
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia  
Examensarbete i Kulturgeografi 
Våren 2014 
Handledare: Linda Lundmark 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismutveckling i ett världsarvsområde 

Lokal delaktighet 
 
 

Angelica Ganeklev 
2014-06-08 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	   ii	  

 

Förord 

 
Att arbeta med denna studie har varit rolig och lärorik. Det har varit intressant att 

få möjligheten att fördjupa mig inom ett ämne efter att ha studerat tre år på 
turismprogrammet vid Umeå universitet. 

Ett stort tack riktas till min handledare Linda Lundmark som har varit ett stöd och 
hjälpt till med handledning under mitt uppsatsskrivande, det har varit till stor 

hjälp. Jag vill även tacka min familj och vänner som har vart ett stort stöd. 

Jag vill även tacka den tjänsteman och de andra deltaganden som ställde upp som 
informatörer i studien, utan dem hade denna studie inte vart möjlig. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to explore how a destination is affected by tourism development in 
a World Heritage Site. This form of tourism development is studied from a 
Swedish perspective and how a Swedish rural destination has been affected by 
being named as a World Heritage Site on the UNESCO World Heritage Site list. 
The study deals with aspects such as local participation and how the number of 
guest nights has changed on the destination since the World Heritage site 
nomination. 
 
The study is based on 30 structured interviews, one semi- structured interview and 
statistics from the Central Statistical Office regarding overnights guest nights. The 
answers from the interviews and statistics have been analyzed and have then been 
related to previous scientific literature on tourism development in world heritage. 
 
The answers from the interviews and statistics shows that it’s important to have a 
sustainable tourism planning and an effective local participation to a destination to 
be able to receive the benefits that a World Heritage nomination can bring. 
 
Keywords: destination development, rural tourism, World heritage tourism, local 
participation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   2	  

1. INLEDNING 
 
För att skydda jordens mest värdefulla och naturhistoriska miljöer så tillkom det år 
1972 en konvention om världsarv av UNESCO (Magnusson, 2002, 4). En plats på 
världsarvslistan är så värdefull att har den väl kommit med på listan så garanteras 
den skydd och vård för all framtid (Riksantikvarieämbetet, 2014). Om en plats 
upptas på världsarvslistan så innebär det väldiga förpliktelser med ett stort ansvar, 
men det är självfallet även en utmärkelse som ger uppmärksamhet och prestige 
över hela världen (Magnusson, 2002, 4). De platser och miljöer som finns på listan 
anses vara ovärderliga, inte bara för den lokala befolkningen utan även för hela 
mänskligheten (Magnusson, 2002, 4).  
 
De flesta världsarv är av stor attraktion för kulturturism och majoriteten av dessa 
platser motiveras i allmänhet av ett intresse för kultur, natur och kulturarv (Okech, 
2010). Dessa arv förknippas med mer avlägsna platser som har anknytningar med 
historiska platser, slagfält, gamla kyrkor och andra liknande historiska fenomen 
som är viktiga kulturella arv, värda att skydda och presentera (Weaver, 2011). 
Världsarvsturism har haft en period av ökning de senaste åren och arv är en viktig 
resurs för internationell turism, faktum är att majoriteten av nya öppnade 
turistattraktioner över hela världen är ”gamla” (Jimura, 2000). En strategi som har 
utvecklats för bevakande och underhåll av kulturella och biologiska värden är lokal 
delaktighet och anses ha en påverkan på politiken gällande detta (Stenseke, 2007). 
Det har genomförts undersökningar i begränsad omfattning gällande lokal 
delaktighet och konsekvenserna av detta. Det finns därför viktiga frågor att belysa, 
exempelvis vilka förutsättningar som finns för deltagande från lokalbefolkning i 
landskapet och vilka kritiska aspekter som finns att beakta (Stenseke, 2007). Dock 
finns det ett problem med lokal delaktighet, nämligen att det är dyrt och tar lång tid 
att genomföra (Stenseke, 2007). Gällande turismplanering i ett landsbygdsområde 
kan konflikter uppstå då invånarna upplever att ett förslag för utveckling av turism 
kan utmana speciella kvalitéer på en plats och de kan anse att platsmeningen 
därigenom kan äventyras (Dredge, 2009). I en turistdestination så anses de fyra 
viktigaste aktörerna vara regeringen, turistföretag, turister och den lokala 
befolkningen. Detta betyder att lokal delaktighet är viktig (Yang, Ryan & Zhang, 
2012). Tidigare studier gällande världsarvdestinationer är att världsarvet skapar en 
känsla av stolthet för de som bor på platsen (Poria, Reichel & Cohen, 2013). Enligt 
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Jimura (2011) saknas det undersökningar på synpunkter från lokala samhällen 
angående ett världsarv (Jimura, 2011).  
 
Om man tittar på de ansträngningar som nationella och lokala myndigheter gör för 
att få ett erkännande på UNESCOS världsarvslista så borde införandet på 
världsarvslistan vara ett sätt att locka turistströmmar och därmed även främja lokal 
ekonomisk tillväxt (Cellini, 2011). Möjligheten att använda varumärket världsarv 
för att utveckla och marknadsföra destinationer har en stor potential för många 
arvsdestinationer eftersom att intresset för kulturarv som ett verktyg i 
destinationsutveckling har blivit mer framstående i Sverige (Heldt, Cassel & 
Pashkevich, 2013). Dock argumenterar Cellini (2007) för att införandet av platser 
på UNESCOS världsarvslista är långt ifrån tydlig och robust. Han anser att tanken 
på ett kulturarv är en sådan kraftfull motorik för att locka turister att ingen vågar 
utmana den (Cellini, 2011). Exempelvis finns det bevis från UNESCOS världsarv 
”Historic Centre of Macau” i Kina som visar resultat från tidigare studier som 
indikerar att det inte är några signifikanta effekter med användandet av ett 
världsarv för att få en ökad turismutveckling, förutom kanske för en kort stund av 
ökande turistflöden (Huang, Tsaur, Yang, 2012).  
 
