfattas av de tre aktörsgrupperna: 
besökare, lokalbefolkning och producenter, och framgår av figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1 Intressekonflikter (Braunerhielm, 2006: 29) 

 
I figuren utgår man från platsen som är en mötespunkt för kulturarv och turism. Platsen utgör 
således arenan för spänning mellan att bevara och förmedla kulturarvet samt att utveckla 
turism. Platsen utgör också en arena för besökare och lokalbefolkning, men också en scen för 
den bild av kulturarv och turism som producenter förmedlar. Braunerhielm (2006: 28) 
förklarar att på en plats där olika aktörer agerar förekommer spänningar mellan kulturarv och 
turism. Spänningsfältet rör bevarande och förmedling av kulturarv kontra utveckling av 
turism men det handlar också om kulturarv som en del av turism och kulturarv som en 
kommersiell produkt, och enligt Braunerhielm (2006) handlar det om personer som 
representerar kulturarvet, turistnäringen, kommunen, näringslivet, hembygdsföreningen och 
lokala utvecklingsprojekt med flera.  
 
Aronsson (2003) och Grundberg (2003) påtalar att Sverige inte är särskilt välutvecklat när det 
gäller turism med inriktning på kulturarv, då det saknas både en samlad nationell strategi och 
ett gemensamt synsätt bland aktörerna. Världsarvsplatserna tas upp på UNESCO:s lista 
eftersom det anses ha ett värde för mänskligheten. Aronsson (2003) förklarar att med detta 
följer också ett turistiskt uppdrag som handlar om att kunna presentera området för tillresande 
turister och erbjuda service i form av mat, boende, transporter och aktiviteter. Vidare skriver 
Aronsson att för myndigheter och fastighetsägare som förvaltar världsarven innebär det för 
dem att också svara för kostnader för restaureringar, kontinuerligt underhåll och information, 
medan näringslivet bör erbjuda nödvändigt service och som tar hand om intäkterna från 
turismen.  
 
Problematiken i arbetet mellan kultur och turism i Sverige har flera orsaker. Aronsson (2003: 
48) förklarar att problematiken ligger i att turism har uppfattats som ett hot för svenska 
kulturmiljöer. Enligt Aronsson behöver ett förhållningssätt utformas i samverkan mellan 
kulturens och turismens olika aktörer och att skapa ett fungerande samspel mellan de olika 
aktörerna har blivit nödvändigt. Enligt ICOMOS (International Council of Monuments and 
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Sites) skall alla människor i alla länder skydda, vårda och presentera kulturarvet och detta är 
en gemensam uppgift för kulturarvsinstitutionerna, turistindustrin och berörda lokalsamhällen 
(Aronsson, 2003: 52). 
 

4. Beskrivning av Svenska kyrkan 

4.1 Svenska kyrkans organisation 
Nationalencyklopedin (2009b) beskriver Svenska kyrkan som ett evangelisk-lutherskt 
trossamfund med viss relation till den svenska staten, som till och med år 1999 var en 
statskyrka, vilket betyder att staten bestämde över kyrkan och tillsatte dess präster och 
biskopar. År 2000 förändrades relation till staten och kyrkan blev en fri folkkyrka. Till 
skillnad från övriga trossamfund har Svenska kyrkan fortfarande, i viss utsträckning, en 
offentligrättslig ställning. I lagen om Svenska kyrkan anges att den ska vara ett evangelisk-
lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka som i samverkan mellan en demokratisk 
organisation och kyrkans ämbete ska bedriva en rikstäckande verksamhet 
(Nationalencyklopedin, 2009b).  
 
Ahrén och Ekström (1995: 36-39) anser att för Svenska kyrkan handlar det om att verka i 
sådana former och på ett sådant sätt att kyrkan upplevs som både tillgänglig och trovärdig. 
Vidare menar Ahrén och Ekström att detta ställer för kyrkans del krav på både en ny 
organisation och ett nytt arbets- och förhållningssätt. Förutsättningarna som krävs för en 
förändring av Svenska kyrkan är: för det första – kulturell och religiös mångfald i samhället 
kan inte negligeras, för det andra – förändringarna måste utgå från att svenska kyrkan har en 
särställning, denna särställning är historisk och kyrkan har spelat en särskild roll alltsedan 
Sveriges kristnande. Den tredje – förändringar av relationen mellan stat och kyrka måste 
genomföras i respekt för de värderingar och bedömningar som ryms inom Svenska kyrkan 
(Ahrén & Ekström, 1995). 
 
Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat, samfälligheter3, kontrakt4 och stift. 
Grunden för Svenska kyrkans verksamhet är det arbete som utförs i de drygt  
1 800 församlingarna runt om i landet. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att 
församlingens grundläggande uppgifter blir utförda som att: fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, utöva diakoni och mission. I församlingen finns ofta en eller flera präster, 
kyrkomusiker, diakoner och annan personal som församlingen behöver för att driva sin 
verksamhet (Svenska kyrkan, 2009). 

4.1.1 De kyrkliga kulturminnena 

Svenska kyrkan har en stor kulturskatt och de viktigaste kulturminnena finns bland 
kyrkobyggnaderna och deras inventarier (Ekström, 2004: 39). Kraven på Svenska kyrkan att 
sköta kyrkor och viktiga kulturminnen är stora enligt kulturminneslagen som handlar om 
kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser, sammantaget 
kallade kyrkliga kulturminnen. Grundkravet i kulturminneslagen är att kyrkobyggnader, 
kyrkotomter och begravningsplatser skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska 
värde inte minskas. Inventarier skall förvaras och vårdas väl och för varje församling skall det 

                                                      
3 När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, 
resurshushållning och service. Det kallas för pastoratsamfällighet. Samfälligheten har det grundläggande 
ansvaret för den fasta egendomen inom samfälligheten (Svenska kyrkan, 2009). 
4
 Ett kontrakt består av flera pastorat i ett stift (Svenska kyrkan, 2009).  
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finnas en förteckning över inventarier (Ekström, 2004: 40). Enligt kulturminneslagen har 
Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i 
samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Denna ersättning kallas för 
den kyrkoantikvariska ersättningen och den skall fördelas av Svenska kyrkan (Ekström, 
2004).  
 
Svenska kyrkan och kultur är nära sammankopplat och det är enligt Svenska kyrkan (2009) en 
viktig uppgift att stödja vår tids kulturskapande. Kyrkans rum och miljö utgör en konkret 
kultur och det är en viktig uppgift i kyrkans kulturarbete att göra detta kulturarv tillgängligt 
för alla.  

4.1.2 Kyrkobyggnader och kyrkorum 

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till 
Svenska kyrkan. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte att vara ett gudstjänstrum. 
Kyrkorummet och kyrkobyggnaden är betydelsefull för många människor och därför är det 
viktigt att det finns där och att det vårdas (Svenska kyrkan, 2009).  
 
Enligt Ekström (2004: 54) visar tidigare undersökningar att kyrkobyggnader har en stark 
ställning och stor betydelse i det svenska samhället. Kyrkan uppfattas som ett offentligt rum 
till vilket alla bör ha tillträde till, men som Ekström menar ställer detta krav på 
församlingarna. Kyrkan skall vara öppen och kyrkorummet tillgängligt och människor skall 
kunna använda det som ett stilla rum för eftertanke och ett rum för möte med Gud.   
 
Kyrkobyggnaden har en historia och föremål av olika slag rymmer berättelser som är en del 
av församlingens och landets historia. Samtidigt är rummet inte ett museum. I kyrkorummet 
firas regelbunden gudstjänst, i kyrkorummet äger viktiga händelser rum i människors liv 
(Svenska kyrkan, 2009). 

4.2 Svenska kyrkan på Gotland – Visby stift 
Visby stift5 är en öppen folkkyrka som idag består av 55 församlingar på Gotland indelade i 
20 pastorat och tre kontrakt (Svenska kyrkan, 2009). Församlingen har lokal självstyrelse men 
är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Varje församling har 
ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde6 med ansvar för ledning, 
samordning och tillsyn, vars tjänstgöringsområde är pastoratet (Ekström, 2004: 59).   
 
Enligt Svenska kyrkan (2009) är stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn 
över församlingslivet. Uppdraget riktar sig inte bara till de formellt kyrkotillhöriga, utan 
innebär ett erbjudande om medmänskligt stöd, bearbetning av tros- och livsfrågor samt en 
social gemenskap för alla som vistas inom stiftets område. Stiftet utövar sitt samlade uppdrag 
i olika former och genom flera organ. Dessa är biskopen, domkapitlet samt stiftsfullmäktige 
med stiftsstyrelsen och egendomsnämnden.  
 
Enligt Svenska kyrkan (2009) är gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor ett oskattbart 
kulturarv som måste bevaras och ständigt vårdas. För detta ändamål bildades år 1984 
Samfälligheten för Gotlands kyrkor. Det är en tydlig ansvarsfördelning mellan vad som är 
samfällighetens ansvar och vad som ankommer på församlingarna vad gäller kyrkornas vård 

                                                      
5 Visby stift är en flerpastoratssamfällighet som bildats för underhållet av kyrkobyggnaderna inom Visby stift 
(Ekström, 2004: 59).  
6
 En kyrkoherde är den präst som leder arbetet inom ett pastorat (Svenska kyrkan, 2009). 
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och underhåll. Samfälligheten har ansvar för själva byggnaden och vissa delar av den fasta 
inredningen, medan inventarierna i kyrkorummet är församlingens ansvar (Svenska kyrkan, 
2009). 
 

5. Användning av de Gotländska medeltida kyrkorna 

5.1 Havdhem pastorat 
I Havdhems pastorat har vi intervjuat Ulf E.J. Olsson som är kyrkoherde samt hans fru 
Birgitta Olsson som är diakon i församlingen. I studien beskrivs hur Havdhems pastorat 
arbetar med sina kyrkobyggnader och hur byggnaderna utnyttjas i ett turismsammanhang samt 
hur församlingen bedriver kulturarvsarbetet.  

5.1.1 Kulturarvsarbete 

Varje församling har ett ansvar över att ta tillvara på sin kyrka genom underhåll och skötsel 
av kyrkornas inventarier. I Havdhem pastorat arbetar man med att se till att kyrkorna är 
tillgängliga så ofta som möjligt. På dagtid är alla kyrkorna inom pastoratet öppna, särskilt 
under somrarna. 
 
Numera ingår alla församlingarna på Gotland i en samfällighet som kallas för Samfälligheten 
för Gotlands kyrkor, vilket har som syfte till att kyrkobyggnaderna underhålls. Samfälligheten 
står för eventuella renoveringar och har ansvar över kyrkornas kulturskatt och inventarier, och 
kontroll över att värdefulla kulturminnen finns utställda i kyrkan men ser också till att 
väderfulla föremål låses in. 
 
