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Abstract 
The interest in heritage tourism is increasing at the same time as the price 
on flight tickets is decreasing. World heritage has been around since 1972 
when UNESCO adopted the convention for protection and conservation of 
world heritage. Today they are mostly seen as global icons and excellent 
tourist attractions, making tourists travel from all over the world to crowd 
around them. But how much do the tourists actually know – and care – about 
the real purposes of which the world heritages are elected? 
 
This thesis aims to examine the relationship between wanting to conserve 
and protect a world heritage, but at the same time wanting to use it and make 
it available for tourists. This has been done through a case study on the world 
heritage of the hanseatic town of Visby and interviews have been held with 
several of the responsible stakeholders. The result of the study tells us about 
how the destination Visby see the world heritage as something valuable they 
want to conserve and protect, but they also see many opportunities for 
tourism development that either follows from, or is benefitted by, the world 
heritage status. A recurring view is the importance of having a living city with 
people not only observing, but experiencing and understanding the history 
and culture of the world heritage. The importance of sustainable tourism is 
also discussed since it is considered a key to enable tourism development 
and still ensure the persistence of the world heritage in Visby. 
 
 
Keywords: World heritage, Cultural heritage, Tourism, Sustainable tourism. 
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1. Inledning 
Människor har i alla tider intresserat sig för de kulturarv som våra förfäder 
lämnat efter sig. Intresset har dock ökat markant de senaste decennierna, 
vilket kan bero på ökad kunskap, men även nutidens höga livstempo och 
nostalgiska känslor (Richards, 2003). Möjligheten att resa är inte heller 
något nytt, men då det idag är lättare och billigare än någonsin att ta sig runt 
i världen, och vi dessutom har mer fritid, ökar turismen allt mer (Waitts, 
2000). Det växande intresset för kulturarv har tillsammans med det bredare 
utbudet av resmöjligheter skapat en ny form av turism; kulturarvsturism, 
vilket innebär just att turista för att uppleva kulturarv. Det kan handla om 
att hitta sina rötter (Waitts, 2000), intresse för specifika kulturfenomen 
(McMorran, 2008) eller bara ren nyfikenhet (Ashworth, 2009). Antalet 
turistattraktioner i Europa med koppling till kulturarv har ökat enormt den 
senaste tiden (Richards, 2003), vilket kan bero på att kulturarv gått från att 
vara ett mindre antal platser med historiska och estetiska värden, till att idag 
innefatta byggnader, monument, traditioner, hela städer och landskap (De la 
Torre, 2013).  
 
För att orientera sig i det stora utbudet väljer många turister att besöka de 
kulturarv som anses mest unika och vars värden anses viktigast att bevara 
(Pedersen, 2002). Hur vet man då vilka dessa är? Ett bevis på kulturarvens 
höga värden är om de av Unesco fått utmärkelsen världsarv. Unesco är ett 
FN-organ som arbetar för fred genom internationellt samarbete (Unesco, 
2017a). År 1972 antog Unesco en konvention om skydd för världens kultur- 
och naturarv, som senare kom att kallas världsarvskonventionen. Länder som 
ratificerat konventionen kan nominera sina kultur- och naturarv till Unescos 
världsarvslista och om arven, och ländernas bevarandestrategier, uppnår 
Unescos kriterier får de titeln världsarv (Unesco, 2016b). När världsarv dök 
upp runt om i världen började turisterna se världsarvsstatusen som en 
kvalitetsstämpel och destinationer började se den som en konkurrensfördel 
i tävlan om turister (Pedersen, 2002). Tanken med världsarvskonventionen 
var att öka skyddet och bevarandet av kultur- och naturarv, vilket gör att 
idén om att ge turister tillgång till världsarv kan verka paradoxal (Hofling, 
2015). Turisterna kan påverka världsarven genom nedtrampning, slitage 
och vandalisering och det är inte heller alla turister som är medvetna om, 
eller intresserade av, vad en världsarvsstatus innebär (Ashworth, 2009). 
 
Varför är då turism så viktigt för destinationer? Jo, för att turism även för 
med sig flertalet goda effekter, som att skapa arbetstillfällen och gynna den 
ekonomiska utvecklingen då turisterna spenderar pengar på destinationen 
(Su & Wall, 2011). Turismen kan också bidra till att bevarandet av världsarv 
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känns meningsfullt; för vad är det för vits med att bevara någonting om ingen 
kommer att se det? Turismen kan därmed ge världsarven en större betydelse 
för dagens mänsklighet, så att de inte faller i glömska eller börjar ses som 
skräp (Fredheim, Harald & Khalaf, 2016). Balansgången mellan bevarande 
och turisternas betydelse skapar ständigt debatter kring hur världsarv bör 
förvaltas och det verkar inte finnas någon enkel lösning (Southall & 
Robinson, 2011). Något som ofta konstateras är att destinationer måste 
jobba för hållbar turism, vilket innebär att turismen måste planeras och 
kontrolleras (McCool & Lime, 2001) och turisterna måste informeras om 
vikten av att agera hållbart (Pedersen, 2002). Samtidigt talas det allt mer om 
tillgängliggörande och användande av världsarv; alla ska ha rätt, och 
möjlighet, att ta del av dem och de ska kunna användas för olika ändamål 
(Southall & Robinson, 2011). Detta kan ses som en nobel tanke, men hur 
genomför man detta i praktiken? Hur gör man ett världsarv tillgängligt för 
alla samtidigt som man vill arbeta hållbart för att skydda och bevara det? 
Idag finns det totalt 1052 världsarv i 165 länder (Unesco, 2017c) och ett av 
dem är Hansestaden Visby som år 1995 blev det sjätte av Sveriges idag 15 
världsarv. Unescos gav följande motivering för utnämningen: 
 
“The Committee decided to inscribe this site on the basis of criteria (iv) and (v) 
considering its outstanding universal value, representing a unique example of 
a north European medieval walled town which preserves with remarkable 
completeness a townscape and assemblage of high-quality ancient buildings.” 
- Unesco 1995 
 
Hansestaden Visby är en medeltida handelsstad som mellan 1100-och 1600-
talet var medlem i det handelspolitiska Hanseförbundet 
(Nationalencyklopedin [NE], 2017). Under 1200-talet var Visby en av de 
främsta mötesplatserna i Östersjön och vid denna tid uppfördes även många 
av stadens kyrkor samt ringmuren som omsluter staden. Dagens Visby 
består dock inte bara av den medeltida stadsdelen, utan innefattar även en 
nyare del utanför ringmuren, vilket gör Visby till den största orten på 
Gotland med cirka 22 500 invånare (Region Gotland, 2016a). Den nyare 
stadsdelen uppkom i slutet av 1800-talet och idag bor endast en sjundedel 
av Visbys befolkning i den gamla delen. Turism en av de största näringarna, 
där världsarvet med dess medeltida ringmur, kyrkoruiner, byggnader och 
gatunät är en stor turistattraktion (NE, 2017), men även sol, bad och olika 
evenemang lockar turister till Visby (Ronström, 2007). Hur gör då en 
välbesökt världsarvsdestination för att skydda och bevara sitt världsarv 
samtidigt som den vill dra nytta av turismen? Och hur lyckas en destination 
med hållbar turism samtidigt som den vill tillgängliggöra och använda 
världsarvet? Denna studie kommer att titta närmare på detta dilemma. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan viljan att 
skydda och bevara ett världsarv och viljan att tillgängliggöra det för turism. 
Detta görs genom en fallstudie om Visbys världsarv. 
 
Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 
 
I. Hur ser förhållandet ut mellan Visbys världsarv och Visbys turism? 
II. Bidrar turismen till skyddet och bevarandet av Visbys världsarv? Om 

ja; på vilket sätt? 
III. Hur anser de ansvariga aktörerna att Visbys världsarv bör förvaltas? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges grundläggande bakgrundsinformation om uppkomsten 
av världsarv, Sveriges arbete, Gotlands turism samt Visbys världsarv. 

2.1 UNESCO & Världsarvskonventionen 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, förkortat 
UNESCO, är en internationell organisation skapad av FN med syftet att 
fredligt öka medlemsländernas samarbete inom utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation. Organisationen bildades år 1945 och har idag 
195 medlemsländer, däribland Sverige som blev medlem år 1950. Vartannat 
år håller Unescos en generalkonferens där medlemsländerna möts för att 
anta konventioner, fastställa budgeten och utse ledamöter till styrelsen 
(Unesco, 2017a). Vid generalkonferensen år 1972 uppmärksammades det 
att kultur-och naturarv hotas av förstörelse i form av förändrade sociala och 
ekonomiska förhållanden. Man konstaterade att försvinnandet av dessa 
skulle innebära en förödande förlust för världen samt att länders nationella 
skydd av arven ofta är otillräckligt på grund av bristande resurser 
(Världsarvskonventionen, 1972). Vid mötet skapades därför en 
internationell konvention med syftet att skydda och bevara världens kultur- 
och naturarv. Konventionen fick formellt namnet Konventionen om Skydd för 
Världens Kultur- och Naturarv, men kom i folkmun att kallas 
Världsarvskonventionen. 192 av Unescos medlemsländer har ratificerat 
konventionen och kan nominera sina kultur- och naturarv till att bli 
världsarv. Målet med världsarvskonventionen är att länderna själva ska 
ansvara för eventuell lagstiftning och skapa lämplig organisering för 
bevarandet av sina egna världsarv (Världsarvskonventionen, 1972).  

2.2 Från kultur- och naturarv till världsarv 

För att bli ett godkänt världsarv ska arvet ha ett enastående universellt värde, 
sett utifrån ett historiskt, estetiskt, etnologiskt, eller vetenskapligt 
perspektiv, samt uppnå minst ett av Unescos tio kriterier för vad ett 
världsarv ska innefatta (Unesco, 2017d). Bland nutida världsarv finns det 
totalt 814 kulturarv, 203 naturarv och 35 stycken som tillhör båda 
kategorierna (Unesco, 2017c). Denna studie fokuserar på Hansestaden 
Visby, ett kulturarv som år 1995 u till världsarv, och kommer därför enbart 
belysa kulturarv och världsarv men inte naturarv. Till kulturarv räknas 
sådant som våra förfäder lämnat efter sig, vad vi lever med idag och som vi 
för vidare till våra framtida generationer (Unesco, 2017e). Kulturarv kan 
vara fysiska, såsom föremål, byggnader, platser och miljöer skapade av 
människan, men även immateriella, såsom traditioner, berättelser och 
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kunskap (Riksantikvarieämbetet, 2017). Världsarv, däremot, kan inte 
omfatta immateriella kulturarv och inte heller föremål. Kulturella världsarv 
är byggnader, platser och miljöer skapade av människan (Unesco, 2017d). 

2.3 Sveriges arbete kring världsarv 

Sverige skrev på världsarvskonventionen år 1985 och sedan 1986 har 
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket det nationella ansvaret för 
svenska nomineringar och rapporteringar samt att stödja länsstyrelserna 
arbete kring arven (Riksantikvarieämbetet, 2016). Nomineringarna 
utvärderas sedan av experter innan de tas upp för den internationella 
världsarvskommittén som fattar besluten (Unesco, 2017b). Världsarven ska 
enligt konventionen skyddas av ländernas egna lagar, men Sverige har idag 
ingen specifik lag för världsarv (Riksantikvarieämbetet, 2016). Skyddet och 
bevarandet sker utifrån den allmänna lagstiftningen och därmed utgör lagen 
för fysisk miljö, plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen det 
främsta skyddet för världsarven (Riksantikvarieämbetet, 2016). I Sverige 
finns det dock särskilda förvaltningsråd där länsstyrelser, kommuner och 
ägare ingår, vilka har som syfte att samordna arbetet kring världsarven 
(Riksantikvarieämbetet, 2016). Sverige har idag 15 världsarv (Unesco, 
2016) varav Hansestaden Visby ligger till grund för denna studie. 