Utvecklingen av turism på ett kulturarv innebär även förhandlingar om olika 
intressen och tolkningar rörande resursarvet och dess möjliga användningsområde. 
Kulturarvsturism är en praxis där gamla byggnader och kulturvärden omtolkas och 
åter avbildas i en turism-ram (Heldt Cassel & Pashkevich, 2013). En 
världsarvsstatus kan även påverka orter och utsätta dem för konkurrens med andra 
liknande destinationer på global nivå. (Heldt Cassel & Pashkevich, 2013). 
Turismens effekter på ett kulturarv kan ifrågasättas eftersom turism kan 
tillhandhålla resurser för bevarande och utveckling men kan även orsaka 
försämring av lokala traditioner och miljöer (Heldt Cassel & Pashkevich, 2013). 
Det är regeringen, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket som nominerar de 
svenska världsarven (Magnusson, 2002, 8), dock så argumenterar Poria, Reichel & 
Cohen (2013) om att individers uppfattningar och känslor angående ett världsarv är 
mycket viktigt för ett arvs klassifikation som ett världsarv. Ett av Sveriges 
världsarv är Södra Ölands odlingslandskap och den tillkom på världsarvslistan den 
30 november år 2000 efter beslut av UNESCO (Aronsson et al, 2002, 27). Södra 
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Ölands odlingslandskap är 5600 hektar och ligger på Öland som är till ytan 
Östersjöns fjärde största Ö (Riksantikvarieämbetet, 2014). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med denna studie är att redogöra och undersöka hur turismen i Mörbylånga 
kommun på Öland har påverkats av en världsarvsutnämning. Vidare ska även ett 
aktivt lokalt deltagande från lokal befolkningen i turismutvecklingen undersökas 
eftersom att det saknas undersökningar angående lokalt deltagande i 
världsarvsturism. De frågeställningar som kommer att ställas utifrån syftet är: 
 
(i) Vad betyder en världsarvsutmärkelse för Ölandsborna? 
(ii) Hur har turismen i Borgholms kommun förändrats innan och efter 

världsarvsutmärkelsen? 
(iii) Vilka åtgärder vidtas för att få ett aktivt lokalt deltagande från 

lokalbefolkningen? 
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3. TIDIGARE STUDIER 
 
3.1 Destinationsutveckling 
 
Destination, som definieras som målet för en resa (Tillväxtanalys, 2012: 11) är ett 
centralt begrepp som ofta används inom turismforskning. I Sverige och övriga 
världen brukar destinationsutveckling definieras (och när regional och lokal 
utveckling diskuteras) som ett geografiskt avgränsat område. I många fall kan 
tillväxt och utveckling för regioner vara en fråga om överlevnad, en ökning i 
ekonomin säkrar välfärd och livskvalitet och utveckling av turism kan vara en 
möjlighet till ekonomisk utveckling (Ölands turist, 2010). För en destination eller 
region som kan komma ut på nya marknader och locka nya besökare kan det 
innebära nya möjligheter till företagande, jobb och till en regional tillväxt. Om det 
utvecklas nya attraktioner till en region som lockar turister så kommer det också att 
öka attraktionskraften för de människor som redan bor och verkar där 
(Tillväxtanalys, 2012, 12). Inom regional turismforskning så betraktas vanligtvis 
turismutveckling som en möjlighet till att skapa nya arbetstillfällen, vända negativa 
utvecklingstrender, höja skatteintäkterna och för att få en positiv 
befolkningsstruktur, framförallt i landsbygdsområden (Bohlin & Elbe, 2007, 200). 
Under de senaste decennierna har det blivit en alltmer förändrad marknad genom 
att den tekniska utvecklingen och konkurrensen har ökat, vilket har lett till att 
många arbetstillfällen inom jordbruk, skogsbruk och industri har försvunnit 
(Tillväxtanalys, 2012). Även de offentliga finansernas kris under 1990-talet har 
medfört att många arbetstillfällen inom den offentliga sektorn har rationaliserats 
bort. På grund av detta anses i många fall turism som ett område där nya 
arbetstillfällen kan skapas och anses som en viktig strategi för att attrahera turister 
och på detta sätt även stärka det lokala näringslivet (Tillväxtanalys, 2012). 
 
Konkurrensen för destinationer är hård idag på grund av den ökade globaliseringen 
(Hall, 2008, 163). Konkurrensen handlar om att attrahera mobilt kapital och 
investeringar, nya medborgare och turister och detta gör man på en internationell 
marknad (Tillväxtanalys, 2012). Eftersom konkurrensen har ökat så betyder det att 
platser kan förlora sin unika karaktär på grund av internationella varumärken och 
pågående kopiering av framgångsrika företag (Bohlin & Elbe, 2007, 201). Detta 
kallas ibland för platslöshet och med det menar man homogenisering av lokala 
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tjänster och produktutbud. Platser måste istället lyfta fram det som är unikt just för 
den platsen (Bohlin & Elbe, 2007, 201). 
 
Målsättningen med destinationsutveckling brukar ofta vara en kvantitativ ökning av 
besökstalet men även av kvalitativa förbättringar av produktutbudet. Behovet av att 
utveckla destinationer ifrågasätts sällan även om några regioner säkert endast 
förfogar över begränsade möjligheter att etablera sig som en destination på en 
mycket konkurrensutsatt marknad, speciellt i perifera områden som saknar 
tillgångar som infrastruktur men även makten att påverka den egna situationen 
(Bohlin & Elbe, 2007, 201) 
 
Turismutveckling är politiskt laddad och kontroversiell och sker i konkurrens med 
andra samhällsintressen. Exempelvis påverkar en ökad turismnäring ökad trängsel 
och en belastning på miljön (Statens offentliga utredningar, 2007). Ofta har 
områden som är intressanta för turism olika kvalitéer och lokaliseringar som gör 
dem attraktiva även för andra samhällsintressen, exempelvis för bostadsbebyggelse, 
infrastruktur och skogsproduktion (Regeringens proposition, 2004, 27). De flesta 
destinationer utgörs av olika kommuner med varierande politisk ledning som har 
olika politiska mål. I Sverige vill man eftersträva partnerskap mellan den offentliga 
och den privata sektorn (Bohlin & Elbe, 2007, 201). Även nationella och 
internationella lagar påverkar handlingsutrymmet (Bohlin & Elbe, 2007, 204). 
Bland annat kan man nämna naturskyddade områden som omges av regler och 
begränsningar. Dessa områden behöver inte alltså vara en tillgänglig resurs för 
turism eftersom att regler sätter begränsningar att utveckla turism (Bohlin & Elbe, 
2007, 204).   
 