Ulf Olsson förklarar att i kyrkan finns mycket kulturskatt och föremål, och det är 
församlingens uppgift att förmedla detta. Det gör församlingen dels genom att se till att det 
finns beskrivningar och utlagda broschyrer i kyrkorna, som handlar om kyrkan och 
kulturföremålen. 

5.1.2 Kyrkobyggnaden och turism 

Inom Havdhems pastorat har man satsat mest på Grötlingbo kyrka dels för att det finns en 
dansk konstnär vid namnet Asger Jorn som är begraven där och enligt Ulf Olsson är det 
framförallt danska turister som besöker Grötlingbo kyrka varje sommar, för att titta på graven 
och gå in i kyrkan. Därför har församlingen sett till att det finns information utlagd om den 
danska konstnären i kyrkan. Den typen av ”kändisgravar” som Birgitta och Ulf Olsson kallar 
det för, drar i viss utsträckning turister till Grötlingbo kyrka.  
  
En aktuell fråga inom Havdhems pastorat har varit att anordna något som kallas för vägkyrka. 
Vägkyrka innebär att kyrkan är öppen under dagtid och den är bemannad med personal som 
kan visa runt i kyrkan, bjuda på fika etcetera. Tanken med en vägkyrka är att den skall vara 
öppen för turister. Ulf Olsson förklarar att en vägkyrka, dit turister kommer ställer krav på 
församlingen, genom att det även skall finns andra faciliteter som till exempel toaletter och 
informationsskyltar. Detta kostar pengar, vilket Havdhem pastorat inte har råd med.  
 
En sevärdhetskyrka nämndes av Ulf Olsson som kan vara ett annat och mindre 
kostnadskrävande alternativ för församlingen. Samtidigt menar Ulf och Birgitta Olsson att det 
har varit förhinder med att utveckla en vägkyrka eller sevärdhetskyrka. Det har enligt Ulf och 
Birgitta Olsson berott på en ”småskalighet” mellan församlingarna, de vill säga 
församlingarna har haft delade uppfattningar om idén vilket har gjort att församlingsenheterna 
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har agerat självständigt. Birgitta och Ulf Olsson säger att det också handlar om att bygga upp 
en frivillighetskedja bland dem som kan tänka sig att bemanna kyrkan, eftersom församlingen 
inte har råd att betala någon för detta. Idén kring en vägkyrka eller sevärdhetskyrka kan bli 
lättare för församlingen att realisera i framtiden, då församlingarna går ihop och blir en enhet. 

5.1.3 Marknadsföring, aktiviteter och samarbeten 

Enligt Ulf Olsson har församlingen idag en egen hemsida som är till för externa användare 
och där församlingen ser till att informera om de möjligheter som man har att erbjuda. 
Församlingen marknadsför sig lokalt också, genom utskick av församlingsblad till 
lokalbefolkningen. 
 
Havdhem pastorat arrangerar gemensamma aktiviteter, ibland i samarbete med 
hembygdsföreningen. Ulf och Birgitta Olsson nämner att på somrarna anordnar församlingen 
friluftsgudstjänster, där man firar gudstjänsterna utomhus och man umgås och bjuder på fika. 
Friluftsgudstjänsterna firas på olika platser. Ett exempel är Lagerlingen i Havdhem som är en 
historisk krigsplats från andra världskriget och där församlingen ofta firar sina gudstjänster på 
somrarna. 

5.2 Fårö församling  
Agneta Söderlund arbetar som kyrkoherde i Fårö församling där hon har arbetat i snart 14 år. I 
telefonintervjun framgick det att Söderlund har god kännedom om Fårös utveckling som 
turistort, och kan beskriva hur den inkommande turismen till Fårö har påverkat kyrkan. 

5.2.1 Kyrkobyggnaden och turism 

Enligt Söderlund är Gotland i sig en känd turistort, men Fårö som ligger norr om Gotland är 
framförallt en utpräglad turistö. Söderlund nämner att dels har Ingmar Bergman7 haft en stor 
betydelse för turisterna, eftersom Fårö betraktas som hans ö. I Gotlands Guiden (2008) står 
det att Bergmans grav kommer att bli ett nytt besöksmål för turister. 
 
Kyrkan är enligt Söderlund, ”en speciell plats som besöks, man går in i kyrkan där fåröborna 
har gått i tusen år”. Söderlund betonar att detta är en ”enastående upplevelse som skall 
förmedlas med kyrkan till besökarna och detta skall inte döljas genom att man, i samband 
med ett kyrkobesök erbjuder andra aktiviteter”. En kulturarvsplats som kyrkan skall man 
enligt Söderlund värna om och den bild som man förmedlar med kyrkan skall stämma 
överrens med platsens värderingar och den profil som man vill förmedla. ”De som besöker 
kyrkan i Fårö får göra det på våra villkor” säger Söderlund. 
 
Turism är nödvändigt och det kan betyda mycket positivt för en ort, förklarar Söderlund. 
Samtidigt kan det för kyrkan innebära att man ”utarmar det andliga livet, de vill säga man 
satsar ensidigt på att göra andra saker och ger inte möjlighet för människorna att uppleva 
kyrkan som den är, nämligen en andlig och gudomlig byggnad där människan möter sig själv 
och gud” menar Söderlund. Det vill Söderlund värna för och därför ska man inte skapa 
massturism i kyrkan för då kan dessa värden försvinna. Söderlund ser inte på kyrkobyggnaden 
som en turistisk produkt men möjligtvis kan kyrkobyggnaden ses som en produkt av 
”århundradenas andliga möten”. Kyrkan är ett subjekt och inte ett objekt. Kyrkorummet är en 
levande gudstjänstlokal och det är i första hand det Fårö församling vill förmedla för 
besökarna.   

                                                      
7
 Ingmar Bergman var en känd svensk filmregissör som bodde och verkade på Fårö. Ingmar Bergman ligger 

begraven på Fårö kyrkogård (GotlandsGuiden, 2008). 
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Fårö kyrka är öppen under större delen av året, från april till november. Församlingen brukar 
få förfrågningar av guider som frågar om det finns möjlighet att besöka kyrkan. Söderlund 
som i första hand är präst får då oftast ta emot turisterna genom att guida dem runt och 
berättar om kyrkan och dess kulturföremål. I Fårö kyrka är kutatavlan8 från 1600-talet särskilt 
populär bland turisterna, den har en spännande tillkomsthistoria och är enligt Söderlund 
världsberömd.  
 
Församlingen har haft en diskussion om besöken i Fårö kyrka alltid ska vara kostnadsfria. 
Man menar att församlingen har för lite pengar och de har funderat på hur församlingen på ett 
lämpligt sätt kan få in pengar på turister för att Fårö församling skall kunna fortsätta med att 
bedriva sin verksamhet, så att kyrkobyggnaderna, föremålen och andra faciliteter bevaras, 
förmedlas och tillgängliggörs. Församlingen har haft idéer på att producera en CD- skiva som 
ska handla om kyrkan, som turister kan köpa.  

5.2.2 Turistverksamhet, marknadsföring och samverkan 

Fårö församling erbjuder ett utbud av temagudstjänster. På somrarna exempelvis arrangerar 
man årligen vid midsommartiden en ”solnedgångsgudstjänst” vid raukarna. Söderlund menar 
att många turister gillar att delta i sådana gudstjänster. Ett annat exempel är ”heligdans vid 
påsktid” som också arrangeras av församlingen och det är en aktivitet som är inriktad inte för 
fåröborna utan för turister. Dessutom har man på somrarna oändligt många vigslar. Enligt 
Söderlund vill många gifta sig på Fårö och hon poängterar att det är enbart turister. Söderlund 
förklarar vidare att Fårö kyrkan tillsammans med församlingen utgör en levande kulturplats 
och människor strömmar dit för att ta del av detta. 
 
Den form av marknadsföring som bedrivs inom församlingen idag är genom ett kyrkoblad 
som delas ut till alla som bor på Fårö, och genom annonsering i lokaltidningen. Söderlund 
anser att kyrkan inte behöver marknadsföras eftersom det gör kyrkan själv. Fårö församling 
samverkar inte med någon turistorganisation men det finns turistorganisationer i Fårö som 
exempelvis ”Fårö Framtid” som nämner kyrkan vid marknadsföringen av Fårö. Detta ser 
församlingen som en utåtriktad draghjälp för kyrkan.  

5.3 Östergarn församling  
Från Östergarn församling intervjuades kyrkoherden Richard Wottle. Wottle har en turistisk 
bakgrund där han är uppvuxen i en ”turistfamilj” med föräldrar som arbetat inom rese- och 
turistbranschen. Nedan beskrivs hur församlingens kyrkobyggnader utnyttjas av 
turistbesökare samt hur församlingen bedriver kulturarvsarbetet kring kyrkobyggnaderna. 

5.3.1 Kulturarvsarbete 

Den kulturhistoriska delen av kyrkans uppdrag finns för kyrkan, menar Wottle. Detta är 
inskrivet i kyrkoordningen och kyrkoherden är den som har det övergripande ansvaret för 
kyrkans bevarandeaspekter. Däremot menar Wottle att kyrkan inte har något turistiskt ansvar 
rent formellt men kyrkorna är turistiskt intressanta objekt så det ansvaret följer med.  
 
Wottle påtalar att på Gotland är det speciellt eftersom det formella ansvaret över kyrkorna, de 
vill säga ansvaret över själva byggnadskroppen är flyttat från pastoratet till Samfälligheten för 
Gotlands kyrkor. Wottle förklarar att så är det bara på Gotland vilket gör det unikt att det 
finns en samarbetsorganisation med ett formellt ansvar som sköter hur kyrkorna ser ut, till 
själva byggnadskroppen och alla fasta inventarier som vårdas i samarbete med 

                                                      
8 Kutatavlan berättar en historia om 15 jägare från Fårö och deras säljakt på Östersjön (Guteinfo, 2008a).  
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församlingarna. Något mer som är unikt på Gotland är att själva församlingarna inte lägger ut 
extra pengar på underhåll av kyrkorna eftersom det finns en kyrkoantikvarisk ersättning som 
täcker församlingarnas utgifter. 

5.3.2 Besökare och kyrkobyggnadens användning 

Östergarn församling har den policy att se till att kyrkorna är öppna jämt, dygnet runt och året 
runt vilket också leder, förklarar Wottle, till många spontanbesök i kyrkan. Wottle påpekar att 
nästan alla kyrkor i Östergarn besöks varje dag, även vintertid. De genomsnittliga besöken i 
kyrkan är korta. I exempelvis kastalen9 vid Gammelgarn kyrka där församlingen anordnar 
filmvisning på somrarna, stannar besökarna längre än normalt.  
 