2.4 Turismutveckling på Gotland 

Gotland besöks under högsäsongen av omkring 600,000 turister och antalet 
besökare ökar för varje år. Besöksnäringen belastar under denna tid andra 
näringar, men är trots detta viktig för den gotländska företagsstrukturen och 
för regionens ekonomiska utveckling (Nilsson et al., 2002). Gotland har den 
senaste tiden haft stort fokus på hållbar turism, vilket innebär en balansgång 
mellan bevarande av det gamla och tillgängliggörande för ekonomisk 
överlevnad (Bygg Gotland, 2010). Konsumtionen av natur, kultur och 
rekreation växer snabbt och bidrar till en ökad attraktionskraft hos Gotland, 
vilket i sin tur driver andra branscher på ön framåt. Gotland vill arbeta med 
natur- och kulturturism utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket enligt 
kommunen innebär att turismen ska vara ekonomiskt bärkraftig och socialt 
genomförbar. Det innebär även att turismen ska kunna utövas utan att 
försvaga den naturmiljö och lokala kultur som den är uppbyggd kring (Bygg 
Gotland, 2010). Gotland bygger i nuläget en ny kryssningskaj som ska stå 
redo i Visbys hamn år 2018, eftersom att den tidigare kajen inte hade 
kapaciteten att möta den växande kryssningsturismen (Inspiration Gotland, 
2017). Den nya kajen har möjlighet att ta emot större kryssningsfartyg och 
de kommer att kunna ligga i Visby under en längre tid än de gör idag, vilket 
medför en längre vistelse för turisterna (Region Gotland, 2017). 
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2.5 Visbys världsarv 

Hansestaden Visbys världsarvsmotivering grundar sig på kriterierna iv och 
v inom Unescos funktionella riktlinjer för enastående universella värden, där 
kriterium iv innebär “ett enastående exempel av en sorts byggnad, arkitektur 
eller teknologisk ensemble eller landskap som illustrerar ett betydelsefullt steg 
i människans historia” och kriterium v innebär “ett enastående exempel av en 
traditionell mänsklig bosättning, land- eller vattenanvändning som 
representerar en kultur eller mänsklig interaktion med miljön, särskilt när den 
blivit känslig genom påverkan av oåterkallelig förändring” (Unesco, 2017d). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna för denna studie grundar sig i vetenskapliga 
teorier om hållbar turism samt tidigare forskning om kulturarvsturism och 
världsarv. 

3.1 Hållbar turism 

Turismens påverkan på samhälle och miljö kan innebära ekologiska, 
ekonomiska och sociala konsekvenser (Bohlin & Elbe, 2007). För att dessa 
konsekvenser ska minimeras måste turismen bli hållbar, vilket kan göras på 
olika sätt. Exempelvis kan detta göras genom att upprätthålla biologiska 
processer och mångfald, låta människor ha en ökad kontroll över sina liv, 
upprätthålla och stärka samhällets identitet samt se till att vår användning 
av resurser inte äventyrar behoven hos kommande generationer (Bohlin & 
Elbe, 2007). Travis (2011) anser att hållbar turism kan definieras som 
ansvarsfull, långsiktig, användning och återanvändning av naturliga, 
kulturella och av människan byggda resurser i turistiskt syfte, så att 
efterfrågan kan mötas inom gränserna för dessa resurser. På detta sätt kan 
användandet gynna både bofasta och turister på destinationen (Travis, 
2011). En mindre destination som arbetar för hållbar turismutveckling kan 
ta inspiration av större städer i Europa och Nordamerika som hållbart klarat 
sig igenom utvecklingsfaser som industrialiseringen, urbaniseringen och 
den senare tidens fritidsrevolution (Travis, 2011). Bramwell (2015) menar 
att även om hållbar turism funnits med i destinationers planering och politik 
under de senaste decennierna kan man ifrågasätta i vilken utsträckning 
hållbarhetsarbete faktiskt utövas samt hur effektivt det förändrat turismens 
påverkan på destinationer. Travis (2011) anser att ingen destination ännu 
har uppnått en totalt hållbar turism, vilket han menar ger grund för frågan 
om turism ens kan bli fullständigt hållbar?  
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Att destinationer marknadsför sig som turistiskt hållbara är ett relativt nytt 
koncept, något som gör det särskilt viktigt att studera detta tillvägagångssätt 
(Donohoe, 2012). Det verkar som om både efterfrågan och utbudet av 
hållbar turism ökar och kulturarvsturism ses ofta som en företrädande 
sektor för hållbar turismutveckling på hela destinationen (Donohoe, 2012). 
De som är ansvariga för kulturarv har en viktig roll för denna utveckling och 
med stöd av samarbetspartners och lokalsamhället har de goda 
förutsättningar att göra kulturarvsturism till en hållbar aktivitet (Donohoe, 
2012). Samarbete mellan involverade aktörer gör även att problemen kring 
bristande förståelse och olika målsättningar minskar och en mer gemensam 
syn på turismutvecklingen skapas (Waligo, Clarke & Hawkins, 2013). De 
lokala invånarna anses ofta vara bland de viktigaste aktörerna inom en 
destinations turismutveckling. Om turismen ses som en ekonomiskt 
nödvändig resurs bör destinationen arbeta för hållbar turism för att 
invånarna inte ska påverkas negativt av den (Lee, 2013). Bramwell (2015) 
anser att destinationer måste förstå hur turister tänker, vad de influeras av 
och hur detta påverkar deras agerande, för att destinationerna aktivt ska 
kunna utöva hållbar turism. Detta räcker dock inte i längden, menar 
Bramwell (2015), utan det måste även ske förändringar inom vårt 
nuvarande konsumtionsbeteende. Nutidens sociala normer har gett 
människor konsumtionsvanor som inte är förenliga med hållbar turism, då 
människor gärna uttrycker identitet och status genom konsumtion av 
turistiska aktiviteter. För att uppnå riktigt hållbar turism kan det därmed 
krävas en global förändring av synen på konsumtion (Bramwell, 2015). 

3.1.1 Turismens påverkan på kulturarv 

Kulturarv är sköra och turister kan åsamka flera typer av skada vid sina 
besök (Ashworth, 2009). För det första gör de fysisk skada på byggnader och 
föremål genom att gå på, vidröra, andas och svettas i anslutning till dem. De 
gör även skada genom sin fysiska närvaro som förstör kulturarvets atmosfär, 
exempelvis i kyrkor där en stor mängd turister tar bort den heliga känslan 
(Ashworth, 2009). Turism kräver också stödjande kringtjänster, som utökad 
infrastruktur och transportmöjligheter, vilket kan skada den närliggande 
miljön. Ashworth (2009) exemplifierar med att mängder av turistbussar 
parkerar utanför Notre Dame i Paris, vilket förutom själva kyrkan även 
påverkar närliggande gator och torg. Det talas ofta om att det finns två sidor 
av turismen, då önskan om att människor ska få utforska ett kulturarv ställs 
emot behovet av att bevara och säkerställa det (Glasson, Godfrey & Goodey, 
1995). Att ta emot stora mängder besökare och ha stor tillgänglighet 
resulterar i tillkomsten av alla typer av turister, som antingen kan hjälpa 
eller stjälpa arvet och värddestinationen (Glasson, Godfrey & Goodey, 1995). 
Fredheim, Harald och Khalaf (2016) ser dock positivt på användandet av 
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kulturarv och menar att den funktionella aspekten kan bli anledningen till 
bevarande; något som ser till att det inte förfaller och blir sett som “skräp”. 

Turister har i alla tider beskyllts för att förstöra det kulturarv som är 
anledningen till deras besök. Denna åsikt är vanlig och finns bland både 
lokala invånare och ansvariga aktörer, men de senare uttrycker den oftast 
inte lika öppet (Ashoworth, 2009). Dessa ansvariga aktörer är fast i ett 
obekvämt dilemma i och med att destinationen behöver turismen för den 
ekonomiska tillväxt den bidrar med, samtidigt som ett alltför stort 
turistflöde motverkar arbetet för en hållbar turism (Ashworth, 2009). 
Prentice (1993) tar också upp detta dilemma och menar att turism är den 
verksamhet som ekonomiskt möjliggör bevarandet samtidigt som turism är 
den främsta anledningen till att bevarandet behövs. Med grund i nutidens 
efterfrågan på hållbar utveckling har människor ägnat mer uppmärksamhet 
till hur byggnader, gatunät och kvarter är uppbyggda (Glasson, Godfrey & 
Goodey, 1995; Prentice, 1993). Idag finns ett ökat intresse för att kunna 
renovera och rekonstruera på rätt sätt, samt att förstå hur städer och 
samhällen skapats. Detta är viktigt för att kulturarv inte ska föras vidare till 
framtiden utan att vår nutida generation fått engagera sig i, och ta lärdom av, 
det (Glasson, Godfrey & Goodey, 1995). De ansvariga för dessa 
bevarandestrategier påstår dessutom att inget görs idag som inte kan bli 
ogjort med dagens, eller framtidens, tekniker och värderingar (Glasson, 
Godfrey & Goodey, 1995). Att renovera för att kunna använda ett kulturarv 
är inte heller något som de ansvariga försöker dölja, utan visar bara på 
intresset av att sköta om och underhålla kulturarvet om nödvändigt för att 
kunna fortsätta förfogandet av det (Prentice, 1993). 

3.1.2 Carrying Capacity 

Carrying capacity betyder bärförmåga och syftar till uppfattningen om att 
antalet människor på en destination inte kan öka i all oändlighet utan att 
åsamka social, ekonomisk eller miljömässig skada i det lokala systemet 
(Coccossis & Mexa, 2004). McCool och Lime (2001) menar att all typ av 
användning av ett område resulterar i någon sorts påverkan jämfört med de 
ursprungliga förhållandena och att det därmed är omöjligt att inte medföra 
negativa effekter vid användning, hur försiktig man än är. För att skydda en 
plats där turister riskerar överstiga bärförmågan kan den lokala ledningen 
ta beslut för att öka skyddet, exempelvis genom att införa entréavgifter eller 
restriktioner för tillträde och användning av området (Coccossis & Mexa, 
2004). Något som komplicerar är när en plats kan ses ha flera bärförmågor 
beroende på i vilket syfte den används. McCool och Lime (2001) 
exemplifierar med en marinpark som kan ha syftet att bevaras i ursprungligt 
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skick och därmed har en låg bärförmåga, eller ha syftet att möjliggöra sociala 
möten och därmed ha en högre bärförmåga, eller syftet att ha båda två 
samtidigt. McCool och Lime (2001) ställer sig frågan att om ett område nu 
kan ha flera bärförmågor, är konceptet bärförmåga över huvud taget till 
nytta för destinationer och deras beslut kring turistisk hållbarhet? 

3.1.3 Ansvar för världsarv 

Internationell uppmärksamhet har riktats mot att länder har väldigt olika 
tillvägagångssätt för hantering av sina världsarv och Unesco själv menar att 
problem kring bevarandearbetet ofta beror på just hur nationell och lokal 
lagstiftning har utarbetats (Hofling, 2015). Balksten, Mebus och Thelin 
(2015) anser att världsarv som ligger i urbana miljöer behöver extra tydliga 
avgränsningszoner då uppkomsten av nya byggnader kan påverka 
världsarvets visuella egenskaper negativt. Ashworth (2009) menar att en 
destinations ansvariga aktörer inte uttrycker motsättningar för turism på ett 
tydligt och transparent sätt. Dessa motsättningar uttrycks ibland offentligt i 
kodord, där “hållbar turism” nästan kan användas som en synonym för 
“mindre turism”. Fyall och Garrod (2011) anser att en världsarvsstatus ska 
ge upphov för stöttande ekonomiska satsningar och bidrag, men att det idag 
inte erbjuds särskilt mycket stöd från Unesco. Statusen ska även medföra 
ökat arbete för hållbar utveckling av platsen eller byggnaden i fråga, vilket 
ska skydda från förstörelse (Fyall & Garrod, 2011). 
 
Ringmuren och Visby innerstad har länge varit ett stort dragplåster för 
turister och turismen ökar idag allt mer, vilket med tiden kan bli en stor 
påfrestning för världsarvet (Balksten, Mebus & Thelin, 2015). Balksten, 
Mebus och Thelin (2015) samt Hofling (2015) belyser alla faktumet att 
Sverige inte har någon speciell lagstiftning kring världsarv, vilket i Visbys fall 
innebär att kommunens detaljplan över Visby innerstad är det starkaste 
juridiska verktyget. Balksten, Mebus och Thelin (2015) anser det viktigt att 
Gotlands Länsstyrelse och kommun ständigt för en dialog i frågor som rör 
världsarvet, så de båda är överens om hur det ska förvaltas.  

3.2 Kulturarvsturism 

Renässansen, den industriella revolutionen, världskrigen och den ökade 
globaliseringen har inspirerat turister till nostalgiska känslor för den kultur, 
arkitektur, de levnadssätt och sociala värden som fanns under dessa 
tidsepoker och händelser (McMorran, 2008; Waitts, 2000). Intresset för 
kultur och historia kan även bero på nutidens höga livstempo och känslan av 
att ha gått miste om svunna tider (Richards, 2003). McMorran (2008) menar 
att kulturarvsturism idag använder sig av nostalgin och historieintresset för 



10 
 

att tillfredsställa människor, kulturarv är därför inte enbart något från det 
förflutna utan en samtida företeelse som ges en ny användning. Ett 
kulturarvs faktiska betydelse bestäms idag av det värde vi människor ger det 
och bevarande är ett försök att kontrollera och dirigera förändringar, för 
förändringar är oundvikliga (De la Torre, 2013).  
 