3.2 Landsbygdsturism 
 
Det finns olika typer av destinationer men den enklaste klassifikationen är kustliga 
destinationer, städer och landsbygdsområden (Cooper et al, 2008, 476). Framförallt 
i landsbygdsområden betraktas turismutveckling som en viktig del i att kunna 
vända negativa utvecklingstrender (Bohlin & Elbe, 2011, 199). Konsumenter söker 
sig till landsbygden för olika aktiviteter och upplevelser i form av boende, 
fritidsaktiviteter, kultur, mat och rehabilitering (Regeringens proposition, 2004, 
14). Samhällets efterfrågan och värderingar har förändrats gällande landsbygden 
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och detta påverkar dessa områden genom tillväxtförutsättningar (Regeringens 
proposition, 2004, 15). Även om det finns en turismpotential i varje region är det 
naivt att tro att turismutveckling kan vara effektiv i varje region. Olika regioner har 
olika resurstillgångar och risken finns att det kan bli för stora utgifter som enskilda 
regioner inte klarar av att finansiera och risken finns då att investeringarna för 
dessa regioner inte får någon avkastning (Olausson & Viktorsson, 2013, 11). Den 
största styrkan för många landsbygdsområden är att de finns belägna i starka, 
naturliga och avlägsna omgivningar, exempelvis i berg, backar och sjöar, vilket gör 
att dessa områden är attraktiva för turismutveckling vilket generar nya 
arbetstillfällen på en lokal nivå (Bohlin & Elbe, 2011, 199).   
 
En stor del av landsbygdsturism är att den bygger på upplevelser i det rurala och en 
teoretisering av upplevelsebehovet ter sig mer och mer nödvändigt (Larson, 2003, 
15). Turisters önskan att nå den autentiska semestern är en global trend och aktörer 
på landsbygden arbetar hela tiden med att förädla och utveckla produkten för att 
uppnå den moderna turistens behov och önskemål (Epinion, 2012, 5). Att 
landsbygdsområden ofta ses som den autentiska semestern är en fördel för turismen 
(Cooper et al, 2008, 476). Aktiviteter på landsbygden är inriktade mot attraktioner i 
naturen, sevärdheter, aktivitetsmöjligheter, stillhet, och estetiken av ett landskap 
(Epinion, 2012, 8). I många länder, speciellt i Europa så är marknadsföringen av 
landsbygdsturism en del av EU:s sammanhängande policy.  
 
Under de senaste decennierna har landsbygdsområden i Norden upplevt samma 
påverkan av ekonomisk övergång som resten av världen och dessa blir ständigt 
pressad av pågående migration, speciellt av unga och utbildade personer, detta 
beror på teknologisk utveckling, förändringar i landsbygdslagar och av 
understödssystem. Både politiskt och ekonomiskt har landsbygdsområden blivit 
mer öppna till globala processer och till nya starka industrier som turism (Hall, 
Müller & Saarinen, 2009, 110). I många landsbygdsområden är utsikten för 
småbönder väldigt liten och dessa är i behov av offentliga medel (Cooper et al, 
2008, 476). Att stödja lantgårdsturism är bara ett sätt av många som är väsentligt 
för bönderna och enligt Cooper et al (2008, 476) verkar det som att turism ger mest 
avkastning och är mest kostnadseffektiv för bönderna nuförtiden. Därför syftar 
politiken till att utveckla den sektorn och speciellt kvalitéerna på platsen, allt från 
att ha en fungerande infrastruktur i naturen för turisterna, transportinfrastruktur, 
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funktionerande faciliteter, ledningseffektivitet, kulturell aktivitet i form av 
festivaler, hög kvalité på mat m.m. Detta kommer att öka turisminkomsterna vilket 
är fördelaktigt för att upprätthålla en lokal inkomstökning (Hall, 2008, 164). 
 
3.3  Världsarvsturism 
 
Att antas på UNESCOS världsarvslista anses för en plats vara prestigefullt och ett 
hedersuppdrag. En destination med ett världsarv kan få en otroligt stor 
uppmärksamt vilket innebär att det även kan bli en utmaning för 
turismutvecklingen för platsen (Magnusson, 2002). Tanken på kulturarv är en 
sådan kraftfull och populär tanke för att locka turister att ingen vågar utmana den 
(Cellini, 2011). I Sverige har intresset för kulturarv varit betydande som ett verktyg 
för destinationsutveckling, speciellt när det gäller att ta emot en utnämning som 
världsarv (Heldt Cassel & Pachkevich, 2013). Det är en stor möjlighet att använda 
världsarvsstatus som ett varumärke för att utveckla turistprodukter och för att 
marknadsföra en destination. Platser som har förklarats som ett världsarv anses ofta 
ha stor potential att vara en turistdestination och kan påverka platser genom att de 
blir kända på en global nivå vilket även främjar den lokala ekonomiska tillväxten 
(Heldt Cassel & Pachkevich, 2013). Majoriteten av nyöppnade turistattraktioner 
över hela världen är faktiskt ”gamla” vilket betyder att arvsturism upplever en 
period av en ökad tillväxt och har utvecklats till en av de ledande sektorerna i 
etablering av nya turismmönster (Jimura, 2011).  
 