Nästan nio av tio turistgrupper meddelar, samma dag eller dagen innan att de kommer och 
därför är församlingen många gånger oförberedda när turistgrupper kommer och besöker 
kyrkan. Wottle som är kyrkoherde i församlingen får oftast ta emot och guida turisterna, där 
han visar och berättar om kyrkan. Enligt Wottle erbjuder inte församlingen speciella tjänster 
för dem som besöker kyrkorna eftersom det har aldrig varit efterfrågat.  
 
Wottle förklarar att i och med att kyrkorna är öppna i Östergarn så används dem på olika sätt 
och för olika ändamål, exempelvis används kyrkorna till övernattningar av pilgrimsvandrare 
eller fotvandrare och för både kyrkliga och icke-kyrkliga grupper eller skolgrupper. Wottle 
menar också att kyrkorna utnyttjas på andra sätt som församlingen inte har en kännedom om.  
 
Enligt Wottle ses turismen som en möjlighet för kyrkan. Östergarns församling ser inte 
turismen som något problem, utan tycker att det är roligt när människor kommer för att 
besöka kyrkan. Detta bidrar också till det allmänna intresset till att hålla kyrkorna i gott skick 
säger Wottle. 

5.3.3 Marknadsföring och samarbete 

Enligt Wottle arbetar inte församlingen med att uppmuntra och aktivt ta till sig besökare. I 
samband med det ser församlingen inte på kyrkobyggnaden som en turistisk produkt som kan 
marknadsföras. Samtidigt tycker Wottle att församlingen naturligtvis skulle kunna 
marknadsföra kyrkan som en turistisk produkt.  
 
Wottle menar att kyrkorna är sådana objekt på Gotland som människor besöker och därför har 
man inte behövt marknadsföra kyrkorna. Samtidigt förklarar Wottle att Gammelgarn kyrka 
och kastalen som ligger i Östergarn har varit ett undantag. Bland annat har kastalen renoverats 
och den har lockat och lockar än idag många turister. Det är en hel miljö i kastalen som 
besöks av turister. Vid kastalen samarbetar församlingen med hembygdsföreningen som 
driver utställningsprojekt med ungdomar som vaktar kastalen på somrarna. Under högsäsong 
är det minst en grupp, kanske två eller tre grupper om dagen som besöker kyrkan och 
kastalen. I samband med det erbjuder församlingen guidning i kyrkan och kastalen. 
 
Församlingen samverkar inte idag med några turistorganisationer och Wottle poängterar att 
kommunen har motarbetat detta i flera år. Församlingen har tidigare försökt be kommunen att 
anlägga en offentlig toalett i Gammelgarn, dels för att det på hela östra Gotland inte har 
funnits någon. Kommunen har ansett att anläggningen av en offentlig toalett i Gammelgarn 

                                                      
9 Kastalen är ett medeltida försvarstorn som ligger bredvid Gammelgarn kyrka. Kastalen byggdes på 1100-talet 
och är ett av de bäst bevarade försvarstornet på Gotland (Östergarnslandet, 2006). 
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inte har varit en kommunal angelägenhet. Wottle uppger att kommunen inte visat något 
intresse av turism som inkluderar kyrkor.  

 
Numera har församlingen också gjort en ny satsning i samarbete med Högskolan på Gotland 
där man har börjat producera nya och finare kyrkobeskrivningar och det har gjorts två nya 
kyrkobeskrivningar för kyrkorna i Östergarn. Tanken med de nya kyrkobeskrivningarna är att 
alla kyrkor på Gotland skall få dessa nya kyrkobeskrivningar. 

5.3.4 Kyrkobyggnaden som en turistisk produkt 

Wottle anser att Östergarns församling inte tjänar pengar på kyrkobyggnaden. Wottle nämner 
att det finns några kyrkor i Sverige som tar betalt för inträdet på somrarna, men annars så 
förekommer det inte i Sverige och det ska inte förekomma. Det finns ingen idag som tjänar på 
kyrkobyggnaden, kyrkorna är extremt dyra att hålla i drift, det är gamla och komplicerade 
monument och det kostar mycket pengar förklarar Wottle. 

5.4 Dalhem församling  
Lisbeth Magnusson arbetar som kyrkoherde i Dalhem församling sedan början av november 
2006. I intervjun med Magnusson framgick det att Dalhems kyrka har många turistbesökare 
varje år och att man inom församlingen idag bedriver en egen turistverksamhet vilket beskrivs 
nedan. 

5.4.1 Kyrkobyggnaden och turism  

Inom Dalhem församling finns fem kyrkor. Fyra av dem är ”vanliga” medeltida kyrkor. Den 
femte är en kyrkoruin, vilken liksom de andra fyra är ett invigt kyrkorum och används till 
gudstjänster samt dop och vigslar. Enligt Svenska kyrkans ordning får aldrig en kyrka 
användas till borgerliga vigslar eller begravningar förklarar Magnusson. 
 
Magnusson berättar att det är framförallt Dalhem kyrka10 som många turister besöker. Varje 
år är det ungefär 10 000 turister från fastlandet samt övriga delar av världen som kommer och 
tittar på kyrkan i Dalhem. Enligt Magnusson är kyrkan öppen på somrarna och då främst för 
gudstjänster och övriga aktiviteter.  
 
Dalhems församling ser turismen som en möjlighet. Inkommande turism skapar 
förutsättningar för att orten, Dalhem utvecklas. Till Dalhem kommer det mycket turister varje 
år och enligt Magnusson går det att bygga upp något som kan dra utomstående besökare, men 
också lokalbefolkningen som annars glömmer bort sin kyrka i bygden. Lokalbefolkningen ser 
ibland på kyrkan som en självklarhet och man glömmer bort att utnyttja och besöka den, 
förutom under begravningar, dop, vigslar och jul, medger Magnusson. 

5.4.2 Turistverksamhet och marknadsföring 

Den turistverksamhet som församlingen bedriver idag är i form av annonsering samt genom 
att det finns sommarguider i kyrkan som tar emot turistbesökare. Guiderna består främst av 
äldre ungdomar som har skaffat sig kunskap om kyrkans arkitektur och konst. Guiderna är 
säsongsanställda och det finansieras av ett bidrag som söks hos Visby stift varje år. 
Församlingen har också spelat in CD- skivor med guidning som sätts på när turister besöker 
kyrkan. På sommaren arrangeras temagudstjänster i Dalhem kyrka, exempelvis har man något 

                                                      
10

 Kyrkan i Dalhem är en av Gotlands största och ståtligaste landskyrka, kyrkans interiör liksom exteriören är en 
av de ståtligaste och mest imponerande på Gotland (Guteinfo, 2009b). 
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som kallas för medeltidagudstjänst där man i samarbete med Dalhems Hembygdsförening 
erbjuder gästabud i kyrkparken (Medeltidsveckans program, 2009).  
 
Magnusson påtalar att församlingen har haft intresse av att knyta kontakter med 
turistorganisationer. Dalhem församling har bland annat bedrivit marknadsföring med 
inriktning på turism där man en gång delade ut flyers på kryssningsfartygen och tog kontakt 
med turistbyrån. Församlingen har numera en informatör som får ombesörja kontakterna med 
turistorganisationer, dels för att församlingen kan få draghjälp med marknadsföringen.   
 
Församlingen har ingen intention att marknadsföra Dalhem kyrka, eftersom kyrkan ändå 
besöks av turister. Det som församlingen framförallt försöker marknadsföra är själva 
verksamheten som bedrivs, så att människor vet vad som pågår i kyrkan. Det görs genom 
annonsering i lokalpress samt på anslagstavlor, genom församlingsblad samt genom 
församlingens nya webbsida. Webbsidan har tillkommit genom att församlingen nu har en 
informatör som arbetar på deltid och som lägger upp information och uppdaterar 
församlingens webbsida. 
 
En förhoppning med församlingens hemsida är delvis, att de på ett tidigt stadium, och i god 
tid innan turisterna anländer, ska kunna etablera kontakt med grupper och enskilda så att 
kommunikation uppstår. Församlingen lämnar ut information och sin mail-adress, så att 
arrangörerna av turistresor kan ta kontakt innan de kommer. Man skapar då en dialog med 
turistgrupperna där församlingen presenterar vad den har att erbjuda och grupperna kan 
komma med önskemål. Att man i förväg, redan när man planerar resan, får möjlighet att boka 
in programpunkterna, hoppas församlingen ska komma att gynna både utländska och svenska 
turistgrupper med deras reseledare och guider samt andra besökare. Enligt Magnusson har det 
varit efterfrågat att församlingen kan erbjuda turisterna något när de kommer till Dalhem.  

5.4.3 Kyrkobyggnaden som en turistisk produkt 

Magnusson förklarar att kyrkobyggnaden inte kan betraktas som en handelsvara. Begreppet 
”produkt” passar inte in i sammanhanget, tycker Magnusson. Men å andra sidan kan 
naturligtvis kyrkobyggnaden tillfredställa de rent mänskliga behoven också förutom de behov 
som vi brukar definiera som andliga. Till exempel finns det människor som kan ha ett behov 
av att sitta i en tyst kyrka. Det är både det att människor söker stillhet och gemenskapen med 
andra människor när de till exempel kommer till en gudstjänst. Det finns ett estetiskt och 
historiskt intresse utöver det andliga som brukar gå hand i hand menar Magnusson. 
 
Enligt Magnusson tjänar man inte pengar på kyrkobyggnaden, kyrkan är inte ett vinstdrivande 
företag och det finns ingen som tjänar ekonomiskt på kyrkorna eftersom det kostar mycket 
pengar som försäkring, underhåll, reparationer, värmekostnader och personal. Magnusson 
säger att ”de som egentligen tjänar på kyrkan är de, som besöker kyrkan och tillvaratar vad 
den har att erbjuda till nytta och glädje för sina och andras egna liv”. Det handlar inte om att 
tjäna pengar utan snarare om att kyrkan är till för människorna, det är den kristna 
församlingen uppgift att vara mån om människorna. Magnusson förklarar vidare att kyrkan 
erbjuder det som inte kostar pengar, man betalar ingen avgift för att gå in och se på kyrkan 
eller delta i gudstjänster, konserter etcetera. De kulturella värdena erbjuds på samma villkor 
som gudstjänstutbudet, de vill säga är öppet för alla oavsett om man är medlem eller inte.  
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6. Resultat av enkätundersökningen 
Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts i en tabell (se tabell 1). De åtta 
kyrkorna (församlingarna) som har svarat står överst i tabellen, i den horisontella kolumnen. 
På vänstra sidan av tabellen, i den vertikala kolumnen står frågorna som ställdes i enkäten där 
respondenterna kunde svara med svarsalternativen: positivt/negativt, ja/nej eller vet ej. I 
tabellen presenteras hur församlingarna har svarat på respektive fråga. 
 