Efterfrågan på just kulturarvsturism kan även bero på att dagens turister har 
en ökad medvetenhet om kulturarv och ser möjligheten till personligt 
uttryck och igenkännande i historiska miljöer (Waitts, 2000). 
Kulturarvsturister kan även uppleva brister hos moderna attraktioner och 
upplevelser, samtidigt som de dessutom har mer fritid och större mobilitet 
än tidigare (Waitts, 2000). Organisationer som verkar för bevarande av 
kulturarv har också ökat, vilket kan ses som ett bevis på ett ökat globalt 
intresse (Richards, 2003). Önskan om att få uppleva kulturarv har blivit ett 
av de främsta motiven till att resa, något som gett upphov till att en allt större 
kommersialisering av kulturarv på turistdestinationer (Waitts, 2000). 
Kulturarv lockar turister som gärna spenderar pengar, något som bidrar till 
en ekonomisk tillväxt hos värddestinationen samtidigt som 
kulturarvsturister anses göra relativt liten skada på miljön och 
lokalsamhället (Richards, 2003). Prentice (1993) och Richards (2003) har 
en mer nyanserad bild av Waitts (2000) påstående om att kulturarv har 
blivit en av de främsta reseanledningarna. De menar att turister inte alltid 
har själva kultur-eller världsarvet i främsta åtanke vid val av destination. 
Även om kultur- och världsarv kan locka stora mängder turister, hänvisar 
Prentice (1993), till undersökningar som visar att de ofta inte är den 
huvudsakliga anledningen till vistelsen. Enligt dessa undersökningar har 
turister främst ett allmänt intresse av att uppleva något annorlunda eller 
utföra “sightseeing” på destinationen och mer sällan ett intresse för lärande 
och förståelse relaterat specifikt till kulturarv. Richards (2003) hänvisar till 
ytterligare undersökningar som visar att även om många turister är allmänt 
intresserade av kultur, är det bara cirka 10 procent av alla turister som anser 
sig turista enkom för en specifik kulturupplevelse.  
 
På samma sätt som att turisterna inte alltid har själva världsarvet i främsta 
åtanke har inte alltid värdarna det heller, vilket gett världsarv ett rykte om 
att vara utsatta för massturism och att bevarandet inte alltid kommer i första 
hand (Boniface, 1995; Waitts, 2000). Boniface (1995) tar upp tre exempel; 
ett land kan nominera ett kulturarv till att bli världsarv trots vetskapen om 
att det redan är utsatt för turistiskt slitage, en del av kulturarvet kan vara 
utsatt för massturism medan en annan del är orörd, samt att en del av 
lokalbefolkningen kan vilja ha dit fler turister medan en del vill att turisterna 
ska minska. Beslut kring omvandlingen av kulturarv till ett säljbart världsarv 
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fattas oftast baserat på destinationens ekonomiska vinning av 
världsarvsturismen och världsarvsstatusen bidrar även med en gynnsam 
platsmarknadsföring (Boniface, 1995). Att världsarv används som fördel i 
destinationers tävlan om turister innebär dock en risk för en vinklad 
framställning av det förflutna, något som getts kritik av författare inom 
ämnet (Waitts, 2000).  

3.2.1 Turisters intresse för världsarv 

Intresset för upplevelseturism har ökat markant under de senaste 
decennierna (Löfgren, 1997; Michelson & Paadam, 2016). Människors 
föreställningar om upplevelser formar den allmänna bilden av vad som är 
värt att se, uppleva och bevara. Världsarv har genom nutida föreställningar 
blivit en populär typ av upplevelse hos dagens turister (Löfgren, 1997).  
Världsarvens historiska miljöer skapar ett stort värde för turistupplevelser, 
vilket gör att arven idag ses mer som kommersiella sevärdheter än 
skyddsobjekt. Ett världsarv har idag blivit en “global ikon” och många 
turister ser på dessa som en garanti för kvalitét och autenticitet (Michelson 
& Paadam, 2016). Både Ronström (2007) samt Cassel och Pashkevich (2014) 
skriver om att intresset för världsarv har ökat på senare tid, men att det inte 
bara handlar om ett intresse för bevarande av natur och kultur. Ronström 
(2007) menar att världsarven idag även är viktiga för destinationer i och 
med den ökade turismen som de medför. Arven innefattar platser eller 
byggnationer med något att se och uppleva för turisterna och även om 
världsarvsutnämningar görs utan turister i åtanke hittar turistindustrin sätt 
att få dit, och tjäna pengar på, besökare (Ronström, 2007). Cassel och 
Pashkevich (2014) instämmer i att platser som fått en världsarvsstatus ofta 
ses som goda turistdestinationer, av både turister och destinationerna 
själva, men att denna turismutveckling kräver en kompromiss mellan olika 
intressen och uppfattningar kring hur världsarvet bör användas. 
Världsarvsturism innebär därmed att gamla byggnader och platser ges nya 
tolkningar beroende på hur dess förvaltare väljer att framställa dem, vilken 
sorts turister de lockar till sig och hur dessa turister uppfattar dem (Cassel 
& Pashkevich, 2014).  
 
Ashworth (2009) menar att turister mest är ute efter att ha roligt, i och med 
att de är lediga och vill spendera sina pengar på underhållning och 
avkoppling. Dessa nöjessökande turister delar dock destinationen med 
seriösare kunskapssökande turister som kommer för att uppleva kultur- och 
världsarv utifrån fler anledningar är enbart nöje (Ashworth, 2009). De 
nöjessökande turisterna gör oftast inte särskilt långa besök vid kultur- och 
världsarv, då dessa turister saknar kunskap, sammanhang och känsla för 
arven. Ett exempel på detta är lutande tornet i Pisa där turisterna oftast bara 
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är medvetna om att det lutar, men vet inte namnet på arkitekten eller under 
vilken tidsperiod tornet uppfördes (Ashworth, 2009). Även om ordet “arv” 
är starkt sammankopplat med historiska fenomen bör kulturarv, enligt 
Cassel och Pashkevich (2014), anpassas till samtiden och behoven hos 
dagens människor. En världsarvsstatus kan dock komplicera den 
ursprungliga föreställningen om kulturarv då statusen kan innebära att 
arven, och ibland hela destinationen, får nya betydelser i och med en ökad 
turism. Cassel och Pashkevich (2014) menar inte att en världsarvsstatus 
automatiskt skapar en ökad turismutveckling, men att den kan medföra 
ökad styrning och reglering på destinationen för världsarvet samt stöd av 
olika nätverk och institutioner, vilket i sin tur kan gynna turismutvecklingen. 

3.2.2 Vad innebär en världsarvsstatus? 

Både Hofling (2015) och Ronström (2007) anser att man bör ifrågasätta vad 
en världsarvsutnämning egentligen innebär. Hofling tycker att vi ska ställa 
oss frågan om utnämningen verkligen leder till ökad förståelse för de 
kulturhistoriska värdena. Ronström ställer uppfinnandet av världsarv mot 
Unescos huvudsakliga syfte; Hur har världsarv egentligen bidragit till fred, 
demokrati och ökat globalt samarbete? Shepard, Yu och Huimin (2012) 
tycker det är paradoxalt att destinationer som ansökt om att få en 
världsarvstitel ibland först måste omorganisera området kring det tilltänkta 
världsarvet och ta bort eventuella attribut som inte passar in i vad 
världsarvet står för. Detta kan innebära att platser med förhoppning om att 
bli världsarv byggs om till hur de såg ut förut och att moderna kommersiella 
verksamheter tas bort, för att platsen ska leva upp till kraven om bevarandet 
av det ursprungliga och unika (Shepard, Yu & Huimin, 2012). Den ökade 
efterfrågan på en världsarvsstatus och det ständiga letandet efter nya 
världsarv tycks visa på en internationellt delad åsikt om att världsarv är 
nödvändiga och att alla vill vara delaktiga (Ronström, 2007). Men hur 
utnämningarna faktiskt bidrar till Unescos främsta ändamål ges relativt lite 
fokus i dagens värld och uppfattningar om världsarvens syfte kan variera 
stort på lokal respektive internationell nivå (Ronström, 2007). 

3.2.3 Kulturarvsturism i media 

Värddestinationer lägger idag ofta stort fokus på att bli marknadsförda 
genom sina kultur- eller världsarv och gör stora ansträngningar för att få 
denna uppmärksamhet (Michelson & Paadam, 2016). Boniface (1995) 
exemplifierar med Kinesiska Muren, där “VIP’s” (Very Important People) tas 
till världsarvets allra bästa platser och ges unika fotomöjligheter, bara för att 
värddestinationen vill få global uppmärksamhet och “se bra ut” inför resten 
av världen. Önskan om att synas har fått destinationer att utveckla kreativa 
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“branding-tekniker”, vilket innebär att de marknadsför sig med en unik 
image för att skapa ett attraktivt platsvarumärke att bli förknippat med 
(Michelson & Paadam, 2016). De senaste decennierna har detta utvecklats 
till en tävling mellan destinationer världen över för att locka turister just till 
dem (Waitts, 2000). Turisternas själva har också ett ansvar i medias 
framställande av en destination eller upplevelse, vilket diskuteras av Munar, 
Gyimóthy och Cai (2013). De anser att media idag ges ett stort utrymme i 
turisters liv, där bilder och videos från resor delas på olika plattformar. 
Media har potential att kommunicera lärorik kunskap, men används istället 
ofta för underhållning och för att få personlig bekräftelse. Vi bör därmed 
fråga oss hur all denna information kan omvandlas till insikt och förståelse 
som skulle kunna hjälpa till att lösa problem relaterade till dagens turism 
(Munar, Gyimóthy & Cai, 2013).  

3.3 Turismen kring Visbys världsarv 

Oscarsson och Johansson (2007) lyfter fram hur Visby arbetat för att sticka 
ut bland mängden av andra medeltida hansestäder på Unescos 
världsarvslista och tar upp tyska Lübeck och estniska Tallinn som exempel 
på konkurrenter. De menar att Visby vid tiden för utnämningen arbetade 
hårt för att differentiera sig och såg restaurering av byggnader som en bra 
lösning. Den svenska staten var vid denna tid inte särskilt hård med tillstånd 
för ombyggnationer och resultatet blev att ett antal byggnader i Visby 
Hansestad restaurerades ordentligt (Oscarsson & Johansson, 2007). När 
restaureringen var färdig såg byggnaderna äldre ut än innan, vissa personer 
ansåg dem till och med vara “sötare”, vilket skapat debatter huruvida de 
fortfarande var autentiska. Trots denna debatt hade nu Visby Hansestads 
värde förhöjts och staden hade fått en större konkurrenskraft, och det är just 
dessa restaurerade byggnader som idag marknadsförs i media (Oscarsson & 
Johansson, 2007).  
 
Ronström (2007) menar att gotlänningar länge irriterat sig på turisternas 
ointresse för Gotlands kultur och historia och tar upp dilemmat kring att det 
idag inte bara är kulturarvsturister som kommer till Visby och Gotland. 
Denna diversifiering av turister är dock inte unik för Gotland, utan det finns 
en global uppfattning om att många turister bara är ute efter att ha roligt; de 
är lediga och vill spendera pengar på underhållning och avkoppling 
(Ashworth, 2009). Många gotlänningar såg därmed världsarvsutnämningen 
1995 som ett hopp för att vända turismutvecklingen till att handla om just 
kultur och historia, vilket skulle locka “rätt sorts” turister (Ronström, 2007). 
Turister lockades visserligen till Gotland men ökningen berodde, enligt 
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Ronström (2007), snarare på utvecklingen av större färjor, snabbare flyg, 
bra somrar och ett stort utbud av evenemang, än på världsarvsutnämningen. 
 