Många (inte alla) världsarv lockar besökare från andra länder vilket leder till att det 
krävs en organisation för turistverksamhet (Magnusson, 2002, 4). Det är viktigt 
eftersom att de utländska besökarna även hjälper till att skapa en egen bild av 
Sverige som turistland (Magnusson, 2002, 4). På platser där det inte finns en 
fungerande organisation finns inte heller några tydliga turistiska effekter 
(Magnusson, 2002, 5). I Sverige är förvaltning och marknadsföring av världsarven 
en regional och lokal angelägenhet vilket gör att förvaltningen av de olika 
världsarven ser olika ut i Sverige (Magnusson, 2002, 4). Ett världsarvsområde 
måste hanteras på ett hållbart sätt och det finns visa lokala institutionella 
arrangemang som har godkänts av UNESCO för att säkerhetsställa detta. Det finns 
inga tydliga samband mellan en världsarvsstatus och framgångsrik utveckling av 
turism men det går att konstatera att de ändå underlättar för nya former av 
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institutionella arrangemang, tolkningar och besökare (Heldt-Cassel & Pachkevich, 
2013).  
 
I Norden finns det 24 stycken världsarv och 15 av dem finns i Sverige (Magnusson, 
2002, 8). Dock ser arbetet varierande ut för de olika världsarven i Sverige gällande 
både bevarande och turismutveckling. Det går att konstatera att Sverige inte har 
någon strategi för planering av turism av världsarven. I Sverige är det regeringen 
som tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket nominerar de 
svenska världsarven, vilket gör att en nationell strategi saknas (Magnusson, 2002, 
8). Förvaltning av världsarven befinner sig i en skärning mellan kulturpolitik och 
turismpolitik, vilket innebär att samtidigt som kulturpolitiken har i uppgift att 
bevara världsarvet så är även världsarv en angelägenhet för hela mänskligheten och 
turismen (Aronsson et al, 2002, 7). Det är därför viktigt att man på en regional nivå 
samarbetar i sin kommun för att få en turistisk effekt och att alla intressenter 
samarbetar, vilket inkluderar kommunen, länsstyrelse, fastighetsägare, turistföretag 
osv. Dock så har den svenska kulturpolitiken inte några starka incitament för att 
utveckla turism med utgångspunkt från kulturarvet, dessutom har Svenska 
turistorganisationer begränsad erfarenhet av turismutveckling i världsarvsmiljöer 
(Magnusson, 2002, 9). Eftersom att ett världsarvsområde oftast har en hög status 
och ofta får mycket uppmärksamhet så utmanar det även platsen som samhälle och 
turistmål (Magnusson, 2002: 4). Världsarv kan också betraktas som unika och 
exklusiva avgränsade områden som avsätts för att utveckla en hållbar utveckling 
(Aronsson et al, 2002, 7). Det finns exempel från den globala arenan som visar 
tydligt att många länder förknippas otroligt starkt med sitt världsarv, några exempel 
är Egypten och pyramiderna, Grand Canyon i USA och Kina med den kinesiska 
muren (Magnusson, 2002, 4). En världsarvsutmärkelse kan alltså ha en stor 
betydelse för en destination, speciellt i landsbygdsområden. Vi har ett gemensamt 
ansvar att skydda vårt mänskliga arv. Det är ett ansvar som kopplar ihop det 
förflutna, nutid och framtida generationer i en länk genom ömsesidighet och 
omsorg, i framtiden har turism en viktig roll att spela i detta (Leask & Fyall, 2006, 
17).  
 
Kommunerna i Sverige har ett eget ansvar för planering och har en stark politisk 
ställning. Nationella ingripanden i planeringen är därför undantag men sker när 
riksintressen berörs. De enda myndigheter som kan bryta det kommunala 
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planeringsmonopolet är Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Riksintressen 
som berörs är bland annat kulturarv, biologisk mångfald och natur resurstillgångar 
av nationellt intresse (Bohlin & Elbe, 2007, 204).  
 
3.3.1 Lokalt deltagande i ett världsarv 
 
Lokalt deltagande har utvecklats som en strategi för bevarande och underhåll av 
biologiska och kulturella värden i kulturlandskapet (Stenseke, 2007). Turism i ett 
kulturellt landskap bör ge värdkommunerna fördelar och en ekonomisk vinning 
samt motivera vård och underhåll av det egna kulturminnet och kulturaktiviteterna. 
Platser med kulturhistorisk värde har en stor betydelse för alla människor som en 
viktig grund för kulturell mångfald och social utveckling, och det bör därför finnas 
en bra planeringstrategi (Stenseke, 2007). Vill man nå en stabil turismutveckling 
och samtidigt öka skyddet av de kulturella tillgångarna är det nödvändigt att 
involvera och åstadkomma ett samarbete mellan lokala representanter, 
kulturminnesvårdare, konservatorer, fastighetsägare -och förvaltare, 
turismansvariga, planerare och politiker (ICOMOS Mexikodokument, 1999). 
Deltagande i planering är den nya tanken som ger inflytande på politiken som rör 
kulturlandskapet (Stenseke, 2007). Intressen som gäller värdkommuner, 
fastighetsägare och berörd lokalbefolkning som har ett ansvar för sitt eget område 
och dessa viktiga platser bör få sina rättigheter respekterade. De bör involveras när 
det gäller planeringsprocessen och känna sig delaktiga. De aktiviteter som sker bör 
gynna lokalsamhället både med sociala, ekonomiska och kulturella fördelar 
(ICOMOS Mexikodokument, 1999). Dock anses det ibland som ett problem med 
lokalt deltagande eftersom att det är kostsamt och det tar lång tid att genomföra, 
dessutom kan ett oförsiktigt genomförande av ett lokalt deltagande orsaka 
konflikter i samhället som kan få långvariga effekter på relationer och den lokala 
förmågan att samarbeta (Stenseke, 2007). 
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4. SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP 
 