Det har nämnts tidigare i metodavsnittet att enkäten innehöll tio slutna frågor. I tabellen nedan 
presenteras sju av frågorna, övriga tre frågor har varit följdfrågor och de presenteras utförligt i 
texten. För att se hur respondenterna har svarat på respektive fråga, se bilaga 2. 
 
Församling:          

Alva 
 

Othem 
 

Stenkumla 
 

Östergarn 
 

Roma 
 
Havdhem 

Visby 
Domkyrka 

 
Garde 

Frågor: 
Hur ser ni på 

kyrkobyggnaden som 

ett turistiskt 

besöksmål?                     

 
 

Vet ej 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

 
 

Positivt 

Anser ni att 

kyrkobyggnader som 

kulturarv skall brukas 

genom att göra dessa 

kända och tillgängliga 

för allmänheten?                                 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

 
 
 

Ja 

Vad anser ni om att 

marknadsföra 

kyrkorummet som en 

turistisk produkt?                           

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

 
Vet ej 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

Bedriver er 

församling någon 

form av 

turistverksamhet?                                                                                    

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

Erbjuder ni 

turistrelaterade 

tjänster/produkter?                                                                                                          

 
- 

 
- 

 
Ja 

 
- 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

Marknadsför ni 

kyrkan för turister? 

- Ja Ja - Ja Ja Ja 
 

Ja 

Bedriver ni någon 

övrig verksamhet 

som är kopplad till 

kulturarvsarbete och 

turism?                                                 

 
 

Nej 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Tabell 1.  Resultat av enkätsvaren 

6.1 Församlingarnas syn på kyrkobyggnaden som en turistattraktion  
De åtta församlingar som har svarat på enkäten visar att majoriteten av församlingarna är 
positivt inställda till att använda kyrkan som turistattraktion. Havdhem pastorat uttrycker att 
”en kyrkobyggnad är främst ett gudstjänstrum, det vill säga den funktionen måste komma i 
första hand. Men när den funktionen är uppfylld är kyrkobyggnaden också ett viktigt turistiskt 
besöksmål”. Östergarn församling anser att ”besök i kyrkan har förstås ett egenvärde för 
besökaren men det kan också öka människornas förståelse dels för kristendomen som religion 
och kulturfaktor”. Garde församling poängterade att, ”det är många turister som besöker 
kyrkorna, särskilt på sommaren”.   
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Enligt alla församlingarna i undersökningen skall kyrkobyggnaderna, som en kulturarvsplats 
brukas och tillgängliggöras för allmänheten. Östergarn församling förklarar att ”våra kyrkor 
hålls öppna dygnet runt, året runt för att öka möjligheten till spontana besök”. Visby 
domkyrkoförsamling har poängterat i sina svar att ” dock är inte kyrkobyggnaderna endast ett 
kulturarv utan det är trots allt, kyrkobyggnader och har alltid varit det”. Garde församling 
anser att kyrkan skall användas och inte bara vara en tom byggnad.  

6.2 Marknadsföring av kyrkan som turistprodukt 
Att marknadsföra kyrkan som en turistisk produkt, har kyrkan (församlingarna) haft olika 
uppfattningar om. Dock, är svarat ja dominerade på den frågan. Stenkumla församling har till 
exempel svarat; ”Ja, det är bra, många uppfattar ju det så idag”. Enligt Östergarn församling 
som svarade vet ej, anser att marknadsföring är ”knappast rätt ord” eftersom besökarna inte 
genererar några intäkter till församlingarna, bara i någon mån utgifter. Visby 
domkyrkoförsamling skriver att ”Domkyrkan drar turister, så är det bara” vilket kan uppfattas 
som att kyrkan, de vill säga själva byggnaden är en form av marknadsföring i sig. Garde 
församling som svarade nej, anser att kyrkan inte kan används hur som helst, kyrkorummet är 
vigt för gudstjänster och det kan också användas för kulturbesök.  
   
På liknande fråga indikerar enkätsvaren att de flesta kyrkor (församlingar) bedriver någon 
form av marknadsföring kring kyrkan som riktas mot inkommande turister. Havdhem pastorat 
svarade med en kommentar på frågan och skrev: ”marknadsföring är kanske ett starkt uttryck 
men vi försöker informera så gott vi kan och då gärna i samverkan med stift och liknande om 
de möjligheter som församlingen erbjuder via annonsering i dagspress och på vår hemsida”. 

6.3 Församlingarnas turistverksamhet 
De flesta församlingar bedriver, enligt enkätsvaren, en turistverksamhet idag. På följdfrågan 
om vilken typ av turistverksamhet det är, var svaren i huvudsak att man arrangerar musik eller 
konserter i kyrkan, i form av musik- och sommarkörgudstjänster. Övrig turistverksamhet som 
man har är visningar, utställningar, öppethållande, bokbord och temagudstjänster som delvis 
riktar sig till turister. Stenkumla församling säljer till exempel vykort och 
informationsbroschyrer över gotländska kyrkor. Roma församling erbjuder ljuständning, 
bokbord och ”gratis tidning”. Havdhem pastorat svarade att ”vi erbjuder möjligheten till s.k. 
kyrkliga handlingar, det vill säga främst dop- och vigselgudstjänster”. Enligt Havdhems 
pastorat blir sådana aktiviteter alltmer populära att förlägga till Gotland under sommar-
/semestertid och som äger rum både i kyrkorna men också på andra platser, till exempel 
ängen, invid kusten och liknande.      
  
Othem, Stenkumla och Östergarn församling har svarat att dem även bedriver en övrig 
verksamhet som är kopplad till kulturarvsarbete och turism. Othem församling arrangerar till 
exempel idrottskonfirmationsläger med Gotlands Idrottsförbund med kombination av hockey- 
och fotbollsträning, eventuellt också golf- och seglingsutbildning tillsammans med 
”läsningen” för sommarkonfirmanderna. Stenkumla församling anordnar under sommartid 
musikgudstjänster, som ofta besöks av bland annat turister. Östergarn församling poängterade 
i sitt svar att de har en ganska omfattande musikverksamhet på sommaren, som vänder sig till 
både församlingsbor och sommargäster. 

6.4 Bortfallsanalys 
Trost (2001) anser att problemet med bortfall är att skillnaden mellan urvalet och de 
insamlade materialet kan antingen bli stora eller små, det som visas är de likheter eller 
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olikheter som kommer fram genom uppgifterna som samlats in. I vårt fall har vi snarare 
upptäckt likheter i vårt insamlade material, nämligen att de flesta av respondenterna har en 
positiv inställning till de frågor och påståenden som ställts i undersökningen om 
kyrkobyggnaden och turism.  
 
Vissa av församlingarna hade inte svara på några frågor alls eller så hade respondenten svarat 
men hänvisat till sina tidigare angivna svar. Nästan alla av de obesvarade frågorna har varit 
följdfrågor. Detta har inte gett oss något bortfall då vi i enkäten hade skrivit att, den som 
svarade nej på en fråga, kunde hoppa över följdfrågorna och övergå till nästa fråga.  
 
Fjärde frågan i enkäten hade kunnat tydliggöras mer då ett antal respondenter inte förstod vad 
som menades med ”turistisk produkt”. Vi har insett att frågan har formulerats på ett sätt som 
kräver en viss kunskap eller förförståelse för att respondenten ska kunna svara på frågan. Då 
ett antal respondenter inte förstod vad som menades med ”turistisk produkt” kunde frågan 
misstolkas vilket gjorde att respondenterna kanske svarade fel. De flesta församlingar har 
svarat ja på att marknadsföra kyrkorummet som en turistisk produkt. Möjligtvis skulle svaren 
på den frågan kunnat se annorlunda ut om vi i samband med frågan förklarade vad vi menade 
med begreppet produkt.  
 

7. Analys  
Analysen är uppdelad efter de två forskningsfrågorna som ställts i uppsatsen. Vi börjar 
analysen med att analysera första frågan kring vad Svenska kyrkan och församlingarna anser 
om sina kyrkobyggnader och hur församlingarna ser på kyrkan som en turistprodukt- och 
attraktion. Därefter analyseras andra forskningsfrågan som handlar om hur kyrkobyggnaderna 
används idag som turistiska kulturarvsprodukter- och attraktioner samt hur församlingarna 
arbetar med att tillgängliggöra kyrkobyggnaderna.       

7.1 Kyrkans och församlingarnas syn på kyrkobyggnaden som en 
turistprodukt- och attraktion 
Kyrkan är en ideell organisation och är en icke vinstdrivande aktör i det svenska samhället. 
Detta gör att begrepp som produkt, marknadsföring, inkomst eller vinst inte kan associeras 
med kyrkan på samma sätt som med ett vinstdrivande företag. Grundberg (2003) menar att 
turistnäringen och kultursektorn har en negativ uppfattning om varandra, turismaktörerna 
tycker att turism är en affärsverksamhet som inte har med kultur att göra, medan 
kulturaktörerna anser att kultur inte är någon affärsverksamhet. Enligt de flesta församlingar 
och prästerna som intervjuats går det inte att tjäna pengar på kyrkobyggnaden. Enligt till 
exempel Dalhems församling kan inte kyrkan betraktas som en handelsvara. Magnusson 
tycker att ordet ”produkt” inte passar in med kyrkans verksamhet och Havdhem pastorat har 
betecknat att marknadsföring är ett starkt uttryck att koppla till kyrkan. Östergarn församling 
förklarar att de inte marknadsför sina kyrkor som turistprodukter och därför ser inte 
församlingen på kyrkobyggnaden som en turistisk produkt. Marknadsföring är ”knappast rätt 
ord” enligt Wottle, eftersom kyrkobesökare inte genererar intäkter till församlingarna, bara i 
viss utsträckning utgifter. Fårö församling säger att ”kyrkan är inte ett objekt utan ett subjekt” 
och enligt Söderlund är kyrkan snarare en produkt av ”århundradenas andliga möten” än en 
turistisk produkt. Mckercher och du Cros (2002) definierar produkt som ett erbjudande för 
konsumtion, som tillfredställer ett behov. Kyrkobyggnaden kan enligt Magnusson 
tillfredställa de rent mänskliga behoven, även utöver de andliga behoven. Yiping (2003) och 
Richards (1996) tar upp att inom turistnäringen betraktar man ”kultur” som en intellektuell 



26 

 

process av självutvecklande och/eller som en produkt där de kulturella värdena konsumeras. 
Magnussons har sagt att det finns ett estetiskt och historiskt intresse för kyrkan, utöver det 
andliga som brukar gå hand i hand. Detta kan kopplas till Richards (1996) som menar att 
synen på kultur, som process och produkt överlappar varandra. 
 