Gotland har i och med dessa faktorer fått fler turister sedan 
världsarvsutnämningen men det är alltså inte bara kulturarvsturister, utan 
även fler fritidshusägare, campare, barnfamiljer och partyglada ungdomar 
(Ronström, 2007). Detta har gjort att Visby numera inte bara ses som en 
medeltida stad fylld med historia och kultur då staden idag är ett mecka för 
alla typer av turister. Många av dessa nöjessökande turister vet inte om att 
Visby innerstad är ett världsarv eller så vet de inte vad en världsarvsstatus 
innebär (Ronström, 2007). Avsaknaden av sådan kunskap gör att turister 
ofta inte gör särskilt långa besök vid världsarv (Ashworth, 2009). Det blir 
därmed lätt så att världsarvsstatusen bara används som en kvalitetsstämpel 
på att någonting är värt att besöka, men att världsarvets historiska och 
kulturella värden inte uppmärksammas (Ronström, 2007). Oscarsson och 
Johansson (2007) anser det viktigt att inkludera människor i arven, så det 
inte bara är byggnader, saker och platser som ligger orörda. Världsarvet 
Visby lyfter visserligen fram dåtidens människor, men detta görs mest för att 
återskapa historia, inte för att sammankoppla världsarven med nutidens 
människor. När man talar om Visby talar man ofta om den medeltida staden 
innanför ringmuren och inte om hela Visby stad, vilken existerar även 
utanför muren. Detta kan göra att världsarvet ses som ett utestängande 
projekt som verkar negativt för staden och människorna utanför muren, 
men kan också vara vad som krävs för att den historiska upplevelsen ska 
kännas trovärdig för turister (Oscarsson & Johansson, 2007).  
 
Det är dock inte bara staden som är delad, då det i undersökningar 
framkommit att Visbys invånare är uppdelade när det gäller frågor kring 
bevarande av Visby Hansestad (Hansson, Holmberg & Brembeck, 2013). En 
del är för bevarandet av staden innanför murarna medan en annan del vill 
se förändring och utveckling. Den förstnämnda ser kritiskt på hur byggnader 
i världsarvet tilläts omvandlas till moderna hem, om än främst invändigt, 
medan det i den andra gruppen finns en besvikelse över att de inte får ändra 
någonting i deras eget hem. Hansson, Holmberg och Brembeck (2013) 
menar att det är väldigt svårt att hitta en balans av bevarande och utveckling 
i en historiskt värdefull stad som Visby, där människor fortfarande bor och 
arbetar. Det finns en frustration och oenighet mellan invånarna om hur 
denna balans ska uppnås, vilket skapar en komplex situation där det är svårt 
att tillfredsställa alla (Hansson, Holmberg & Brembeck, 2013).  

Man bör även fundera kring hur moraliskt rätt det är att blanda sig i 
historiska lämningar från människor och platser (Ronström, 2007). Hur 
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hade de som lämnat arvet velat att vi skulle förvalta det idag? Ronström 
(2007) menar att åtagandet att bevara världsarv är tidsmässigt oändligt och 
det är inte säkert att våra efterföljare kommer uppfatta arvet på samma sätt 
som oss, vilket gör att man kan ifrågasätta löftet om evigt skydd. Johansson 
(2009) anser att synen på Visbys medeltida stadsdel har förändrats redan 
under de senaste 60 åren. Medeltidsstaden har alltid setts som en tillgång 
för destinationen, men var förut inte något man särskilt lyfte fram i sin 
marknadsföring. I och med världsarvsutnämningen har detta dock 
förändrats och stadsdelen är nu det främsta redskapet i Visbys 
marknadsföring. Detta har medfört att Visbys nyare stadsdel utanför muren 
har hamnat i skymundan till förmån för världsarvet (Johansson, 2009). 

4. Metod 
Denna undersökning har genomförts utifrån en kvalitativ metod, med 
fallstudie som forskningsstrategi och intervjuer som datainsamlingsmetod. 
En kvalitativ metod innebär att man undersöker människors uppfattningar, 
känslor och föreställningar om någonting (Gren & Hallin, 2003). Jag anser att 
detta är en lämplig metod för studien eftersom att jag genom intervjuer med 
insatta aktörer vill få en tydlig och djupgående bild av hur förhållandet 
mellan bevarande och tillgängliggörande ser ut i Visbys världsarv.  

4.1 Fallstudie 

I en fallstudie studeras sociala fenomen isolerade från dess kontext, vilket 
innebär att studien fokuserar på en enda undersökningsenhet med tydliga 
avgränsningar (Denscombe, 2016). En fallstudie brukar oftast fokusera på 
en enda undersökningsenhet, då detta medför större möjligheter att göra en 
mer djupgående analys än vad man kunnat vid en undersökning med flera 
enheter. I och med att Visby Hansestad är den enda enhet som undersöks i 
denna studie bör fallstudie vara en lämplig strategi att använda. Fallstudie 
är även en bra strategi när man vill undersöka sociala processer genom att 
ta reda på varför något händer och inte bara vad som händer. Detta ger goda 
möjligheter till att få en mycket detaljerad inblick i en specifik situation. 
Samtidigt, menar Denscombe (2016), skapar strategin en god 
helhetsuppfattning av sociala fenomen i och med att man försöker förklara 
det generella genom att undersöka det specifika. Denna uppfattning kan 
dock verka motsägelsefullt, vilket också är en av fallstudiens nackdelar. 
Strategin påstås även fokusera mer på kvalitativa processer än på 
kvantitativt mätbara produkter (Denscombe, 2016), något som gör den 
lämplig i denna kvalitativa undersökning. 
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4.2 Insamling av empiri 

Den datainsamlingsmetod som använts i denna studie är intervjuer. I 
intervjuer är det människornas svar på frågorna som är datakällan och fokus 
ligger på självrapportering, det vill säga vad människor säger att de gör och 
åsikter som de säger att de har (Denscombe, 2016). För att kunna genomföra 
en intervju är det viktigt att personen som är mål för intervjun samtycker till 
att delta i forskningen, förstår att dennes ord kan användas som 
forskningsdata samt att det är forskaren som kontrollerar intervjuns 
tillvägagångssätt (Denscombe, 2016). För att jag i min studie skulle kunna 
uppfylla dessa punkter informerades samtliga personer om studiens syfte 
och omfång innan de tillfrågades om de ville ställa upp. Intervjuer lämpar sig 
bra om forskningens syfte är utforska komplexa fenomen som att på djupet 
förstå personers åsikter och hur saker fungerar, eller om forskaren vill få 
kontakt med nyckelpersoner inom ämnesområdet (Denscombe, 2016). I 
denna studie är Visbys världsarv den valda fokusenheten, därmed anser jag 
att intervjuer med världsarvets ansvariga aktörer är en optimal metod för 
att få svar på mina frågor. 

4.3 Urval 

Vid valet av intervjupersoner användes tekniken subjektivt urval, vilket 
innebär att urvalet handplockas baserat på studiens ämne (Denscombe, 
2016). Tanken är att man får den bästa informationen om man fokuserar på 
ett mindre antal relevanta personer som väljs utifrån deras kunskap om 
ämnet (Denscombe, 2016). Mitt första urval föll på Riksantikvarieämbetet, 
Gotlands Länsstyrelse och Region Gotland. Riksantikvarieämbetet är 
Sveriges ansvariga myndighet för frågor om kulturarv och de leder arbetet 
kring bevarande, användande och utveckling av kulturarv på en nationell 
nivå. Gotlands Länsstyrelse arbetar med kommunikationen mellan lokala 
invånare, kommunen och statliga myndigheter. Region Gotland är namnet 
på Gotlands kommun som förutom kommunala verksamheter även ansvarar 
för kulturfrågor. De har en anställd världsarvssamordnare som jobbar för 
lokalt engagemang och hållbar utveckling av Visbys världsarv. Dessa tre 
aktörer bär det offentliga ansvaret för Gotlands kulturarv, men även 
Gotlands museum har ett ansvar att levandegöra kulturarvet genom 
utställningar och insatser för kulturturism (Region Gotland, 2016b). 
 
Det kändes relevant att kontakta dessa tre huvudansvariga myndigheter, då 
detta skulle ge mig information ur ett nationellt, regionalt och lokalt 
perspektiv. Jag valde att kontakta Louise Hoffman Borgö från Gotlands 
Länsstyrelse, avdelningen för samhälle och kulturmiljö, Britt-Inger 
Andersson från Riksantikvarieämbetet, avdelningen för kulturvård, samt 



17 
 

Region Gotlands växel. Anledningen till att jag kontaktade Region Gotlands 
växel och ingen särskild anställd var att jag vid det tillfället inte hittade några 
kontaktuppgifter till anställda på deras hemsida. Jag fick till svar att kontakta 
världsarvssamordnaren Elene Negussie och Hansaprojektets projektledare 
Inger Harlevi, vilka jag då kontaktade direkt via mail. 
 
Louise Hoffman Borgö, Inger Harlevi och Elene Negussie tackade alla ja till 
en telefonintervju. Britt-Inger Andersson från Riksantikvarieämbetet 
tackade nej då hon inte ansåg att Riksantikvarieämbetet var delaktiga i 
turismfrågor. Jag provade kontakta Daniel Nilsson, kontaktperson för 
turismfrågor, men då både mail och telefon inte var i bruk antog jag att han 
slutat och bestämde mig för att avvakta med Riksantikvarieämbetet. Jag gick 
vidare med att kontakta Mats Jansson från Region Gotland, avdelningen för 
besöksnäring, samt Jenny Westfält från Gotlands museum, biträdande 
museichef. De tackade båda ja och därmed hade jag fem intervjuer; Louise 
Hoffman Borgö från Gotlands Länsstyrelse, Elene Negussie från Region 
Gotland, Inger Harlevi från Region Gotland, Mats Jansson från Region 
Gotland samt Jenny Westfält från Gotlands Länsmuseum. 

4.4 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes som semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att forskaren har en lista med ämnen och frågor som denne vill 
behandla under intervjun men är beredd på att ordningsföljden kan komma 
att ändras (Denscombe, 2016). Forskaren bör låta informanten tala utförligt 
om de berörda ämnena och låta denne utveckla sina synpunkter.  
Informanternas godkännande gavs för inspelning av samtalen, vilket 
underlättade bearbetningen av data. Alla hade vid första kontakten fått 
information om studiens syfte och frågeställningar, vilket innebar att de 
hade en någorlunda uppfattning om vad intervjun skulle handla om. Själva 
Intervjuerna inleddes alltid med en öppen fråga kring informanternas roll i 
världsarvet Visby, något som de redan bör ha en god uppfattning om och som 
de bör ha lätt för att berätta om. Enligt Denscombe (2016) är frågor om 
informanten själv och dennes roll i det berörda ämnet särskilt bra 
inledningsfrågor, då forskaren får värdefull bakgrundsinformation om 
informanten som i sin tur får börja på ett välbekant område. Fortsättningsvis 
ställdes frågorna enligt intervjumallens ordningsföljd, med enstaka 
undantag där informanten behandlat en fråga i en tidigare fråga. Då samtliga 
intervjuer genomfördes via telefon var det viktigt att visa att jag lyssnade 
och försäkra informanten om att jag var kvar i luren, vilket jag gjorde genom 
att flika in bekräftande ord såsom “ja”, “nej” och “okej”. Ibland ställdes 
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följdfrågor för att informanten skulle ge ett mer utförligt svar, eller om jag 
fann någonting särskilt intressant och ville veta mer.  

4.5 Analysmetod 

För att analysera mitt empiriska data har jag använt mig av en tematisk 
analysmetod, vilken innebär att forskaren identifierar, analyserar och hittar 
teman i sitt data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysens främsta 
fördel är att den är flexibel, något som gör att forskaren kan få ut riklig och 
detaljerad information av insamlat data (Braun & Clarke, 2006). Metoden 
skiljer sig från grundad teori, narrativ analys och diskursanalys genom att 
den inte är kopplad till något specifik teoretiskt ramverk och kan därmed 
användas i samband med en mängd olika teorier (Braun & Clarke, 2006). I 
analysen har jag utgått från de sex steg som Braun och Clarke (2006) har 
tagit fram. I första steget bekantar man sig med sitt data, vilket innebär att 
forskaren noggrant försöker att förstå djupet av det. Detta gjorde jag genom 
att först transkribera muntligt data till skriftlig form, sedan läste jag igenom 
det samtidigt som jag letade efter mönster. Sedan inleds steg två, där jag 
framställde preliminära koder som identifierar sådant som är viktigt för 
undersökningen. När detta gjorts börjar steg tre, där jag arbetade utifrån en 
bredare aspekt för att leta teman i data. Mina identifierade koder lades nu 
ihop för att bilda potentiella teman. 
 