Som tidigare har nämnt så blev Södra Ölands odlingslandskap ett världsarv på 
UNESCOS världsarvslista år 2000 (Aronsson et al, 2002, 27). Södra Ölands 
odlingslandskap utgör 1/3 av ytan på Öland och karaktäriseras av åkerjord, betes 
marker, radbyar, fornborgar, alvaret och vattenområden (Riksantikvarieämbetet, 
2012). Människan har använt marken under flera tusen år vilket har skapat ett unikt 
kultur- och naturlandskap, redan under medeltiden cirka 1100-1400 e.kr började 
ölänningarna att nyttja marken och bär idag på väldigt många olika spår från olika 
tidsåldrar sida vid sida med ett levande jordbruk (Aronsson et al, 2002, 27). Idag 
ser markanvändningen likadan ut som då, nämligen jordbruk och boskapsskötsel 
(Riksantikvarieämbetet, 2012). Alvaret som är beläget i världsarvet är ett 37 
kilometer brett område med alvarmark och utgörs av trädlös hedmark och kalksten 
(Riksantikvarieämbetet, 2012). Världsarvet på Södra Öland är ett ”continuing 
cultural landscape” vilket innebär ett landskap som ska fortsätta att utvecklas 
samtidigt som det ska bevaras (Foghagen, 2007). Turismen på Öland är mest 
koncentrerad till norra sidan av Öland, men i och med världsarvsutnämningen har 
man startat en process för utveckling som ska bidra till att skapa ett varumärke av 
landskapet och världsarvet (Aronsson et al, 2002, 40).	  
 
Gällande världsarvet Södra Ölands odlingslandskap så genomför Mörbylånga 
kommun idag ett arbete tillsammans med världsarvsrådet, bestående av 
representanter från Mörbylånga kommun, länsstyrelsen i Kalmar, lantbrukarnas 
riksförbund och regionförbundet i Kalmar. Dessa institutioner verkar för att 
tillsammans lyfta Ölands världsarv (Världsarvet södra Öland, 2014). Syftet med 
varumärket södra Ölands odlingslandskap är att tydliggöra världsarvets värde, 
vilket är det levande jordbrukslandskapet (Magnusson, 2002, 23). Man har som mål 
att få ett hållbart varumärke med en hög kvalité, och tillsammans med 
organisationer och företag marknadsföra världsarvet, vilket ska gynna näringslivet. 
Världsarvet södra Ölands odlingslandskap marknadsförs tillsammans med 14 andra 
världsarv i Sverige genom föreningen VIS, vilket är en förkortning för världsarv i 
Sverige (Världsarv i Sveriges hemsida, 2014). Syftet med VIS är att världsarven 
ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och för att få en ökad kompetens i 
förvaltningen av de olika världsarven (Världsarv i Sveriges hemsida, 2014). 
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Södra Öland Odlingslandskap brukas av människor och under 
nomineringsprocessen var lantbrukarna en viktig del i den processen. (Magnusson, 
2002, 24). Myndigheterna hade blivit informerade sedan år 2007 om vad en 
världsarvsnominering innebar (Magnusson, 2002, 23). Det är viktigt att visa 
jordbrukarnas roll i skapandet av landskapet idag, eftersom att jordbruket hade en 
avgörande roll i nomineringen. Dock har de flesta lantbrukare inget intresse av 
turistiskt arbete och enligt lantbrukarnas riksförbund hänvisar de istället turismen 
till lokala organisationer (Magnusson, 2002, 24).  
 
 

Alvaret på världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Foto: Angelica Ganeklev 
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4.1 Världsarvet i Ölands turismstrategi 
 
Världsarvet södra Ölands odlingslandskap har ingen egen turismstrategi utan den 
ingår i Ölands turismstrategi. Öland har ett mål som ligger i samma linje som 
övriga Sverige vilket är att den lokala besöksnäringen och de offentliga aktörerna 
går samman för att fördubbla turismintäkterna fram till år 2020. Denna strategi 
heter strategi 2020 och har utvecklats för den svenska besöksnäringen 
(Turismstrategi Öland, 2012, 4). På Öland är det besöksnäringen och jordbruket 
som är de viktigaste sektorerna på Öland och de spelar en nyckelroll för öns 
utveckling i framtiden (Turismstrategi Öland, 2012, 5). Visionen för Öland som 
besöksdestination är att Öland ska etableras som ett ledande varumärke bland 
skandinaviska destinationer. Detta ska ske genom en hållbar förädling av öns unika 
natur- och kultur upplevelser. Själva världsarvet nämns inte mycket i Ölands 
turismstrategi utan finns egentligen bara med under rubriken teman & profilbärare: 
kultur & design: muséer (Turismstrategi Öland, 2012, 31). Tema kultur & design 
beskrivs som viktig för att attrahera målgruppen Whops – 50 + (vitala, friska och 
oftast äldre par med utflugna barn) som är intresserade av kulturupplevelser. 
(Turismstrategi Öland, 2012, 31). 

 

Figur 1: Karta över södra Ölands odlingslandskap Källa: Länsstyrelsen i Kalmar. 
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5. METOD 
 
I denna studie har flera metoder använts för att samla in olika åsikter och för att 
belysa olika förhållningssätt kring turismutveckling i världsarvsområden. Grunden 
för studien är att undersöka ett speciellt världsarvsområde, i detta fall världsarvet 
södra Ölands odlingslandskap i Mörbylånga kommun. Enligt Denscombe (2009) 
behöver inte forskningsmetoder betraktas som ömsesidigt uteslutande och det är 
möjligt att kombinera metoder och använda en metodkombination som 
tillvägagångsätt (Denscombe, 2009, 398).  
 