Marknadsföringen av kyrkobyggnaden är enligt de flesta församlingar, inte nödvändigt, 
eftersom både Dalhem- och Östergarn församling anser att kyrkorna ändå besöks av 
tillräckligt många turister. Församlingarna bedriver någon form av marknadsföring som 
främst riktar sig åt lokalbefolkningen, dels för att informera om vad som pågår i kyrkan. Det 
gör till exempel Dalhem-, Fårö och Havdhem församling genom annonsering i lokaltidningen 
eller genom utskick av kyrkoblad. Det som församlingarna marknadsför är själva 
verksamheten, det vill säga det som församlingen erbjuder.   
 
Svenska kyrkan uppfattas allmänt som en icke- vinstdrivande organisation. Wottle från 
Östergarns församling anser att man inte skall tjäna pengar på kyrkorna, trots att han nämner 
att det finns ett antal kyrkor i Sverige som idag tar betalt för inträdet till kyrkorna. Dalhem 
församling menar att det inte handlar om att tjäna pengar utan att kyrkan finns för människan. 
Magnusson har medgett att kyrkan erbjuder det som inte kostar pengar, man betalar till 
exempel inte för att delta i gudstjänster. Magnusson menar att kyrkan erbjuder de kulturella 
värdena på samma villkor som gudstjänsteutbudet som erbjuds för alla. Den som egentligen 
tjänar på kyrkan enligt Magnusson är besökare som tillvaratar det som kyrkan erbjuder, till 
nytta för sig själv och andras liv.  
 
Det finns dock undantag på Gotland i fråga om församlingarna kan tjäna pengar på sina 
kyrkobyggnader och på turister som besöker kyrkorna. Fårö församling är ett tydligt exempel 
där man har sagt att församlingen har för lite pengar och måste göra något för att samla in 
pengar, för att församlingen skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Pettersson och 
Svensson (2005) ta upp att det finns positiva samband mellan turism och en kulturarvsplats, 
att turism utgör en aktivitet i vilken besökare tillägnar sig kulturupplevelser och att kulturarvet 
är den främsta anledningen till att besöka nya platser. De flesta av församlingarna som 
intervjuats ser turismen som en möjlighet snarare än ett hot för kyrkan. Wottle säger att 
församlingen ser det inte som ett problem när turister besöker kyrkorna och menar också att 
detta bidrar till det allmänna intresset att ta tillvara på kyrkorna. För kulturvårdande aktörer 
handlar det, enligt Grundberg (2003) om att lära sig hur turism är en resurs för bevarandet av 
kulturarvet. Enligt Dalhem församling kan den inkommande turismen skapa förutsättningar 
för en plats utveckling. Magnusson förklarar att varje år är det många turister som besöker 
Dalhem kyrka, och för att ta tillvara på detta måste man se till att platsen utvecklas så att 
intresset för det väcks, av utomstående besökare och lokalbefolkningen. Vår tolkning av detta 
är att, den inkommande turismen på en ort har positiva effekter i form av att orten bli mer 
uppmärksammad av allmänheten. I fallet med Dalhems kyrka har Magnusson förklarat att fler 
turister kommer och besöker kyrkan vilket gör att kyrkan blir mer uppmärksammad av 
lokalbefolkningen som annars glömmer bort att kyrkan finns. Braunerhielm (2006) skriver att 
en plats, i detta fall kyrkan, är en arena för besökare och lokalbefolkning.  

7.2 Användningen av kyrkobyggnaderna som en kulturarvsplats för 
turism 
Enligt Svenska kyrkans ordning ska alla kyrkobyggnader i Sverige användas för sitt 
ursprungssyfte, nämligen att vara ett gudstjänstrum i vilken man regelbundet firar gudstjänster 
och utför de kyrkliga handlingarna som dop och vigslar. Havdhem, Garde och Dalhem 
församling har också betecknat detta och sagt att, främst är kyrkorummet invigt till 
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gudstjänster. Garde församling har förklarat att därefter kan kyrkan användas för kulturbesök. 
Magnusson har betecknat att kyrkan är ett invigt kyrkorum som används främst till att fira 
gudstjänster samt dop och vigslar, och enligt Svenska kyrkans ordning får aldrig kyrkan 
användas till borgerliga vigslar eller begravningar. På liknande sätt anser Ekström (2004) att, 
kyrkan skall vara öppen och tillgänglig för människan som kan använda det som ett stilla rum 
för eftertanke och möte med Gud. Wottle påpekar att policyn för församlingar är att hålla 
kyrkorna öppna för allmänheten och empirin visar att större delen av året är kyrkorna öppna. I 
enkätundersökningen (bilaga 2) framgick det att alla församlingar är överrens om att kyrkan 
som en kulturarvsplats skall tillgängliggöras och brukas av allmänheten.    
 
Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att inom alla församlingarna utföra arbete, som att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Enligt Svenska kyrkan och 
Visby stift ska de också erbjuda ett medmänskligt stöd, bearbetning av tros- och livsfrågor, 
och en social gemenskap. Magnusson från Dalhem församling har sagt att kyrkan är till för 
människorna och det är den kristna församlingens uppgift att vara mån om människorna. 
 
Havdhem pastorat anser att kyrkans primära funktion är att vara ett gudstjänstrum och när den 
funktionen är uppfylld är kyrkan i andra hand också ett viktigt turistiskt besöksmål. I 
Östergarn används kyrkobyggnaderna av turister för övernattningar av pilgrimsvandrare eller 
till grupp- och musikkonserter och liknande aktiviteter. Wottle förklara att kyrkorna hålls 
öppna jämt, dels för att öka möjligheten till spontanbesök vilket gör att kyrkorna används på 
olika sätt och för olika ändamål, ibland används kyrkobyggnaderna på andra sätt som 
församlingarna inte har en kännedom om. 

7.2.1 Kyrkobyggnaden som kulturarvsprodukt  

Enligt Mckercher och du Cros (2002) måste en kulturarvsprodukt utmärkas av fem 
egenskaper; att förmedla en historia, att levandegöra platsen/kulturarvstillgången, att 
möjliggöra upplevelse, att skapa relevans och mening för besökaren, samt att erbjuda kvalitet 
och autenticitet. Eftersom vi i denna uppsats har studerat kyrkobyggnaden som en turistisk 
produkt kan vi identifiera att kyrkobyggnaden dels är en kulturarvsplats, och dels besitter mer 
eller mindre av de fem kulturarvsproduktegenskaperna, enligt Mckercher och du Cros (2002). 
Av vår studie tolkar vi det som att församlingarna inte i första hand vill se och betrakta 
kyrkobyggnaden som en ”produkt”. Men genom att använda och koppla Mckerchers och du 
Cros fem kulturproduktegenskaper till kyrkan kan vi se att kyrkobyggnaderna har och 
erbjuder dem förutsättningar som krävs för att betrakta dem som kulturarvsprodukter.  
 

• Berätta en historia 
Mckercher och du Cros (2002) anser att platser med ett starkt kulturarv är de platser som 
besitter en historia. Enligt Svenska kyrkan har kyrkobyggnaderna en historia och dess föremål 
inrymmer olika berättelser som är en del av församlingens och landets historia. Kutatavlan i 
Fårö kyrka är ett exempel. Enligt Söderlund har tavlan en spännande tillkomsthistoria och den 
är populär bland besökarna. Enligt Mckercher och du Cros (2002) handlar det också om att 
förmedla platsens historia. En av Svenska kyrkans viktigaste uppgift är att stödja vår tids 
kulturskapande, kyrkans rum och miljö är ett kulturarv som kyrkan skall förmedla och 
tillgängligöra för alla. 
 

• Levandegöra tillgången 
Det är viktigt att besökare kan förstå och tolka ett kulturarv genom att det förmedlas på ett 
levande och underhållande sätt enligt Mckercher och du Cros (2002). Några av 
församlingarna som till exempel Dalhem och Östergarn erbjuder guidningar i kyrkorna. I 
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Dalhem kyrka finns säsongsanställda sommarguider som tar emot turister och berättar om 
kyrkobyggnaden, i Fårö och Östergarn är det själva kyrkohedern/prästen som tar emot och 
guidar turisterna i kyrkorna. Enligt Magnusson har man också i Dalhem kyrka inspelade 
guidningar i CD- skivor som sätts på när det kommer besökare. Othem och Visby 
domkyrkoförsamling erbjuder utställningar och visningar för turister. Ett annat exempel på 
hur församlingen arbetar med att levandegöra kyrkan för besökare är Gammelgarn kyrka och 
den medeltida kastalen. Wottle från Östergarn församling förklarar att, till Gammelgarn kyrka 
kommer många besökare och förutom att församlingen erbjuder guidningar i kyrkan så har 
man också filmvisning. Detta är tydligt exempel på hur kulturarvstillgången förmedlas på ett 
underhållande sätt.  
 

• Möjliggöra deltagande upplevelse 
Kulturturistiska produkter ska uppmuntra besökare till deltagande genom att de får uppleva 
platsen intellektuellt, menar Mckercher och du Cros (2002). Många av församlingarna 
arrangerar gudstjänster och det är några kyrkor som firar gudstjänster efter speciella behov 
och teman. Till exempel Fårö församling anordnar ”solnedgångsgudstjänster” på somrarna, 
Havdhems pastorat har friluftsgudstjänster där man umgås och bjuder på fika. I Dalhem 
arrangerar man gemensamt med hembygdsföreningen ”medeltidagudstjänster” med gästabud. 
Församlingarna har betecknat att många turister deltar i sådana gudstjänster och några av 
gudstjänsterna som arrangeras är speciellt inriktade för turister och tillfälliga besökare. Blom 
och Ernfridsson m.fl. (2004) menar att kulturturism är inte bara att man reser och besöker 
platser utan att man också deltar i kulturella aktiviteter eller arrangemang. Enligt Söderlund är 
det många turister i Fårö som gillar att delta i gudstjänsterna därför har församlingen sett till 
att man arrangerar sådana.  
 