När man identifierat några potentiella teman inleds steg fyra där dessa 
granskas (Braun & Clarke, 2006). I detta steg undersökte jag om alla teman 
är relevanta och om vissa bör slås ihop eller brytas isär. I steg fem ska man 
beskriva och namnge sina slutgiltiga teman. Jag har i denna studie 
identifierat sex teman, vilka är: Inte tack vare världsarvet, En levande stad, 
Turismen både hjälper och stjälper, Hållbar turism, Världsarv är en resurs och 
Lyfta fram världsarvet för besökare. När man hittat sina teman inleds steg sex 
där en slutlig analys görs, sedan framställs själva rapporten. Analysen bör 
innehålla koncisa och intressanta aspekter om vad insamlat data berättar 
grundat i de valda temana (Braun & Clarke, 2006). 

4.6 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts utifrån en kvalitativ metod, med intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Studiens syfte hade troligtvis inte gått att 
besvara utifrån en kvantitativ metod, då det är svårt att undersöka hur Visby 
bevarar samt tillgängliggör världsarvet med hjälp av siffror och statistik. 
Syftet är heller inte att upptäcka skillnader i grupper som kön, ålder eller 
nationalitet, vilket en kvantitativ metod hade varit lämplig för. Intervjuer 
kändes som en passande datainsamlingsmetod med tanke på lättheten att få 
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kontakt med mina tilltänkta informanter trots fysiskt avstånd då alla 
intervjuer genomfördes via telefon. Detta sparade tid och pengar jämfört 
med om jag hade åkt till Visby och genomfört intervjuerna. Jag använde 
subjektivt urval då mitt mål med urvalet var att välja personer utifrån deras 
expertkunskap om Visbys världsarv och turism. För att nå dessa personer 
behövde jag själv styra urvalet och studien krävde inte ett större urval än 
nödvändigt för att kunna besvara syftet. Värt att notera är att det i urvalet 
hamnade en stor andel representanter från Region Gotland. Elene Negussie, 
Mats Jansson och Inger Harlevi är alla anställda där, dock i olika tjänster. 
 
Kritik till mitt genomförande är att jag inte fick tag i Riksantikvariatet, då jag 
tror att de hade varit intressanta att intervjua, även om Britt-Inger 
Andersson inte ansåg dem lämpliga. Jag hade kunnat vara mer tydlig om att 
jag ville ha deras nationella perspektiv och säga att hon kunde välja vilka 
frågor hon ville svara på. Ytterligare kritik är att det var svårt att genom 
telefonen visa att jag lyssnade samtidigt som jag inte ville påverka eller störa 
informanternas svar. En intressant sak som inträffade vid intervjun med 
Elene Negussie från Region Gotland är att hon vid en intervjufråga ställde 
mig en motfråga om vad en annan informant svarat. Jag blev först bli lite 
ställd och tvekade på vad jag skulle svara, men sa sedan att hon skulle tala 
direkt med informanten för att få den rätta utsagan. Jag hade kunnat undvika 
tveksamheten genom att vara mer förberedd på att detta kunde inträffa och 
svarat på en gång att hon skulle vända sig till informanten. 

4.6.1 Validitet & Reflexivitet 

En forskare bör vid varje intervju tänka på validiteten i data samt sin egen 
reflexivitet. Validitet handlar om hur sant insamlat data är; huruvida det som 
informanten säger stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 2016). 
Jag har vid varje telefonintervju lyssnat på informantens tonläge och 
eventuell tveksamhet, kopplat svaren till relevanta dokument och till svar 
från andra informanter samt sett till att jag själv haft en god kännedom om 
frågorna. Reflexivitet innebär att man som forskare måste ha i åtanke hur 
ens personliga erfarenheter, föreställningar och sociala värderingar kan 
påverka tolkningen av intervjun (Denscombe, 2016). Eftersom min studie 
inte behandlar några särskilt känsliga ämnen, och eftersom jag haft mina 
forskningsfrågor som stöd, anser jag inte att mina värderingar påverkat i 
större grad. Jag har dock besökt Visbys världsarv och mina erfarenheter av 
det skulle möjligen kunna påverka hur jag tolkar informanternas svar, vilket 
jag haft i åtanke under analysen av empirin. 
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4.6.2 Etiska överväganden 

Alla informanter har i god tid blivit informerade om intervjuns huvudämnen 
samt vad den ska användas till, och har med grund i detta haft möjlighet att 
tacka nej. När rapporten är färdigställd kommer de informanter som vill att 
få tillgång till den. Enligt min mening innehöll intervjun inga känsliga frågor 
och det finns därmed ingen grund för att informanterna ska vara anonyma, 
något som ingen av dem heller har ansökt om. 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av samtliga intervjuer utifrån de teman 
som uppkommit under den tematiska analysen. De identifierade temana är 
Inte tack vare världsarvet, En levande stad, Turismen både hjälper och stjälper, 
Hållbar turism, Världsarv är en resurs och Lyfta fram världsarvet för besökare. 
Med utgångspunkt i dessa teman kommer undersökningens frågeställningar 
att besvaras. Tema 1-2 svarar på frågan hur förhållandet mellan Visbys 
världsarv och Visbys turism ser ut, tema 3-4 svarar på frågan om, och hur, 
turismen bidrar till skyddet och bevarandet av Visbys världsarv, slutligen 
svarar tema 5-6 på frågan hur de ansvariga aktörerna anser att Visbys 
världsarv bör förvaltas. 

5.1 Inte tack vare världsarvet 

De flesta av informanterna anser inte att världsarvsstatusen märkbart har 
förändrat Visbys turism. Louise Hoffman Borgö från Gotlands Länsstyrelse 
menar att Visby alltid har varit ett populärt turistmål vilket gör att det inte 
är så stor skillnad idag. Även om turismen har förändrats sedan Visby blev 
världsarv ser Hoffman Borgö detta som en följd av att hela samhället har 
förändrats och inte som en följd av världsarvsutnämningen. Hon anser inte 
att allt kommer automatiskt med en världsarvsstatus, utan man måste jobba 
med den. Efter världsarvsutnämningen är det fortfarande mest svenskar 
som besöker Visby och Hoffman Borgö menar att utnämningen därmed inte 
heller lett till en ökning av den internationella turismen. 
 

“Det är inte så att ‘oj, vi blev världsarv, hela världen strömmade hit!’” - Louise 
Hoffman Borgö, Gotlands Länsstyrelse 
 

I likhet med Hoffman Borgö anser världsarvssamordnaren Elene Negussie 
att en världsarvsstatus inte automatiskt medför god destinationsutveckling. 
Negussie tror istället att det handlar mycket om vad man gör med statusen 
och vilka strategier man arbetar utifrån. Hon belyser att Visby idag 
samarbetar strategiskt med flertalet turistföreningar, med hopp om att lyfta 
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fram Sveriges världsarv ännu mer. Inger Harlevi från Region Gotland anser 
att världsarvet inte finns med i Visbys marknadsföringsbild särskilt mycket 
och tror att många gotlänningar inte reflekterar över att de har ett världsarv. 
Hon menar att även om Visby ses som den största turistmagneten har 
Gotland en sådan intressant landsbygd att turismen sprider sig väl över hela 
ön. Mats Jansson från Region Gotland anser inte heller att utnämningen har 
förändrat Visbys turism, men att det ur besöksnäringens synvinkel är ett 
mervärde. Han påstår att Visby som världsarvsutnämning är lite knepig och 
att det inte finns ett nog tydligt utbud som visar vad världsarvet är för 
någonting. Gatunäten och bebyggelsen som helhet är vad som tas upp i 
utnämningen, men Jansson tror att det hade varit bra med ett antal utpekade 
platser som man kan åka och besöka.  
 

“Vi skulle behöva ha 20 hotspots som du måste se. ‘Om du har sett dessa har du 
sett världsarvet Visby!’” - Mats Jansson, Region Gotland 
 

Jansson påpekar även, liksom Hoffman Borgö, att svenskar är den absolut 
största turistgruppen och att de kommer för sol, bad, nöjen, miljöer, stränder 
och för att Gotland är en annorlunda upplevelse. Han anser inte att Visby 
behöver världsarvsstatusen för att klara sig som turistort och tror att väldigt 
få besökare väljer Gotland och Visby enbart för att staden är med på 
världsarvslistan. 

5.2 En levande stad 

Uppfattningen om att staden innanför ringmuren inte ska vara en kuliss 
enbart för turister utan bör vara en levande stad för alla, delas av samtliga 
informanter. Louise Hoffman Borgö tycker att turister hjälper till att 
upprätthålla ett liv i Visby, ser till att det finns jobb och gör hela Gotland mer 
livfullt. Hon påpekar att det ofta pratas om att turister spenderar pengar, 
men mer sällan pratas om att de bidrar till möten mellan människor. 
Hoffman Borgö säger att det dock inte är självklart att turister bidrar till att 
göra en stad levande, det beror snarare på hur de ansvariga väljer att 
framställa staden inför turister.  
 

“Det gäller att man inte bara gör om en ‘söt stad’ som Visby till en stor scen 
som turister ska gå och titta på, utan vi ska ha en levande stad där folk också 
bor, arbetar och handlar året runt.” - Louise Hoffman Borgö, Gotlands 
Länsstyrelse 
 
Även Negussie anser att turismen bidrar till liv och rörelse i Visby och att 
den skapar arbetstillfällen inom besöksnäringen. Hon menar att för att få en 
levande stad måste man ha en balans mellan att bo, arbeta och besöka. Mats 
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Jansson tycker inte att det funnit några diskussioner kring huruvida det är 
för mycket, eller fel sorts, turister, utan tror att alla är medvetna om att Visby 
innerstad, resten av Visby och Visbys landsbygd hänger ihop. Vidare tror 
Hoffman Borgö att man med hjälp av lokala invånare, företag och 
verksamheter kan hjälpas åt att förmedla världsarvets enastående 
universella värden. Hon menar att detta kan göras på restauranger, hotell, i 
taxin och på flygplatsen, och om det görs på ett spännande och levande sätt 
inspirerar man turisterna att vara mer delaktiga i Visbys kultur och historia. 
Hoffman Borgö får ibland känslan av att stadsdelen utanför muren lever sitt 
eget liv och att det i vardagen inte är så mycket flöden mellan stadsdelarna, 
vilket skapar en uppdelning mellan lokalbor och turister. 
 

“Jag tycker det är en tråkig utveckling. Hoppas att den inte förstärks, att inte 
Visby innanför muren blir något ‘musei-likt’ där man bara besöker, utan att 
det är en plats för alla.” - Louise Hoffman Borgö, Gotlands Länsstyrelse 
 

Att en stad måste leva är något som även Jenny Westfält från Gotlands 
Länsmuseum instämmer i. Hon säger, likt Hoffman Borgö, att Visby 
innerstad inte får bli en kuliss för turister, där det inte finns några invånare 
utan bara turistbutiker. Westfält tror att besökarna gärna möter “locals” och 
vill se att det pågår ett dagligt vardagsliv som de får kliva in i. Ur denna 
aspekt menar Westfält att det inte bara handlar om bevarandet av det 
ursprungliga takteglet eller att ringmuren ska stå orörd, även om detta också 
är väldigt viktigt, men hon menar att det finns en annan dimension om att 
även ha en levande stad. 
 

“Det är viktigt för de som kommer på besök att känna ‘jag är på en plats som 
är på riktigt’, inte i Hollywood och går i någon kuliss, utan här bor det 
människor.” - Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 
 

Inger Harlevi tycker, i likhet med Hoffman Borgö, att man bör sträva efter att 
ha balans i en stad. Hon anser att det handlar om att tillgängliggöra 
världsarvet samtidigt som man bevarar det. Hon exemplifierar med att man 
kan bevara kyrkoruinerna i Visby samtidigt som man kan låta folk gifta sig 
eller ha konferens i dem. 

5.3 Turismen både hjälper och stjälper 

Att turismen både har positiv och negativ påverkan på Visbys världsarv, men 
även på staden som helhet, tas upp av alla informanter. Louise Hoffman 
Borgö anser att turismen består av två delar; om turisterna blir inspirerade 
och tar del av den lokala kulturen kommer detta att ge tillbaka till staden, 
men att turisterna samtidigt är i händerna på hur allt är uppstyrt och vad de 
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själva har bokat för aktiviteter. Om turisterna betalar för en upplevelse inom 
världsarvet, exempelvis inträde till en kyrkoruin eller går en guidad tur, 
menar Hoffman Borgö att de bidrar direkt till att världsarvet underhålls. Hon 
anser att ett stort problem med turismen idag är att pengarna inte går 
tillbaka till förvaltningen av natur- och kulturmiljöer. 
 