5.1 Datainsamling och urval 
 
För att samla in information om invånarnas uppfattningar gällande ett världsarv så 
har personliga strukturerade intervjuer genomförts. En strukturerad intervju innebär 
att forskaren har en stark kontroll över frågorna och svarens utformning. Forskaren 
har i förväg en uppgjord lista med frågor och detta gör att respondenten erbjuds en 
begränsad uppsättning av svarsalternativ (Denscombe, 2009, 233). Detta hjälper 
forskaren att få en standardisering över svaren eftersom att respondenterna erhåller 
identiska frågor (Denscombe, 2009, 234). Urvalsstorleken till dessa personliga 
strukturerade intervjuer var en småskalig undersökning på 30 stycken respondenter 
för att ta reda på åsikter och belysningar. Dessutom var det lätt att arrangera 30 
stycken intervjuer eftersom att de skedde genom en personlig intervju mellan 
forskare och respondenterna. Utförandet av intervjuerna gick till genom att åka till 
sex olika platser i Mörbylånga kommun och slumpmässigt intervjua fem 
respondenter på gatan på varje plats. Dessa platser var Smedby, Kastlösa, 
Degerhamn, Grönhögen, Alby och Näsby. Respondenterna fick svara på 13 stycken 
frågor och alla respondenter hade likadana frågor (se bilaga 2). Enligt Denscombe 
(2009, 231) så innefattar intervjuer en rad antaganden och kunskaper om 
situationer, vilket normalt inte associeras med en tillfällig konversation 
(Denscombe, 2009, 231). 
 
Vidare information samlades in genom en semistrukturerad telefonintervju (se 
bilaga 1) vid ett förbestämt intervjutillfälle med en manlig kulturutvecklare från 
Mörbylånga kommun. Intervjun varade i 30 minuter och han informerade om sitt 
arbete gällande världsarvet. Arbetet innebär främst ett förankringsarbete men även 
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mycket information. Kulturutvecklaren valdes på grund av att han hade någonting 
att bidra med i undersökningen på grund av att han har en speciell inblick i 
världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Kulturutvecklaren var medveten om att 
intervjun skulle användas i ett forskningssyfte och att intervjun skulle bli inspelad. 
Vid semistrukturerade intervjuer så har fortfarande intervjuaren en färdig lista med 
olika frågor som ska behandlas och besvaras under intervjun (Denscombe, 2009, 
234). Intervjuaren ska vara inställd på att vara flexibel gällande frågornas 
ordningsföljd. Frågorna är öppna och respondenten kan utveckla sina synpunkter, 
vilket gör att respondenten kan utveckla sina idéer och även berätta mer utförligt 
angående frågorna. Valet av en telefonintervju kändes mest relevant till denna 
studie eftersom att telefonintervjuer är billigare och snabbare att göra än 
exempelvis intervjuer ansikte mot ansikte. 
 
För att försöka se utvecklingen av hur turismen har generat i gästnätter före och 
efter utnämningen till världsarv användes data från statistiska centralbyrån. Sedan 
undersöktes hur antalet gästnätter har förändrats under en tidsperiod mellan olika 
länder mellan åren 1990-2012 i Mörbylånga kommun. Statistiken fanns samlad i 
tabell H460 från statistiska centralbyrån, vilken innehåller övernattade gäster efter 
hemland i olika regioner i Sverige. De anläggningstyper som är inräknade är hotell, 
vandrarhem och stugbyar. I denna undersökning ingår följande länder: Sverige, 
Danmark, Tyskland, Norge, Finland, Storbritannien och Nederländerna, men även 
den totala summan från utlandet och totalt antal gästnätter. Resultatet finns i ett 
linjediagram i resultatdelen (se figur 3). För att relatera till Sverige i helhet 
sammanställdes även antal gästnätter i alla kommuner i Sverige för att jämför med 
antalgästnätter i Mörbylånga kommun. Även denna statistik finns samlad i tabell 
H460 från statistiska centralbyrån. Enligt Denscombe (2009, 257) är linjediagram 
bra för att visa tendenser i olika data, speciellt när man kollar samband i årtal 
(Denscombe, 2009, 257).  
 
5.2 Svarsfrekvens  
 
Svarsfrekvensen för intervjuerna har gått enligt planen, 30 stycken personliga 
strukturerade intervjuer och en semistrukturerad telefon intervju har genomförts. 
Alla tillfrågade respondenter på gatan svarade ja att vara delaktig i intervjun, alltså 
ingen som tackade nej. 
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5.3 Databearbetning 
 
Nästa steg var att bli väl förtrogen med innehållet i intervjuerna. När 
datainsamlingen av intervjuerna var färdigställda gjordes en databearbetning. En 
tematisk analys har gjorts både för de hel-strukturerade intervjuerna med de boende 
i Mörbylånga kommun samt med kulturutvecklaren från Mörbylånga kommun. När 
tolkningsprocessen påbörjades för intervjuerna har olika samband och mönster i 
respondenternas svar tolkats och detta har gjorts genom kodning och åsiktsriktning 
för att sedan hitta olika val av teman (Dalen, 2007, 51). I båda intervjuguiderna 
ingick temana förväntningar, delaktighet, stolthet och framtiden för att lättare 
kunna tolka intervjuguiderna tillsammans. Processen har vart rörlig och jag har 
under processens gång växlat mellan kodning, tolkning och verifiering i 
datamaterialet. Texterna har blivit tolkade utifrån vad respondenterna har svarat 
och texterna har blivit väl genomlästa flera gånger för att få en känsla för helheten 
och för att kunna återspegla det mest centrala i intervjuerna. Därefter har slutsatser 
dragits tillsammans med övrigt material vilket är den vetenskapliga litteraturen och 
linjediagrammet gällande gästnätter från statistiska centralbyrån.  
 