Sahlberg (2004) nämner att numera ingår turistgudstjänster i produktutbudet. Detta stämmer 
överens med Havdhem pastorat som också menar att de kyrkliga handlingarna som dop, 
vigslar och gudstjänster har blivit alltmer populära och efterfrågade på Gotland och som äger 
rum både i kyrkorna men också på andra platser.       
 

• Göra upplevelsen relevant för turisten 
Mckercher och du Cros (2002) menar att informationen kring kulturprodukten måste vara 
relevant för besökaren. Grötlingbo kyrka i Havdhem får särskilt många besök av danska 
turister, enligt Ulf och Birgitta Olsson. Anledningen till detta är att på Grötlingbo kyrkogård 
finns en dansk konstnär begraven. I samband med detta har Havdhems pastorat sett till att de 
finns bland annat kyrkobeskrivningar och nödvändig information om konstnären i kyrkan. 
 
Birgitta och Ulf Olsson har betecknat att Asgar Jorns grav kan ses som en ”kändisgrav” som i 
viss utsträckning har dragit människor till att besöka hans grav, men också Grötlingbo kyrka. 
Situationen är densamma för Fårö kyrka där Ingmar Bergmans grav finns och som är den 
populäraste på Gotland. Söderlund från Fårö församling har nämnt att Ingmar Bergman har 
haft en stor betydelse för turisterna och i GotlandsGuiden står det att Ingmar Bergmans grav 
kommer att bli en ny turistattraktion. Detta visar på att kyrkan kan väcka upphov till något 
som Blom och Nilsson (2005) kallar för morbidturism som är när människor reser för att 
bland annat besöka kändis gravar. Morbidturism innebär också att turister reser till platser där 
det har hänt något tragiskt. Exempel på detta är Havdhems pastorat som arrangerar på 
somrarna friluftsgudstjänster i bland annat Lagerlingen som är en historisk krigsplats från 
andra världskriget.  
 
 



29 

 

• Fokusera på kvalitet och autenticitet 
Kulturarvsprodukten, i form av en attraktion måste enligt Mckercher och du Cros (2002) 
erbjuda kvalitet och en autentisk upplevelse hos besökaren. Som Pettersson och Svensson 
(2005) nämner är kultur det främsta och viktigaste motivet till att människor besöker nya 
platser, och även Blom och Ernfridsson m.fl. (2004) menar att det är mötet med nya och 
främmande kulturer som lockar turister till att resa. Enligt Wottle finns i Gammelgarn kyrka 
och kastalen en hel miljö som besöks av turister. Yiping (2003) förklarar att den autentiska 
upplevelsen på en plats uppnås genom en integrering mellan platsens omgivande upplevelser 
och besökarnas upplevelser. Söderlund har nämnt att i Fårö har man en levande kulturmiljö 
och historia, både i kyrkan och i församlingen, och turister strömmar dit för att ta del av det.  

7.2.2 Utvecklingen av kyrkobyggnaden till en turistattraktion 

Grundberg (2003) förklarar att kulturmiljövårdande aktörer har som sin huvudsakliga uppgift 
och skyldighet att bevara och förmedla det byggnadshistoriska kulturarvet till 
samhällsmedborgarna. Enligt Svenska kyrkan är de Sveriges största kulturinstitution och 
kraven på att sköta kyrkobyggnaderna och viktiga kulturföremål är stora enligt 
kulturminneslagen. Grundkravet i kulturminneslagen, enligt Ekström (2004) är att kyrkliga 
kulturminnen skall vårdas och underhållas så att inte deras kulturhistoriska värde minskas. 
Ekström (2004) menar också att kyrkans inventarier skall förvaras och vårdas väl. I bland 
annat Havdhems pastorat kulturarvsarbete har man som uppgift att i samarbetet med 
Samfälligheten för Gotlands kyrkor ställa ut kyrkans kulturskatt och samtidigt se till att dessa 
kulturminnen låses in och bevaras. Grundberg (2003) menar att kulturmiljövården däremot 
inte har ett näringspolitiskt ansvar över turismutveckling. Wottle från Östergarn församling 
har till exempel sagt att kyrkan inte har ett rent formellt turistiskt ansvar, men i samband med 
att kyrkorna är intressanta objekt för turister att besöka så följer de ansvaret med automatiskt 
för kyrkan och församlingarna. Grundberg (2003) menar att det byggnadshistoriska 
kulturarvet skall kommuniceras till samhällsmedborgarna, vare sig det är turister eller andra 
besökare. I kyrkans kulturarvsarbete ingår bland annat att kunna förmedla kyrkans kulturarv 
och till exempel Havdhem pastorat gör det genom kyrkobeskrivningar och broschyrer som 
finns utlagda i kyrkorna.     
 
Mckercher och du Cros (2002) har utvecklat en teori för aktörer som ansvarar över 
kulturarvstillgångar, i detta fall församlingarna som i viss del är ansvariga över 
kyrkobyggnaderna. De kan utveckla kyrkobyggnaderna till turistattraktioner, med hjälp av 
fem utvecklingsstrategier.  

 
• Uppbyggande ”turismifiering” 

Uppbyggande eller ”turismifiering” av ett kulturarv, som Mckercher och du Cros (2002) 
kallar det för, innebär att en kulturarvsplats utvecklas till att kunna ta emot turister, och 
ansvariga producenter skall se till att kulturarvsplatsen har de förutsättningar som krävs till att 
ta emot besökare. Havdhem pastorat har nämnt att församlingen har haft idéer på att utveckla 
en vägkyrka i Grötlingbo. Vägkyrka är ett tydligt exempel på ”turismifiering” av 
kyrkobyggnaden. Enligt Havdhems pastorat har man vägkyrkan bland annat öppen för 
turistbesök, kyrkan är bemannad av personal som finns på plats och som kan guida runt, bjuda 
på fika eller arrangera aktiviteter när turister kommer. Även kastalen, det medeltida 
försvarstornet som ligger bredvid Gammelgarn kyrka i Östergarn är annat exempel på 
”turismifiering”. Kastalen är i sig en turistattraktion, byggnaden står som ett komplement till 
Gammelgarn kyrka och den nyinvigdes 2006. Platsen har turismifierats genom att 
församlingen har sett till att man erbjuder guidningar och filmvisning. 
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Mckercher och du Cros (2002) menar att turismifiering som utvecklingsalternativ för en 
kulturarvstillgång oftast är för dyra för de ansvariga aktörerna med isolerade kulturarvsplatser 
och svag ekonomi. I fallet med anordningen av vägkyrkan i Grötlingbo kan det ställa höga 
krav på församlingen i form av att det måste finnas andra nödvändiga faciliteter på platsen 
och enligt Ulf Olsson har församlingen inte pengar till detta. 
 

• Gruppering & Reservat/Område 
Andra sätt att utveckla kulturarvstillgångar till turistattraktioner är enligt Mckercher och du 
Cros (2002), genom gruppering och reservat. Dessa två utvecklingsstrategier bygger på 
samma princip som innebär, en gruppering eller ihop- klumpning av kulturarvsplatsens utbud, 
i form av separerade tjänster eller produkter som sätts ihop av producenten för att kunden ska 
kunna köpa och konsumera dessa produkter. Vi ser en svårighet med att koppla denna 
utvecklingsstrategi till församlingarnas verksamhet, eftersom de inte bedriver en 
affärsverksamhet i den meningen som innebär att erbjuda direkta paketlösningar för 
kyrkobesökare. Kopplat till Wottles påstående, har kyrkan ett turistiskt ansvar och enligt 
Aronsson (2003) handlar det turistiska ansvaret om att kunna presentera platsen för tillresande 
turister och erbjuda service som boende, mat och aktiviteter. Med koppling till denna 
utvecklingsstrategi kan man ta Dalhem församling som exempel och den turistverksamhet 
som bedrivs idag inom församlingen. Enligt kyrkoherden från Dalhem församling har turister 
efterfrågat om församlingen kan erbjuda dem något när de kommer och besöker Dalhem 
kyrka. Detta har medfört att församlingen har gjort en hemsida, vars syfte är att redan vid 
tidigt stadium knyta kontakter med turistgrupper för att kunna erbjuda dem aktiviteter, 
produkter och arrangemang. Fårö församling har haft tankar på att producera speciella  
CD-skivor om kyrkorna och sälja dem som produkter för kyrkobesökare. Stenkumla 
församling säljer vykort och informationsbroschyrer över gotländska kyrkor.  
 
Kulturreservat handlar om att producenterna bygger upp ett tema kring en plats som besöks av 
turister genom att det sker en samverkan mellan flera aktörer. Mckercher och du Cros (2002) 
menar att efterfrågan och kundernas behov att konsumeras ett områdes kulturtillgångar är ett 
viktigt ekonomiskt skäl för bevarandet av ett kulturarv. Detta har inte varit så tydligt i 
kyrkobyggnadernas fall eftersom som exempelvis Söderlund uttryckte det: ”kyrkan behöver 
inte marknadsföras eftersom det gör kyrkan själv”. Detta visar att i kyrkans fall är det inte 
nödvändigt för församlingarna att bygga upp ett tema kring kyrkobyggnaden därför att man 
vill istället att kyrkorna upplevs som dem är.    
 

• Kulturarvsnätverk 
Kulturarvsnätverk som utvecklingsstrategi, för en kulturarvstillgång, innebär att flera aktörer 
som ansvarar över ett kulturarv går ihop och arbetar mot samma mål. Inom kyrkans 
verksamhet förekommer det en samverkan och ett exempel är att, inom Visby stift har man 
bildat en samfällighet (Samfälligheten för Gotlands kyrkor) för underhållet av de medeltida 
kyrkorna på Gotland. Enligt Ulf Olsson ingår alla församlingar i denna samfällighet och 
Wottle förklarar att samfälligheten är en samarbetsorganisation med ett formellt ansvar som i 
samarbete med enskilda församlingar arbetar för att sköta och underhålla kyrkobyggnaderna 
och deras kulturskatt och inventarier. Det är en fördel för församlingarna att nätverka i 
samfälligheten eftersom församlingarna inte lägger ut extra pengar på att underhålla kyrkorna 
och kyrkan har rätt till en så kallad kyrkoantikvarisk ersättning som täcker församlingarnas 
utgifter, i form av kulturhistoriskt motiverade kostnader. Detta stämmer överrens med 
Aronssons (2003) påstående som menar att myndigheter och fastighetsägare som förvaltar 
världsarven svarar för kostnader som restaureringar, underhåll och information.    
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Mckercher och du Cros (2002) menar att genom denna utvecklingsstrategi framhålls 
kulturarvet på ett bättre sätt när producenter nätverkar med varandra. Dalhem församling är 
den enda församlingen i undersökningen som har knutit kontakter med turistorganisationer 
och som på något sätt samverkar med turistbyrån. Tanken med detta samarbete är att 
församlingen ska få draghjälp med sin marknadsföring. Det som har varit gemensamt för 
nästan alla församlingarna är att de samverkar med hembygdsföringen för att organisera 
gemensamma aktiviteter eller gudstjänster. Både Havdhem pastorat och Dalhem församling 
samarbetar med hembygdsföreningen för att arrangera temagudstjänster och olika sorters av 
gruppaktiviteter, exempelvis anordnar Dalhem församling och hembygdsförening 
medeltidagudstjänster med gästabud. I Östergarn samarbetar församlingen med 
hembygdsföreningen som bedriver utställningsprojekt i kastalen, dessutom samarbetar de med 
Högskolan på Gotland för att producera nya och finare kyrkobeskrivningar. 
 