“Förvaltningen görs på väldigt liten budget från lokala samhällen eller länder 
där man har dessa natur- och kulturarv. Det finns ingen naturlig koppling, 
vilket det borde finnas.” - Louise Hoffman Borgö, Gotlands Länsstyrelse 
 

Hoffman Borgö påpekar även att många hotell har byggts i Visby innerstad 
de senaste åren, vilket är bra på det sätt att det finns bäddar för besökare, 
men är motverkande för invånare som inte längre har samma möjlighet att 
bo i innerstaden. Detta bidrar ytterligare till att det blir väldigt trång under 
en del av året, men väldigt dött under en annan del.  
 

“Det är svårt, för turismen kan hjälpa till att uppfylla Unescos krav, men den 
kan också stjälpa. Det finns inget som är självklart, det är vad man väljer att 
göra med den som avgör om man lyckas.” - Louise Hoffman Borgö, Gotlands 
Länsstyrelse 
 

Att turismen både kan hjälpa och stjälpa Visbys världsarv håller även Mats 
Jansson med om. Den hjälper eftersom att det finns en ekonomi i Visby som 
är beroende av turistisk verksamhet och denna verksamhet ser också till att 
det finns medel att underhålla fastigheterna inne i världsarvet. Hoffman 
Borgö tar upp problemet kring Visbys säsongsbaserade turism och menar 
att turismen blir en stor “puckel” på sommaren. Det blir väldigt trångt och 
ofta uppdelat mellan lokalbor och turister, vilket hon tycker är tråkigt. 
Hoffman Borgö ser även problemet med att turism kan slita på kulturmiljöer 
om det blir för mycket turister, något hon tror kan förhindras om man som 
destination jobbar för att koppla ihop destinationsutvecklingen med 
kulturarvssektorn.  
 
Elene Negussie uttrycker sig med att turismen är ett tveeggat svärd. Om 
infrastrukturen går över en gräns kan den också slå ut andra funktioner. 
Negussie menar att turismen ändå bidragit mest positivt då Visby är en liten 
ort, vilket gör turism till en viktig näring. Inger Harlevi anser också att 
turismen för med sig mest positiva saker och menar att det är turismen som 
gör världsarvet mer synligt och känt. Hon tycker dock att en destination bör 
beakta hur många människor som kan befinna sig där samtidigt och lära sig 
att styra turistflöden så att det inte är superbelastad på ett ställe och tomt på 
ett annat. Om turismen används på ett smart sätt anser Jenny Westfält att 
den bidrar ekonomiskt till besöksnäringen. I och med att Gotlands museum 
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inte är ett vinstdrivande företag berättar Westfält att all vinst går direkt 
tillbaka till besöks- och kulturverksamheter.  
 

“Kan vi göra bra, kvalitativ, verksamhet för turisterna när de kommer hit kan 
vi göra bevarandeinsatser som sedan stärker världsarvet, exempelvis 
insamlingar och kampanjer.” - Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 
 

I samband med berättandet om den kommande kryssningskajen tar både 
Hoffman Borgö, Westfält och Harlevi upp att denna kan innebära både 
positiva och negativa effekter på Visby. Hoffman Borgö menar att det blir en 
typ av massturism och menar att man måste fundera hur den ska göras 
hållbar och hur den ska påverka Visby och Gotland. Om projektet misslyckas 
tror hon att det kan bli en jobbig situation för Visby där allt proppas igen, 
saker slits på, priserna stiger och invånarna blir missnöjda. Westfält menar 
att det gäller att hitta rimliga nivåer som inte sliter för mycket på världsarvet 
samtidigt som turisternas upplevelser fortfarande blir bra. Hon säger att 
Gotlands museum jobbar på att skapa olika koncept på vad man kan göra om 
det är 5000–6000 turister i Visby och hur man får spridning på dessa. 
Harlevi anser att med en stor mängd kryssningsturister måste Visby beakta 
den turistiska hållbarheten på ett helt annat sätt än tidigare. 

5.4 Hållbar turism 

Samtliga informanter tog flertalet gånger upp vikten av hållbar turism. 
Louise Hoffman Borgö anser att Gotlands Länsstyrelse har stort fokus på, och 
bidrar till, en hållbar besöksnäring. Visby får en ny kryssningskaj år 2018 
och Hoffman Borgö berättar att Länsstyrelsen är med i diskussioner kring 
hur den ska byggas och hur man ska bemöta den typen av turister. Faktumet 
att besökare är en stor inkomstkälla för en destination tar hon upp som en 
anledning att jobba för en hållbar turism. Besökare spenderar pengar och 
vill uppleva saker. Hoffman Borgö menar att man då kan styra upplevelserna 
till att handla om den lokala kulturen och på så sätt bygga ett hållbart 
samhälle. Vidare tar hon upp dilemmat om att kryssningsturism ofta ses som 
ganska ohållbar och att man inte alltid vet vart pengarna hamnar. Hon menar 
att kryssningskajen kommer innebära en stor ökning av turister, men görs 
detta på ett hållbart sätt kan det få positiva effekter.  
 

“Jag tror det handlar om hur man möter det. Lyckas vi med att göra insatser 
för att skapa en hållbar kryssningsturism hos oss kanske vi blir en modell och 
förebild i hela östersjön och kanske bredare än så.” - Louise Hoffman Borgö, 
Gotlands Länsstyrelse 
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Elene Negussie menar att man kan skapa en hållbar besöksnäring kring 
världsarvet genom att integrera besöksnäringen och världsarvets 
förvaltning. En hållbar besöksnäring innebär enligt Negussie att man måste 
förhålla sig till de värden man vill slå vakt om, och så länge man gör det anser 
hon att innehavet av ett världsarv enbart är positiv för Visby som 
turistdestination. Mats Jansson berättar att Region Gotland nyligen startat 
ett arbete för att utveckla en ny besöksnäringsstrategi med grundkraven att 
skapa en hållbar utveckling, internationalisera besöksnäringen och arbeta 
kring besöksnäringen året om. Den konsult som Region Gotland valt har 
tidigare arbetat med Unescos hållbarhetsverktyg, vilket Jansson ser som ett 
klart mervärde. I takt med en ökad internationalisering understryker 
Jansson vikten av att möta denna förändring på ett hållbart sätt för att kunna 
få hållbara besökare. 
 

“Vi kommer att välja att skriva litegrann på näsan vad du bör och inte bör göra 
när du är i Visby.” - Mats Jansson, Region Gotland 
 

Visby har även undergått vissa förändringar för att minska 
miljöförstöringen. Jansson berättar att innerstadens biltrafik har minskat på 
senare tid, särskilt under sommarmånaderna, vilket både har miljön och 
personlig trygghet i åtanke. Även Westfält tar upp begränsningen av 
biltrafiken, liksom sommarsäsongens upplevda brist på parkeringsplatser i 
innerstaden. Hon menar att Visbys invånare nu förstår värdet hos 
kulturarvet mer än tidigare; att det idag är mindre diskussion om huruvida 
man borde få köra fram till varenda dörr i innerstaden. Westfält tror dock 
inte att denna förståelse enbart kommer sig av världsarvsutnämningen utan 
beror på att vi idag har en annan syn på miljö och bilanvändande. Inger 
Harlevi tar upp hållbarhet i samband med kryssningsturismen. Hon menar 
att i och med den ökade mängden turister som den medför måste Visby 
ändra sitt hållbarhetstänk. Hon understryker att de vanliga turisterna inte 
kommer att försvinna bara för att kryssningsturismen tillkommer, vilket hon 
anser bidrar till en medvetenhet i Visby just nu. 

5.5 Världsarv är en resurs 

Ett världsarv ska bevaras och skyddas men samtliga informanter anser även 
att världsarv, på ett eller annat sätt, bör ses som en resurs. Jenny Westfält 
talar om hur Gotlands museum valt att ta betalt för inträde, vilket hon anser 
är att värdesätta kulturarvet. Ingen ifrågasätter att betala inträde för bio 
eller teater, så Westfält ser inte det som något konstigt, särskilt inte när 
vinsten dessutom går tillbaka till världsarvsverksamheten. Hon menar också 
att Gotland museum har nycklarna till världsarvet i och med att de kan 
komma in i byggnader och visa upp det på ett sätt som en privat guide inte 
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kan göra. Detta gör att man inte bara visar upp vackra fasader utan 
besökarna får komma in i världsarvet, vilket Westfält anser är viktigt. 
 

“Att få komma ner under Sankta Karins ruin, delen där munkarna bodde finns 
kvar, att få gå ner i källaren där och se på värmeanläggningen, det kan inte 
alla guider visa.” - Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 
 

Elene Negussie uttrycker sig om att man ska se världsarv som en resurs att 
vara rädd om och ta hand om, men utifrån detta handlar det även om att 
använda det. Hon menar att en plats både ska vara funktionell att bo och 
jobba på, men också trevlig att besöka. Negussie ser särskilt ringmuren som 
en enorm resurs som man måste vara vaksam med, vilket innebär att aktörer 
i Visby måste få mer kunskap om hur pass tålig den är. Om man nyttjar ett 
världsarv på rätt sätt, som en resurs, anser Louise Hoffman Borgö att det 
finns många fördelar med att ha ett sådant på destinationen. Världsarvet ger 
status, utmärkelse, känslan av att man är på en speciell plats och att det är 
viktigt för hela mänskligheten, vilket är ganska tungt menar Hoffman Borgö. 
Hon tycker att om man som destination kan förstå det, och använda det som 
ett sätt att utmärka sig, så kan man använda det på ett väldigt fint sätt. 
 
Fler konkreta produkter som är kopplade till världsarvet tror Mats Jansson 
vore en bra idé. I samband med detta vill han se en större andel världsarvs-
certifierade produkter, vilket innebär att man ger dem en särskild märkning 
och vinsten går sedan till något världsarvsrelaterat. Jansson tycker dock att 
man inte bara borde märka produkter utan också upplevelser med koppling 
till världsarvet för att öka kunskapen och förståelsen för det. Westfält tycker 
att Gotland skulle kunna utnyttja världsarvet mer än vad de gör idag. Hon 
anser att det finns många fantastiska platser världen över och att världsarv 
då medför en stor konkurrensfördel. Hon understryker att Visby och Gotland 
därmed borde kunna dra mer nytta av det, men att man inte bara ska förlita 
sig på världsarvet utan måste vara en bra turistdestination totalt sett. Att 
Visby inte utnyttjar fördelen av att ha ett världsarv håller Inger Harlevi med 
om. Hon menar att man ofta sätter kännetecken på destinationer, saker man 
associerar dem med, och då skulle Visby kunna framhäva världsarvet mer.  
 

“I Visbys fall utnyttjar man inte fördelen och lyfter inte fram statusen av 
världsarvet särskilt mycket. Där är Höga Kusten mycket bättre.” - Inger 
Harlevi, Region Gotland 
 

Både Harlevi och Westfält tycker att världsarvsutmärkelsen är en 
kvalitetsstämpel som gör attraktionskraften högre. Westfält menar att 
utmärkelsen bevisar att kulturarvet är värt någonting och bidrar kanske till 
att människor lättare gör valet att besöka Visby och Gotland. Hon menar 
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även att man idag är mer kräsen på vart man vill resa och att det inte räcker 
med några bilder i en katalog. Det handlar istället om mjuka värden som hur 
bemötandet är och vad man får ut av besöket. Westfält tycker att Visby ska 
se världsarvet som en stor konkurrensfördel i tävlan om turister, men 
betonar att man även måste framföra till besökare hur just Visbys världsarv 
är unikt och vad som skiljer det från andra medeltida städer. 
 

“Vad är skillnaden på ringmuren här och ringmuren i Tallinn? Vi vet ju att 
ringmuren i Tallinn är väldigt hårt rekonstruerad medan Visbys är ganska 
mycket original. Det gäller att föra fram sådana saker, att det är på riktigt.” - 
Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 

5.6 Lyfta fram världsarvet för besökare 

Visbys världsarv har redan många besökare, men alla informanter tycker att 
man bör lyfta fram och tillgängliggöra världsarvet mer, men att detta ska 
göras i kombination med kunskapsspridning om varför, och hur, man tar 
hand om ett världsarv. Mats Jansson menar att världsarvsstatusen är ett 
åtagande om att vårda och värna något för framtiden, men att en del i det är 
att se till att världsarvet presenteras för de besökare som kommer. Elene 
Negussie menar att det handlar mycket om att få en hållbar besöksnäring 
kring världsarvet och att Region Gotland jobbar för att uppnå detta. 
 