5.4 Metoddiskussion 
 
Intervju är en lämplig metod när forskaren vill ha en insikt i människor åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009, 232). Enligt 
Denscombe (2009, 232) är det en ytlig likhet mellan en intervju och en 
konversation vilket gör att en intervju ibland kan kännas enkel och okomplicerad 
(Denscombe, 2009, 232). Detta är i själva verket inte enkelt, intervjuer kan 
innehålla dolda risker och man kan misslyckas om man inte har en noggrann 
planering inför intervjun. En nackdel med personliga intervjuer är att de begränsar 
antalet synpunkter och åsikter som är tillgängliga för forskaren. Eftersom man 
lyssnar på en röst i taget så begränsas eftertrycken av det antal röster som kan höras 
och de synpunkter som kan inkluderas i forskningen. Har man exempelvis 
gruppintervjuer kan man tänka ur ett breddare spektrum med människor och 
åsikter.  
 
Att renskriva ljudinspelningar tar lång tid men det möjliggör att forskaren kan få en 
närkontakt med intervjuerna vilket bidrar till en analysform som kan vara mycket 
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enklare att hantera. Det går att lokalisera och identifiera datan vilket underlättar 
navigeringen på olika platser i utskriften. Ljudinspelningar erbjuder en permanent 
och en fullständig dokumentation om vad som har sagts, men det finns även 
nackdelar. Som intervjuare kan man bara fånga in det talade ordet vilket gör att 
man kan missa den icke-verbala kommunaktionen som om hur respondenten rörde 
sig under intervjun. Intervjuskrifter kan vara bra eftersom att man låter läsaren 
”höra” synpunkterna som informanterna har att säga. Dessutom kan forskaren 
använda synpunkterna som styrkande belägg för de slutsatser som konstateras i 
rapporten. Däremot ansågs det svårt att veta om det är ett rimligt urval som är 
representativt för helhetsbilden. 
 
Denna studie kan kännas stötande mot de deltagande i studien eftersom att den 
behandlar människor åsikter och känslor, men eftersom att inga namn nämns på de 
deltagande blir de etiska problemen kanske inte lika stötande än om exempelvis 
namnen på de deltagande hade vart med i studien. Respondenten måste känna sig 
behaglig till mods för att kunna utrycka sig på ett öppet och fritt sätt. 
Respondenterna i de strukturerade intervjuerna var medvetna om att de var 
anonyma och att deras namn inte skulle komma att användas i undersökningen. 
Kulturutvecklaren från Mörbylånga kommun blev tillfrågad om hans namn fick 
användas i denna studie vilket han godkände efter den renskrivna utskriften av 
telefonintervjun. Namnet på kulturutvecklaren valdes dock att inte användas i 
studien. Detta hjälpte till att skapa en bra tillit gentemot respondenterna.  
 
5.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Det är svårt att veta huruvida respondenterna i min undersökning talar sanning 
eftersom att det är svårt att göra kontroller när frågorna till respondenterna handlar 
om uppfattningar, känslor och tankar (Denscombe, 2009, 265). Därför får forskaren 
anpassa sig till detta i rapporten och analysera datan utifrån det man har att gå på. 
Data från intervjuer baseras ju på vad människor säger istället på vad de gör 
(Denscombe, 2009, 269), vilket kan ha snedvridit resultatet eftersom handling och 
uttryck ibland inte stämmer ihop. Människor säger vad de känner och inte vad de 
gör. Urvalet är dock inte representativt eftersom att det är fler kvinnor är män som 
har deltagit i intervjuerna. Detta gör att resultatet kanske inte är representativt för 
hela befolkningen i Mörbylånga kommun vilket är i åtanke under studies gång. 
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I telefonintervjuer går man miste om den visuella kontakten ansikte mot ansikte, 
men det finns ändå ett personligt inslag kvar och det finns även en 
tvåvägskommunikation mellan intervjuaren och respondenten. Dock missar 
telefonintervjuer att visa utryck och känslor. Det var svårt att höra vad som sades 
på ljudinspelningen vilket gjorde utskriftsarbetet lite mer komplicerat vilket kan ha 
snedvridit resultatet lite och som intervjuare gjordes en egen bedömning om vad 
som sades istället och på det visset kanske viktigt information missades, vilket kan 
ha påverkat resultatet i analysen eftersom att vissa delar av intervjun kan ha 
kasserats. Dessutom kan en ljudinspelning hämma informationen om respondenten 
känner sig obekväm med situationen. Kulturutvecklaren var dessutom ett medveten 
val att använda i undersökningen och eftersom att han svarade utifrån sina egna 
erfarenheter om världsarvet så kan resultatet ha blivit snedvridet. Valideten 
gällande de personliga strukturerade intervjuerna så behövdes inga ljudinspelningar 
utan jag träffade respondenterna öga mot öga vilket kan ha gjort att 
intervjusituationen kändes mer bekväm.  
 
När man gör en tematisk analys kan en risk vara att det blir en snedvriden 
subjektivitet eftersom forskaren kanske bara lägger märke till de som stöder de 
egna uppfattningarna och tolkar resultatet efter det (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Enligt Denscombe (2009, 244) finns det olika undersökningar angående intervjuer 
som har gjorts som visar att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 
den personen som ställer frågorna i synnerhet när det gäller kön och ålder 
(Denscombe, 2009, 244). Eftersom att jag som forskare var mycket yngre än de 
tillfrågande respondenterna så kan det ha haft en påverkan på hur ärliga de var i 
sina svar. Dock hade jag som intervjuare en tidigare förkunskap om att det bodde 
många äldre personer i Mörbylånga kommun och runt världsarvet vilket gjorde att 
frågorna var anpassade till en viss del.  
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6. RESULTAT 
 
Resultatet grundar sig på en tematisk analys av 30 stycken strukturerade intervjuer 
med befolkning från Mörbylånga kommun (se bilaga 2) och en semistrukturerad 
intervju med en manlig kulturutvecklare från Mörbylånga kommun (se bilaga 1). 
Resultatet grundar sig även på statistik från statistiska centralbyrån gällande vad 
turismen har genererat i gästnätter i Mörbylånga kommun mellan åren 1990 till 
2012.  
 