• Evenemang 
Sista utvecklingsstrategin som Mckercher och du Cros (2002) tar upp för hur man utvecklar 
en kulturarvstillgång till turistattraktion är genom evenemang. Denna utvecklingsstrategi 
innebär att producenten arrangerar och erbjuder evenemang på en kulturarvsplats under en 
begränsad tid. Några församlingar arrangerar speciella aktiviteter och evenemang som ibland 
enbart riktas mot turister. Ett exempel är Fårö församling som varje år arrangerar ”heligdans 
vid påsktid” som kan ses som ett evenemang, speciellt anpassat för turister. Söderlund har 
sagt att på Fårö har man också oändligt många vigslar i kyrkan och det är främst turister som 
vill gifta sig i Fårö kyrka. Havdhems pastorat erbjuder möjligheter till kyrkliga handlingar 
som dop- och vigselgudstjänster. Detta kan ses som någon form av service som 
församlingarna erbjuder, där vi antar att församlingarna inte tar betalt för vissa av dessa 
tjänster. 

7.2.3 Svårigheter med att utveckla kyrkobyggnaden till en turistattraktion 

Yiping (2003) menar att relationen mellan kulturarv och turism är komplext eftersom 
kulturarvet presenterar kulturen och traditionerna av ett samhälle, medan turism är en näring 
som inkluderar masskonsumtion av kulturarvet. Grundberg (2003) menar att aktörer inom 
kultursektorn är tveksamma till att använda kulturarvet som en resurs för turismen. Enligt 
Fårö församling kan turismen innebär mycket positivt för kyrkan men det kan också vara ett 
hot, i form av att man ”utarmar det andliga livet”. Söderlund tycker att man skall värna om 
kyrkan och den bild som förmedlas med kyrkan borde stämma överrens med platsens 
värderingar. Söderlund förklarar att kyrkan är en andlig och gudomlig byggnad där människan 
möter sig själv och det är i första hand det församlingen vill förmedla med kyrkan till 
besökarna. Dessa värden kan försvinna då kyrkan får allt för många turister, vilket kan göra 
det svårare för församlingen att förmedla sitt budskap, menar Söderlund. Mckercher och du 
Cros (2002) påtalar att om upplevelsen kring kulturarvstillgången inte är utformad och känd 
bland besökarna, kommer besökarna att istället skapa egna upplevelser av platsen, som då kan 
stå i motsats till det som aktörerna vill förmedla med platsens kulturarv.    
 
Grundberg (2003) anser att ett ökat tryck på kulturarvet i form av massturism kan medföra, 
bland annat att kulturarvets äkthet och autenticitet vantolkas då det brukas och bli till föremål 
för turism i kommersiella syften. Söderlund påtalar att om kyrkobyggnaden brukas alltför 
mycket i turismsammanhang, i form av massturism, kan det leda till att man satsar för ensidigt 
på andra saker utöver det som man egentligen vill kommunicera för allmänheten. På så sätt 
menar hon att man inte skapar möjlighet för besökarna att uppleva kyrkan som den faktiskt är.  
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Pettersson och Svensson (2005) tar upp att lokala och regionala aktörer ser svårigheter med 
att utveckla en turistisk aktivitet kring kulturarvet, på grund av att nationella regler och 
lagstiftning prioriterar först och främst skyddet och bevarandet än brukandet av kulturarvet. 
Wottle har betecknat att Östergarn församling har försökt att samarbeta med 
turistorganisationer och i samband med detta har församlingen arbetat för att anlägga en 
offentlig toalett vid närheten av Gammelgran kyrka i Östergarn för bland annat turister som 
besöker kyrkorna. Men enligt Wottle har kommunen motarbetat detta i flera år och 
kommunen har inte visat ett intresse alls, för turism som inkluderar kyrkor.  
 

8. Slutsatser  
Svenska kyrkan är Sveriges största kulturinstitution och enligt kulturminneslagen är det höga 
krav på att kyrkan bevarar, underhåller och förmedlar kyrkans kulturskatt. Inom Visby stift 
har man bildat Samfälligheten för Gotlands kyrkor som i samarbete med församlingarna 
bedriver ett kulturarvsarbete, där man ser till att kyrkobyggnaderna underhålls och görs 
tillgängliga för alla, vare sig det är turister eller andra besökare. 
 
Församlingarna delar ett gemensamt synsätt på hur kyrkorna ska betraktas och vad dem skall 
användas till. Kyrkan och kyrkobyggnadens primära funktion är att den i första hand ska 
användas som ett kyrkorum, i vilken man regelbundet firar gudstjänster. Kyrkan ska vara 
tillgänglig för alla och kyrkorummet utgör en levande gudstjänstlokal som främst skall 
användas som ett stilla rum för eftertanke och möte med Gud. När denna funktion är uppfylld 
kan kyrkan i andra hand ses som en viktig turistplats för människor att besöka, där man kan 
uppleva både det andliga och kulturella med kyrkobyggnaden. 
 
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som enligt kyrkolagen skall bedriva en ideell och 
rikstäckande verksamhet. Eftersom vi i denna uppsats bland annat har studerat 
kyrkobyggnaden som produkt, är det nödvändigt att påtala att kyrkan inte är ett vinstdrivande 
företag som tjänar pengar på det som erbjuds. Kyrkan erbjuder snarare kostnadsfria 
upplevelser och kyrkans utbud, i form av de kulturella värdena och gudstjänsterna, erbjuds på 
samma villkor för alla. Det finns ingen idag som tjänar ekonomiskt på kyrkorna, dels för att 
kyrkorna är för dyra att hålla i drift och besöken i kyrkan genererar inga direkt intäkter för 
församlingarna.  
 
Församlingarna ser inte i första hand på kyrkobyggnaden som en turistisk produkt, utan 
snarare anser man att kyrkan är en produkt av ”andliga möten”. Kyrkobyggnaden är inte en 
handelsvara som kan köpas och konsumeras. Samtidigt anser församlingarna att deras 
byggnader kan tillfredställa rent mänskliga behov, vilket klassificerar kyrkobyggnaden som 
en produkt som konsumeras och användas för egen nytta. Ett antal församlingar bedriver 
någon form av marknadsföring, men det som församlingarna främst marknadsför är 
verksamheten och inte själva kyrkobyggnaderna. Marknadsföringen av kyrkobyggnaden har 
inte varit nödvändigt för kyrkan eftersom kyrkorna ändå besöks. Det som församlingarna 
eventuellt kan tjäna pengar på är som vissa församlingarna erbjuder: kompletterande tjänster 
eller produkter i samband med turisternas kyrkobesök.  
 
Församlingarna marknadsför således inte sina kyrkor som turistiska produkter, även om detta 
är möjligt eftersom det är många idag som uppfattar kyrkorna som turistiskt intressanta 
objekt. De flesta församlingar marknadsförs mot turister och bedriver någon form av 
turistverksamhet även om detta inte är kyrkans huvuduppgift. Vissa församlingar samverkar 
eller har försökt att samverka med turistorganisationer och några av församlingarna på 
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Gotland erbjuder idag speciellt anpassade tjänster, produkter och aktiviteter för turister och 
tillfälliga besökare. Kyrkorna besöks idag av såväl svenska som utländska turister och det 
stora intresset för kyrkorna har församlingarna tagit tillvara på genom att bland annat erbjuda 
guidningar i kyrkan. Församlingarna erbjuder ett utbud av olika temagudstjänster och några 
av församlingarna har försäljning av produkter som vykort, informationsbroschyrer med 
mera.  
 
Kyrkan bedriver inte en tydlig affärsverksamhet och de flesta församlingar menar till exempel 
att det inte skall tas inträde till kyrkorna, vilket inte heller förekommer på Gotland idag. Trots 
detta är det vissa församlingar som har haft frågan uppe kring hur de på ett lämpligt sätt kan 
tjäna pengar på turister som besöker kyrkorna. Generellt sett samverkar inte kyrkan idag med 
turistorganisationer men det är ett fåtal församlingar på Gotland som gör eller har försökt att 
knyta kontakter med turismaktörer, med syftet att bland annat få draghjälp med 
marknadsföringen. Studien visar att i många fall samverkar församlingarna med 
hembygdsföreningen, för att arrangera gemensamma aktiviteter eller för att fira speciella 
gudstjänster som ibland arrangeras enbart för turister.   
 
Turismen är enligt församlingarna en möjlighet snarare än ett hot för kyrkobyggnaden och 
dess utveckling. Kyrkan och församlingarna på Gotland uppfattar turismen som något 
positivt, i den meningen att uppmärksamhet av kyrkorna bidrar till allmänt intresse av att 
bevara kyrkorna i bra skick. Turismen kan dock, enligt församlingen, skapa negativa effekter 
på såväl kyrkan som kyrkobyggnaden, då massturism leder till att byggnaden används på ett 
annat sätt än avsatt. Kyrkan är en plats för andlighet och stillhet vilket kan skadas av stora 
turistströmmar och ett stort antal besökare kan även innebära ett visst slitage på 
kyrkobyggnaden, vilket försvårar bevarandet. 
 
Kyrkobyggnaderna används och nyttjas på olika sätt inom respektive församling och det som 
har varit gemensamt för alla församlingar är att man bedriver ett arbete kring sina 
kyrkobyggnader. Med koppling till de teorier som använts i uppsatsen kan vi se att 
församlingarna, på de sätt som de jobbar med sina kyrkobyggnader, har ”turismifierat” 
byggnaderna genom att man i kyrkorna till exempel erbjuder guidningar. Församlingarna 
arbetar i viss utsträckning med att utveckla kyrkorna till turistattraktioner och ett exempel på 
detta har varit att anordna bemannade kyrkor längs vägarna på Gotland. Församlingarna har 
dock, i vissa fall, haft förhinder med att utveckla arbetet kring sina kyrkobyggnader på grund 
av att ansvariga aktörer, som andra församlingar eller kommunen, inte har varit involverade, 
eller har saknat ett intresse, för att arbeta med och utveckla kyrkobyggnaderna.    
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9. Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna uppsats studerat kyrkans syn på kyrkobyggnaden som en turistprodukt- och 
attraktion. Resultatet av vår undersökning visar att kyrkan och församlingarna tycker att 
turismen är viktigt för kyrkan och trots att kyrkan är ett kyrkorum och en gudstjänstlokal, är 
det också ett kulturarv som alla ska ha tillgång till. 
 