“Vi jobbar för att lyfta fram att Visby är ett världsarv och vad som gör att det 
är ett världsarv.” - Elene Negussie, Region Gotland 
 

Gotlands museum är med i Världsarvsrådet, och Jenny Westfält säger att de 
där pratar om världsarv utifrån både bevarande och tillgängliggörande. 
Westfält trycker flertalet gånger på att syftet med världsarvet både är att 
bevara det unika och åskådliggöra det för människor och menar att dessa 
syften inte ska ställas mot varandra, utan måste samspela om allt ska 
fungera. Hon menar att världsarv är något som lockar, att många besöker 
Visby just för att de finns en attraktionskraft och en spännande historia. 
Westfält belyser att tillgängliggörande är något som Visby tagit till sig och 
att Gotlands museum jobbar mycket med detta, men hon understryker att 
bevarandet också är väldigt viktigt. Hon menar att man måste ha en balans 
mellan att tillgängliggöra och bevara och berättar att Gotlands museum har 
ett förvaltaruppdrag att tillgängliggöra Visbys ruiner. Exempelvis tillåts 
bröllop och konferenser äga rum i ruinerna, vilket Westfält anser ger en 
känsla och ett mervärde som inte kan uppnås i vilken stad som helst. 
 



28 
 

“Att hela tiden tänka på ‘vad kan världsarvet bidra med i olika sammanhang?’ 
Det kanske inte är det prioriterade syftet, men det kan rama in och ge ett stort 
mervärde till ett besök av något slag.” - Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 
 

Även Negussie talar om hur Visby öppnat upp kyrkoruinerna mer på senare 
tid och menar att man i framtiden kan fortsätta tillgängliggöra världsarvet. 
Hon menar även att det är viktigt med god kommunikation och att jobba mer 
med förståelsen för hur man tar hand om världsarvet. Negussie anser att 
bevarandesyftet kommer främst men att människor bör få ta del av och lära 
sig någonting om bevarandet också, ett synsätt som hon tror att Visby 
kommer bli bättre på att jobba utifrån i framtiden. Destinationsutveckling är 
något som Gotlands Länsstyrelse vill jobba mer med, enligt Louise Hoffman 
Borgö. Hon menar att Visby kan lyfta fram världsarvet på olika sätt och 
fundera på hur man berättar historier om Visby på ett bra och intressant sätt 
så att människor inspireras till att vilja vara delaktiga. Även om Visby redan 
jobbar med det idag menar Hoffman Borgö att man kan bli ännu bättre på att 
informera och förmedla världsarvets enastående universella värden. Detta 
skulle kunna göra människor mer intresserade och mer benägna att hjälpa 
till och vilja bevara, det skapar en större förståelse, menar hon. 
 

“Man kan vid guidade turer och utställningar, eller på affärer och hotell, 
berätta vilka som är Visbys enastående universella värden, vad som är viktigt 
och värdefullt här.” - Louise Hoffman Borgö, Gotlands Länsstyrelse 
 

Inger Harlevi anser att faktumet att Visby både är en välbevarad Hansestad 
och ett världsarv är en unik möjlighet. Hon menar att man skulle kunna 
presentera världsarvet mer för att skapa medvetenhet om det och för att 
människor ska uppleva att de är i en världsarvsstad. Jenny Westfält påstår 
att det finns en stor bredd bland Visbys turister och att de har väldigt olika 
kunskapsnivåer, särskilt de internationella kryssningsturisterna. En del vet 
inte ens att de kommit till Sverige, medan andra är väldigt kunniga och 
kommer för att uppleva specifika saker. Westfält anser att det därför är 
viktigt att lyfta fram hur välbevarat Visbys världsarv faktiskt är. 
 

“En av våra guider gjorde en vandring med amerikaner som kommit med ett 
kryssningsfartyg. En frågade ‘bygger ni upp den här muren inför varje 
säsong?’” - Jenny Westfält, Gotlands Länsmuseum 
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6. Diskussion 
Denna studie har undersökt förhållandet mellan viljan att bevara och skydda 
ett världsarv samtidigt som man vill använda och tillgängliggöra det för 
turister. Utifrån resultatet som framkommit av fallstudien om Visbys 
världsarv kan det konstateras att båda delarna av detta förhållande är 
önskvärda, men att hitta den perfekta balansen mellan dem är svårt.  

6.1 Öppna upp och presentera världsarvet för turister 

Resultatet visar att även om det är viktigt att skydda och bevara världsarvet, 
är även turismen en otroligt viktig inkomstkälla för Visby och Gotland. Som 
många av informanterna pratat om; turismen kan både hjälpa och stjälpa. 
Denna uppfattning återfinns i många teorier kring kulturarvsturism. 
Ashworth (2009) talar om hur turismen ger ekonomisk tillväxt samtidigt 
som den kan ha negativa effekter på lokalsamhället och miljön. Prentice 
(1993) säger att turism är den verksamhet som ekonomiskt möjliggör 
bevarandet samtidigt som turism är den främsta anledningen till att 
bevarandet behövs, medan Glasson, Godfrey och Goodey (1995) anser att 
önskan om att tillgängliggöra ett kulturarv ställs emot behovet att bevara 
och säkerställa det. Dessa teorier styrker informanternas uttalanden om hur 
svårt det är att hitta den perfekta balansen i utvecklingen av turism. 
Världsarvet Visbys ansvariga har dock redan fattat beslut kring i vilken 
utsträckning turismen ska få ta del av det. Hela världsarvet är öppet för 
besökare, så ett steg har redan tagits på denna balansbräda och det är att låta 
turisterna röra sig fritt i världsarvet. Detta kan tolkas som att det finns en 
stor tillit till turisterna och deras agerande, men frågan är om det är 
världsarvet eller turisterna som vinner mest på det? Som Southall och 
Robinson (2011) säger så finns det ingen enkel lösning, i alla fall inte om alla 
inblandade aktörer ska bli nöjda. 
 
Några informanter menar att turismen är den verksamhet som gör 
världsarvet mer synligt och känt, då världsarvsstatusen är en 
kvalitetsstämpel som lockar turister. Detta stärks av Cassel och Pashkevich 
(2014) samt Michelson och Paadam (2016) som menar att platser med 
världsarv ofta blir attraktiva turistdestinationer. Kanske är detta en outtalad 
anledning till varför turisternas ges fri tillgång till Visbys världsarv - de blir 
ju gratis marknadsförare och förmedlare av världsarvets värden. Resultatet 
visar även att man som destination dock inte bara kan sitta och vänta på att 
turisterna ska komma, utan man måste aktivt lyfta fram och presentera 
världsarvet, något som informanter menar hör till åtagandet som en 
världsarvsstatus medför. Denna åsikt delas av Johansson (2009) som menar 
att Visby på senare tid blivit mycket bättre på att lyfta fram sitt världsarv. 
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Informanterna menar dock att Visby borde bli ännu bättre på detta. Det står 
visserligen i världsarvskonventionen att världsarv ska presenteras, men det 
kan tolkas utifrån namnet; konventionen om skydd för världens kultur- och 
naturarv, som att skyddet och bevarandet kommer först, vilket min tolkning 
av konventionens innehåll även fastslår. Det står dock inte utskrivet i 
konventionen i vilken ordning dessa åtaganden ska beaktas, vilket kan vara 
anledningen till att många destinationer fokuserar mycket på presentation i 
hopp om att locka turister. Resultatet visar dock att Visbys världsarv även 
har stort fokus på skydd och bevarande, så presentationen av just Visbys 
världsarv verkar inte vara något som motverkar detta. Det är snarare så att 
presentationen av Visbys världsarv framför vikten av att skydda och bevara. 
Som en av informanterna uttrycker sig; dessa syften måste samspela om allt 
ska fungera. 

6.2 En liten destination med ett autentiskt världsarv 

Att Visby världsarv är öppet för allmänheten borde gynna 
kulturarvsturisterna. Resultaten tyder dock på att det inte bara är 
kulturarvsturister som besöker Visby, då några av informanterna påpekar 
att det finns många andra anledningar till att turister kommer till Visby.  
Detta kan kopplas till teorier hos Prentice (1993) och Richards (2003) som 
båda menar att kultur- och världsarv ofta inte är huvudanledningen till 
besöket, utan att turister besöker dem i samband med allmän “sightseeing”. 
Detta talar även Ronström (2007) om och menar, precis som en av 
informanterna, att det är sol, bad, nöjesliv och miljöer som lockar turister till 
Visby. De flesta av informanterna anser även att världsarvsutnämningen 
varken är ansvarig för den ökade turismen eller har förändrat turismen i 
Visby, något som är litet förvånande då det ofta talas om hur en 
världsarvstitel vittnar om unicitet och stora värden (Pedersen, 2002), är en 
“global ikon” och kvalitetsstämpel (Michelson och Paadam, 2016) samt att 
turisters intresse för världsarv blir allt större (Ronström, 2007).  
 
En personlig teori är att det spelar roll att Gotland har en kort turistsäsong, 
vilket kan bero på det geografiskt nordliga läget. Säsongen är koncentrerad 
till juni, juli och augusti vilket gör att Visbys världsarv står nästintill tomt på 
turister övriga månader. Detta tror jag inte är fallet med världsarv i länder 
med längre, eller årlig, turistsäsong. Dessutom kan det, enligt min mening, 
spela roll att destinationen Visby totalt bara har omkring 22 500 invånare 
(Region Gotland, 2016a), medan andra Hansestäder, som också är världsarv, 
som helhet är mycket större destinationer. Jämför man till exempel med 
tyska Lübecks ca 220 000 invånare (Städebund die Hanse, 2017) och 
estniska Tallinns ca 440 000 invånare (Visit Tallin, 2017) är Visby en relativt 
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liten stad. Några av informanterna tar särskilt upp närliggande Tallinn som 
en konkurrent, vilket även Oscarsson och Johansson (2007) gör. Kanske ser 
informanterna Tallinn som en storebror att inspireras av i sitt arbete för 
turismutveckling, något som Travis (2011) menar är en smart 
utvecklingsstrategi för mindre turistdestinationer. Det nordliga läget, den 
korta turistsäsongen och den förhållandevis lilla destinationen kan alltså 
vara möjliga anledningar till att världsarvsutnämningen inte förändrat eller 
ökat turismen i Visby.  
 

Kanske är det även på grund av just dessa anledningar som Visby Hansestad 
är så välbevarad och till stora delar autentisk till skillnad från liknande 
Hansestäder, ett faktum som alla informanter betonar. Oscarsson & 
Johansson (2007) påstår dock att Visbys världsarv delvis är restaurerat och 
rekonstruerat, vilket gjort staden sötare och mer pittoresk. Informanterna 
förnekar inte att restauration och rekonstruktion förekommit, men de tar 
inte upp några exempel förutom ringmuren. Personligen förstår jag tanken 
om att bevarande handlar om att bevara originalet, men originalet riskerar 
att falla samman om inte restaurering och rekonstruering tillåts, vilket även 
Glasson, Godfrey och Goodey (1995) samt Prentice (1993) håller med om. I 
dessa teorier påpekas även vikten av att göra detta på rätt sätt, något som en 
av informanterna särskilt uppmärksammar i fråga om ringmuren. 
Informanterna vill att Visby ska vara en levande stad och detta går inte om 
man inte får anpassa staden åtminstone till den grad att den står kvar.  
 
Samtliga informanter menar att det även är viktigt att föra fram autenciteten 
och uniciteten för att sprida kunskap och förståelse för Visbys världsarv. En 
informant berättar hur en turist trott att ringmuren byggs upp inför varje 
säsong, ett scenario som informanter menar skulle kunna undvikas genom 
ökad information om världsarvet. Denna situation kan kopplas till 
Ashworths (2009) exempel om lutande tornet i Pisa där turister oftast bara 
är medvetna om att det lutar, men vet inte någonting om tornets historia. 
Detta kan ha att göra med det allmänna kulturintresset som Prentice (1993) 
och Richards (2003) talar om, att turister gärna besöker världsarv för att de 
är vackra och spännande men intresserar inte sig för historien bakom. 
Personligen tror jag att detta kan härledas till dagens digitala samhälle. 
Turisterna har ofta redan sett världsarven i media och det viktigaste vid 
besöket är numera att fota världsarven för att lägga ut i egna sociala medier. 
Informanterna nämner inget om media, men talar om att turister ibland är 
okunniga om Visbys världsarvs historia, en situation som Munar, Gyimóthy 
och Cai (2013) menar skulle kunna förbättras genom att använda media för 
att framföra denna insiktsfulla information. Kanske skulle turisterna bli mer 
intresserade då? 
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6.3 Staden i världsarvet och världsarvet i staden 

Samtliga informanter menar att även om det är viktigt att arbeta med 
bevarande, måste man ha i åtanke att Visbys världsarv också är en del av 
Visby stad. Detta gör att världsarvet inte kan bevaras som en orörd kuliss 
utan måste levandegöras för de som bor, arbetar och besöker i staden. Denna 
uppfattning har även Fredheim, Harald och Khalaf (2016) samt Glasson, 
Godfrey och Goodey (1995) som alla anser att vår nutida generation bör få 
använda och engagera sig i kulturarv och att detta kan bli själva anledningen 
till bevarandet. Informanterna talar även om att turismen gör Visby till en 
levande stad eftersom den bidrar med sociala möten, aktiviteter och 
kunskapsutbyten. Denna åsikt är stark hos alla informanter, ingen tvivlar på 
att världsarvet ska ses som en levande del av staden Visby. Oscarsson och 
Johansson (2007) menar dock att ett orört världsarv kan vara vad som krävs 
för att den historiska upplevelsen ska kännas trovärdig för turister.  
 