Efter att ha studerat kyrkans syn på kyrkobyggnaden skulle det vara av intresse att vidare 
undersöka, utifrån ett turistiskt perspektiv, vad själva turismaktörerna anser om kyrkan och 
kyrkobyggnaden som en turistisk produkt. Har turismaktörerna ett intresse av att betrakta 
kyrkobyggnaden som en turistprodukt och vill turismaktörerna marknadsföra kyrkan som en 
turistattraktion? Är det till exempel efterfrågat på Gotland att aktörerna inom turistnäringen 
och kyrkan, samverkar med varandra för att till exempel utveckla kyrkoturismen och i så fall 
vad detta skulle, generellt sätt kunna innebära för kulturturismen på Gotland. 
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Bilaga 1, Intervjumanual 
 
1. Berätta kort om vem du är och som har med intervjuns ämnesområde att göra? 
 
2. Hur ser ni på kyrkobyggnaden och den kulturarvplats som kyrkobyggnaderna utgör, hur 
arbetar ni med kulturarvet som finns inom kyrkobyggnaderna? 
 
3. Hur används kyrkobyggnaderna för turistbesök? 
 
4. Ser ni på kyrkobyggnaden som en turistisk produkt? 
 
5. Marknadsför ni kyrkan/kyrkorummet som en fysisk plats för bland annat turistbesök? 
 
6. Samverkar ni med turistorganisationer för att till exempel få besökare till kyrkorna? 
 
7. Hur arbetar ni med turistinformation som till exempel med broschyrer etc., vad vill ni 
förmedla med kyrkobyggnaderna? 
 
8. Hur tar kyrkan emot turister och andra besökare? 
 
9. Erbjuder ni turisterna speciella tjänster, produkter eller aktiviteter i samband med deras 
kyrkbesök? 
 
10. Vem är det som tar emot turisterna? Är det speciell personal med kompetens? 
 
11. Är turism ett hot eller en möjlighet för kyrkobyggnaden? 
 
12. Ser ni ett sätt att tjäna pengar på kyrkobyggnaden, till exempel genom turistbesök? 
 
13. Finns det någon idag som tjänar pengar på kyrkobyggnaden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilaga 2, Sammanställda enkätsvar 
I tabellen framgår det vilka frågor som har ställs i enkätundersökningen och hur 
respondenterna har svarat. 
 
1. Vilken församling 
arbetar du i? 

Alva, Hemse & Rone Othem, Boge & Slite 

 
Stenkumla Garde 

2. Hur ser er 
församling på 
kyrkobyggnaden som 
ett turistiskt 

besöksmål? 

Vet ej Positivt Positivt, även om 

kyrkobyggnaden i första hand 

är och bör användas som 

kyrka. 

 

Positivt 
Många besöker redan kyrkorna, 

särskilt på sommaren 

 

3. Kyrkobyggnaden 
som fysiskt objekt kan 
ses som ett viktigt 
kulturarv. Anser du 
att kyrkobyggnader 

som kulturarv skall 
brukas genom att 
göra dessa kända och 
tillgängligliga för 
allmänheten? 

Ja Ja Ja Ja 
Kyrkan skall användas och inte 

bara vara en tom byggnad 
 

4. Vad anser ni om att 
marknadsföra 
kyrkorummet som en 

turistisk produkt? 

Nej Ja Ja, det är bra. Många 

uppfattar ju det så idag 

Nej 
Produkt? Kyrkan kan inte 

användas hur som helst. 

Kyrkorummet är vigt för 

gudstjänst och kan också 

användas för kulturbesök ..vet 

inte riktigt vad ni menar med 

turistisk produkt. 

5. Bedriver er 
församling någon 
form av 

turistverksamhet 
idag? 
Om du har svarat Nej 
på fråga 5, övergå till 
fråga 10 

Nej Ja Ja Ja 

6. Vilken typ av 
turistverksamhet är 
det? 

 Visningar, utställningar, 

öppethållande 8-20, 

sommarmusik 

varje/varannnan vecka, 

sommarkörgudstjänst, 

konsertgudstjänster 

Kyrkan är öppen dagtid juni - 

augusti. Lördagar sommartid 

är det inte ovanligt att 3-4 

bussar besöker kyrkan. 

 

Sommarmusik i kyrkan för 

turister. Deltar i kulturutbudet 

för turister med gudstjänster och 

som intressanta kulturobjekt 

7. Erbjuder ni 
turistrelaterade 
tjänster/produkter? 

  Ja Nej 

8. Om ja - Vad är det 
för typ av 
tjänster/produkter ni 

erbjuder? 

 Som ovan Vykort och 

informationsbroschyrer över 

gotländska kyrkor finns att 

köpa 

 

9. Marknadsför ni 
kyrkan för turister, 

dvs. för andra än 
församlingsborna? 

 Ja Ja enligt ovan Ja 

10. Bedriver ni någon 
övrig verksamhet som 
är kopplad till 

kulturarvsarbete och 
turism – om ja, skriv 
gärna några rader om 
detta: 

Nej Idrottskonfaläger med Gitlands 
Idrottsförbund 
 
[Idrottskonfirmationsläger 

med Gotlands Idrottsförbund] 

Sommartid 

anordnas musikgudstjänster, 

som ofta besöks av bl a 

turister 
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1. Vilken församling 
arbetar du i? 

Östergarn Roma Visby Domkyrka Havdhem pastorat 

2. Hur ser er 
församling på 
kyrkobyggnaden som 
ett turistiskt 

besöksmål? 
 

Positivt 

Att besöka kyrkor har förstås ett 

egenvärde för besökaren men 

kan också öka människors 

förståelse dels för kristendomen 

som religion och kulturfaktor 

men också kanske för att staten 

av skattemedel anslår pengar till 

kyrkornas underhåll. 

Positivt Positivt,  
Jag håller mig till 

Domkyrkan i alla 

svar, även om vi har 

flera kyrkor i vår 

församling 

Positivt,  

En kyrkobyggnad är naturligtvis främst 

ett gudstjänstrum, dvs den funktionen 

måste komma i första hand. Men när 

den funktionen är uppfylld är 

kyrkobyggnaden, då främst de gamla 

sådana, också viktiga turistiska 

besöksmål. 

3. Kyrkobyggnaden 
som fysiskt objekt kan 
ses som ett viktigt 

kulturarv. Anser du 
att kyrkobyggnader 
som kulturarv skall 
brukas genom att 
göra dessa kända och 

tillgängligliga för 
allmänheten? 

Ja,  
Våra kyrkor hålls öppna dygnet 

runt, året runt för att öka 

möjligheten till spontana besök. 

 

Ja,  
De är redan nu kända 

och tillgängliga. 

Problemet är att 

kommande 

generationer inte är så 

intresserade av kultur. 

 

Ja,  
Dock inte endast ett 

kulturarv, det är trots 

allt kyrkobyggnader 

och har alltid varit 

Ja,  
Se kommentaren till fråga 2 ovan 

 

4. Vad anser ni om att 
marknadsföra 

kyrkorummet som en 
turistisk produkt? 
 

Vet ej 

Marknadsföring är knappast rätt 

ord, eftersom besökarna inte 

genererar några som helst 

intäkter till församlingarna, bara 

i någon mån utgifter. Vi, som ett 

litet landsortspastorat, har heller 

inga resurser att ta emot så 

särskilt många fler besökare än 

vad vi gör idag. 
 

Ja 

Det gör vi 

redan 

 

Ja 

Domkyrkan 

drar turister, 

så är det 

bara… 

 

Ja 

Se kommentaren till fråga 2 ovan 

5. Bedriver er 
församling någon 
form av 
turistverksamhet 
idag? 

Om du har svarat Nej 
på fråga 5, övergå till 
fråga 10 

Nej Nej 
om du menar personal 

på plats eller någon 

teknisk guidhjälp så 

har vi det inte 

Ja 
Om man räknar 

visningar av kyrkan 

som 

turistverksamhet, ja. 

Ja 

 

6. Vilken typ av 
turistverksamhet är 
det? 

 

 Det vi har är att varje 

söndagkväll under juli 

har vi kvällsmusik som 

ju delvis riktar sig till 

turisterna på ön 

Visningar, bokbord, 

utställningar 
Främst i form av musik i kyrkorna; 

musikgudstjänster, konserter, ”musik i 

stilla sommarkväll” 

O likn. 

7. Erbjuder ni 
turistrelaterade 
tjänster/produkter? 

 Ja Nej Ja 

 

8. Om ja - Vad är det 
för typ av 
tjänster/produkter ni 
erbjuder? 

 Ljuständning, bokbord 

och ”gratis tidning”  Svaret ”ja” är kanske litet mycket, men 

att svara ”nej” skulle också bli fel. Vårt s 

k ”utbud” handlar främst om svaret på 

fråga 6 ovan. Samt givetvis att vi 

erbjuder möjlighet till s k kyrkliga 

handlingar, dvs främst dop- och 

vigselgudstjänster. Sådana blir alltmer 

populära att förlägga till gotland under 

sommar-/semestertid och äger rum 

både i våra kyrkor men också på andra 

platser, t ex ängen, invid kusten, o likn. 

9. Marknadsför ni 
kyrkan för turister, 
dvs. för andra än 
församlingsborna? 

 Ja Ja Ja 
Marknadsföring kanske åter är ett starkt 

utryck men vi försöker informera så gott 

vi kan och då gärna i samverkan med 

stift o likn om möjligheter till svaret på 

fråga 8 ovan. Vårt musikutbud – se fråga 

6 ovan – marknadsför vi givetvis genom 

annonser i dagspress, på vår hemsida, 

etc. 
 

10. Bedriver ni någon 
övrig verksamhet som 
är kopplad till 
kulturarvsarbete och 

turism – om ja, skriv 
gärna några rader om 
detta: 

Kanske kan man räkna vår ganska 

omfattande musikverksamhet 

sommartid, som förstås vänder 

sig till både församlingsbor och 

sommargäster och tillfälliga 

besökare 

Nej  Egentligen är ovanstående den 

verksamhet vi bedriver i detta avseende 

 