Jag förstår båda argumenten och tycker likt (Hansson, Holmberg & 
Brembeck, 2013) att det är en svår balansgång. Världsarv eller inte, det har 
alltid bott och arbetat människor i Visbys innerstad och de kan ju inte köras 
bort bara för att stadsdelen har blivit ett världsarv. Den gamla stadsdelen 
måste alltså få leva och utvecklas. Samtidigt anser jag att uppförandet av 
nattklubbar, hotell och andra moderna verksamheter bryter illusionen om 
att man befinner sig i en medeltida stad. Jag menar inte att alla ska gå klädda 
som de gör under medeltidsveckan, men Oscarsson och Johansson (2007) 
har en poäng om att upplevelsen blir mindre trovärdig i och med 
modernisering. 
 
Resultatet tyder på att turister ofta ser Visby som två städer; en innanför och 
en utanför ringmuren, något som både Oscarsson och Johansson (2007) 
samt Johansson (2009) håller med om. Många informanter menar dock att 
man inte kan dela på Visby och att den gamla staden hör ihop med den nyare. 
Johansson (2009) har inte denna uppfattning och menar att utnämningen 
gjort världsarvet till det främsta marknadsföringsredskapet och staden 
utanför muren har hamnat i skuggan. En informant tar upp just detta och ser 
det som en tråkig utveckling. Lösningen på detta tror denna informant är 
interaktion mellan lokalbor och turister där Visbys kultur och historia 
framförs på ett spännande sätt. Hansson, Holmberg & Brembeck (2013) 
påpekar invånarnas uppdelade syn på hur den gamla stadsdelen bör 
förvaltas och utvecklas, vilket även informanterna menar är ett dilemma. En 
informant menar dock att även om tanken att allt ska vara som förr är viktig, 
måste man tänka på att samtidigt kunna ha en levande stad. Kombinationen 
världsarv och levande stad är något som skiljer Visby från världsarv som 
enbart består av en eller ett fåtal byggnader, monument eller platser, där 
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människor inte bor och arbetar. Debatter om levandegörande tror jag 
därmed inte är lika vanligt vid mer konkreta, monumentala, världsarv som 
inte omfattar en hel stad. 

6.4 Hållbar turism är nyckeln 

Resultatet visar att ett av de mest centrala begreppen för att lyckas med både 
bevarande och tillgängliggörande är hållbar turism, en uppfattning som 
delas av Garrod och Fyall (2011) som menar att hållbarhet är viktigt att 
arbeta med när man fått en världsarvsstatus. Ashworth (2009) menar att 
uttrycket “hållbar turism” ofta används av destinationens aktörer som en 
synonym för “mindre turism”, men det är inte så jag tolkat informanternas 
svar. Enligt dem handlar hållbar turism återigen främst om att framföra 
världsarvets värde samt sprida kunskap och förståelse om det. Några av 
informanterna menar att denna kunskap och förståelse kan erhållas genom 
fler möten mellan turister och lokala aktörer, där världsarvets värden 
förmedlas på ett levande och intressant sätt. Detta tillvägagångssätt kan 
kopplas till Donohoe (2012) som menar att stöd av lokalsamhället ger goda 
förutsättningar att göra kulturarvsturism till en hållbar aktivitet. Utifrån 
resultatet kan det därmed tolkas som om turisterna snarare ska inspireras 
till att tänka och agera hållbart än tvingas till det.  

Resultatet tyder på att Visby och Gotland jobbar allt mer med 
hållbarhetstänk inom besöksnäringen, vilket de hoppas ska resultera i 
hållbara besökare. Informanternas syn på hur man skapar hållbar turism är 
ganska lik den definition som Travis (2011) för fram, där han menar att 
hållbar turism innebär ansvarsfull, långsiktig, användning av turistiska 
resurser så att efterfrågan möts inom resursernas gränser. Det finns även 
likheter mellan informanternas hållbarhetstänk, Unescos värderingar och 
Bohlin och Elbe (2007) som menar att hållbar turism kan skapas genom att 
se till att vår användning av resurser inte äventyrar behoven hos kommande 
generationer. Informanterna nämner även att man bör jobba för att sprida 
turisterna över ön samt se till att pengarna de spenderar i Visbys världsarv 
också går tillbaka till skötseln och bevarandet av det. Eftersom Visby är 
Gotlands största destination, dit alla färjor och flyg går, är det förståeligt 
varför turister väljer att bo i, eller i närheten av Visby. Där finns ett stort 
utbud av boenden, shopping, stränder, restauranger och krogar, lägg till 
världsarvet och man förstår varför Visby är Gotlands mest attraktiva ort.  

Arbetet med att sprida turisterna över ön känns därmed rätt svårt, och 
informanterna ger inga konkreta förslag på hur detta ska gå till. Önskan om 
spridning av turisterna kan förvisso kopplas till Ashworths (2009) 
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påstående om mindre turism, men resultatet har snarare tolkats som om 
informanterna vill att hela Gotland ska få ta del, och gynnas, av turismen. 
Önskan om att de pengar som turisterna spenderar i världsarvet borde gå 
tillbaka till världsarvet kan tolkas som om turister gärna får ta del av 
världsarvet så länge de kompenserar för användningen. Informanterna 
nämner att detta delvis förekommer men att det skulle kunna göras i större 
utsträckning, samt att man skulle kunna bli bättre på att berätta det för 
besökarna. Resultatet redogör inte för om dessa idéer ska införas i redan 
kostnadsbelagda verksamheter eller om nya kostnader ska införas till 
förmån för världsarvet. I det sistnämnda fallet återkommer frågan om 
tillgängliggörande och huruvida världsarvet ska vara öppet för alla eller en 
turistattraktion man måste betala för. 

Att Region Gotland börjat utveckla en ny besöksnäringsstrategi där ett 
grundkrav är att skapa en hållbar utveckling, tyder på att Gotland verkligen 
tar hållbarhetsarbetet på allvar och vill jobba ännu mer med det. Bramwell 
(2015) menar att man bör ifrågasätta i vilken utsträckning hållbarhetsarbete 
utövas och hur effektivt det är. Det verkar dock inte finnas någon anledning 
att ifrågasätta om Gotland utövar hållbarhetsarbete, men det är kanske i 
dagsläget för tidigt att säga hur effektiv denna nya strategi är. Likt Travis 
(2011) vet jag inte om en destination någonsin kan bli fullständigt hållbar, 
men Visby har i alla fall rätt inställning för att närma sig det målet. Resultatet 
tyder även på att alla informanter ser den nya kryssningskajen, vilken ska 
stå redo 2018, som ett väldigt spännande projekt som kommer medföra stor 
förändring för Visbys turism. Informanterna uttrycker sig om att arbetet 
kring hållbarhet då blir ännu viktigare i och med fler turister. Att det byggs 
en större kryssningskaj kan tolkas som om Visby och Gotland i dagsläget inte 
anser att det är för många turister, utan att de gärna tar emot fler. Resultatet 
visar dock att det finns en viss oro kring hur allt kommer att fungera när 
kajen tas i drift och informanterna anser att turismen då måste planeras och 
styras bättre, vilket är något som McCool och Lime (2001) också ser som en 
förutsättning för hållbar turism. 

6.5 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning inom ämnet är att samtliga hansestäder som 
också är värdsarvsdestinationer skulle kunna jämföras ur ett turistiskt 
perspektiv. Man skulle då kunna studera skillnader och likheter i städernas, 
och ländernas, förvaltning av världsarven samt skillnader i deras 
turismplanering. Ännu ett förslag till vidare forskning är att studera Sveriges 
15 världsarv där man också kan titta på skillnader och likheter. För båda 
dessa studier vore det även intressant att undersöka destinationernas olika 
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förutsättningar för, och behov av, turismutveckling. Vidare forskning kring 
Visbys världsarv skulle kunna göras för att få en bredare bild av 
uppfattningen om Visbys världsarv och Visbys turism. I en sådan studie kan 
även lokalbor och turister få säga sitt, vilket skulle kunna göras genom 
enkätundersökningar eller intervjuer med dessa aktörer. 

7. Sammanfattning 
Denna studie har undersökt förhållandet mellan viljan att bevara och skydda 
ett världsarv samtidigt som man vill tillgängliggöra det för kulturarvsturism. 
Studien har genomförts som en intervjubaserad fallstudie med Visbys 
världsarv som undersökningsenhet. För att få en detaljerad och djupgående 
bild av hur detta förhållande ser ut har aktörer inom besöksnäringen och 
världsarvets förvaltning intervjuats. Urvalet gjordes baserat på deras 
expertkunskap om Visbys världsarv och turism. 
 
Resultatet visar att Visbys världsarv ska vara ett öppet och tillgängligt 
världsarv, samtidigt som dess enastående universella värden ska tas i 
beaktning. Visby är beroende av turistisk verksamhet för den ekonomiska 
tillväxt och de arbetstillfällen som den medför, men det finns en önskan om 
att turisterna bör ha större förståelse och kunskap om världsarvet. Visbys 
världsarvsutnämning år 1995 har inte förändrat turismen märkbart och den 
förändring som skett beror till stor del på andra omständigheter. Även om 
bevarande och skydd är en viktig del av åtagandet, måste man ta i beaktning 
att Visbys världsarv är en levande stad där människor bor och arbetar. Detta 
gör att staden inte kan bevaras som en orörd kuliss utan måste få användas 
och utvecklas. För att lyckas med den svåra balansen mellan bevarande och 
tillgängliggörande vill Visby och Gotland arbeta med hållbar turism. Den nya 
kryssningskajen som ska stå färdig år 2018 kommer att innebära ännu fler 
turister i Visby, vilket gör att hållbarhetsarbetet blir ännu mer aktuellt. 
Hållbar turism innebär att försöka sprida turisterna över hela ön och se till 
att de pengar som spenderas i världsarvet också går tillbaka till 
förvaltningen av det, men främst av allt måste man öka kunskapen och 
förståelsen om världsarvet.  Visby är, jämfört med andra hansestäder, en 
relativt liten turistdestination och därför finns det idag inga diskussioner om 
att turismen påverkar Visbys världsarv på ett ohållbart sätt. Förhållandet 
mellan Visbys världsarv och Visbys turism ser alltså för tillfället ut att 
fungera angenämt för både världsarvet, destinationen och turisterna. 
Turismen skulle kunna bidra mer till bevarandet och skyddet av världsarvet, 
men åsamkar idag ingen påtaglig skada. Visbys världsarv bör därmed 
fortsätta vara öppet och tillgängligt, förutsatt att turisterna har kunskap och 
förståelse om vikten av att bevara och skydda världsarvet. 
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9. Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till alla informanter från Region Gotland, Gotlands 
Länsstyrelse och Gotlands museum: 

 
 

● Kan du berätta om din roll i Världsarvet Visby? 
 
● Arbetar ni på ….... för att främja turismen kring världsarvet? 
- På vilket sätt? 

 
● Vad anser du att en världsarvsstatus medför för en 
destination? 
- Fördelar/nackdelar? 

 
● Vad anser du är världsarvet Visbys främsta syfte? 
- Anser du att turismen hjälper till att uppfylla detta syfte? 

 
●          Hur bidrar turismen till bevarandet och skyddet av Visbys 

världsarv? 
 

●          Påverkas världsarvet av turismen? 
- På vilket sätt? 

 
● Hur tror du att man kan kombinera bevarandet och skyddet 
av världsarvet med turismen? 
 
● Har utnämningen förändrat Visbys turism? 
- På vilket sätt? 

 
● Vad innebär turismen kring världsarvet för resten av Visby 
stad och invånare? 
- För övriga Gotland? 

 
● Hur ser ni på världsarvets relation till turismen i 
framtiden? 
- Anser ni att något bör förändras jämfört med idag? 

 
 
 