 
Figur 2: Folkmängd efter år och kön i Mörbylånga kommun. Källa: Statistiska centralbyrån 
 
 
6.1 Tematisk analys 
 
De teman som har valts känns mest relevanta utifrån svaren i intervjuerna och dessa 
teman är: förväntningar, delaktighet, stolthet och framtiden. Dessa teman har 
använts för samtliga intervjuer för att på detta sätt även kunna försöka att koppla 
ihop kulturutvecklaren från Mörbylånga kommuns svar tillsammans med 
lokalbefolkningens svar. Dessa teman har sedan kopplats ihop med tidigare litterära 
studier för att belysa ämnet.	  I resultatet har jag valt att benämna intervjuerna med 
befolkningen från Mörbylånga kommun för respondenterna och för intervjun med 
kulturutvecklaren har jag valt benämningen kulturutvecklaren för att förtydliga 
resultatet. Enligt statistik från statistiska centralbyrån är andelen män lägre än 
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andelen kvinnor i Mörbylånga kommun (se figur 2). I denna studie är urvalet av de 
medverkande respondenterna 22 kvinnor och 8 män (se tabell 1).  
 
Tabell 1: Antal besök i världsarvet innan och efter utnämningen 
Respondent Kön Ålder Besök Ölands odlingslandskap innan/efter 

 
1 Kvinna 60+ 10 + /10 + 
2 Kvinna 60+ 10 + /10 +  
3 Kvinna 60 + 1-5/1-5 
4 Kvinna 60 + 1-5/10 + 
5 Kvinna 60 + 10 + /10 + 
6 Kvinna 60 + 1-5/1-5 
7 Kvinna 60 + 10 + /10 +  
8 Kvinna 60 + 1-5/10 + 
9 Kvinna 60 + 1-5/1-5 
10 Kvinna 60 + 0/10 + 
11 Kvinna 60 + 1-5/10 + 
12 Kvinna 60 + 10 + /10 + 
13 Kvinna 60 + 6 -10  /1-5 
14 Kvinna 51-60 1-5/1-5 
15 Kvinna 51-60 10 + /10 +  
16 Kvinna 21 - 30 1-5/10 + 
17 Kvinna 0 - 20 0/1-5 
18 Man 60 + 10 + /10 + 
19 Man 60 + 10 + /6-10 
20 Kvinna 60 + 10 + /6-10 
21 Kvinna 60 + 10 + /10 + 
22 Kvinna 51 - 60 0/10 + 
23 Man 60 + 6-10/10 + 
24 Man 60 + 6-10/6-10 
25 Man 60 + 1-5/10 + 
26 Man 60 + 1-5/10 + 
27 Man 60 + 10 + /10 + 
28 Man 60 + 1-5/6-10 
29 Kvinna 60 + 6-10/1-5 
30 Kvinna 60 + 1-5/10 + 
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6.1.1 Förväntningar 
 
Innan södra Ölands odlingslandskap blev ett världsarv så visar resultatet att av 
respondenterna besökte området även innan världsarvsutnämningen (se tabell 1). 
Resultatet visar att tre stycken respondenter besökte platsen 0 gånger per år, 12 
stycken respondenter besökte platsen 1-5 gånger per år, fem stycken respondenter 
besökte platsen 6-10 gånger per år och att 11 stycken respondenter besökte platsen 
10 eller fler gånger per år. Målet med besöket var att vandra runt i naturen och titta 
på den vackra naturen, fågelskådning, koppla av, rekreation, motion och även för 
att bo, leva och skapa på denna plats. En kvinna i gruppen 51-60 års ålders 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Det är skönt att titta på alla små blommor som inte finns någon annanstans i 
världen” 

 
Efter att södra Ölands odlingslandskap blev ett världsarv år 2000 så visar resultatet 
att sju stycken av respondenterna besöker världsarvet 1-5 gånger per år, tre stycken 
respondenter besöker världsarvet 6-10 gånger per år och att 18 stycken 
respondenter besöker världsarvet 10 eller fler gånger per år (se tabell 1). Målet med 
besöket är det samma som innan världsarvsutnämningen. Respondenterna berättar 
att de besöker världsarvet för att de antingen bor mitt i odlingslandskapet eller på 
grund av att de vill titta på naturen, djurlivet, få frisk luft, fågelskåda, rekreation 
och motion men även för att se natur och människor i samspel. Några av 
respondenterna tillägger även att de har blivit mer intresserade av landskapet efter 
världsarvsutnämningen och att de nu uppskattar att uppleva det historiska i 
landskapet som resta flisor, gravfält och för att kolla på radbyarna.  
 
Förväntningarna gällande ett världsarv i Mörbylånga kommun visar att många av 
respondenterna inte hade några särskilda förväntningar förutom att de ville att 
alvarets unika miljö skulle bevaras, samt att de var säkra på att den vackra naturen 
nu skulle bli orörd. Ett fåtal respondenter ansåg att ett världsarv inte skulle göra 
några förändringar gällande besöksnäringen eftersom att landskapet var unikt redan 
innan medan andra respondenter ansåg att bevarandet av alvarsmarken skulle göra 
att fler människor kom att upptäcka platsen vilket skulle placera södra Öland på 
kartan som en destination. Speciellt en kvinna i 60+ års åldern var väldigt positiv 
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till en världsarvsutnämning. Hon ansåg att ett världsarv skulle ge ytterligare en 
attraktionskraft för besöksnäringen och hade stora förhoppningar gällande 
världsarvet som besöksmål. Samtliga respondenter var positiva till beslutet. En 
kvinna i 20-30 års ålder beskriver det på följande sätt: 
 

”Inga speciella förväntningar, jag tyckte att det var roligt med utmärkelsen 
eftersom att den är betydelsefull och ärorik, vi kan nu sträcka på oss ännu mer, vår 

vackra ö” 
 
När respondenterna får frågan hur väl de anser att deras förväntningar har uppfyllts 
så visar resultatet att tre stycken anser att deras förväntningar inte alls har uppfyllts 
medan 10 stycken respondenter anser att det har uppfyllt mycket bra. Resterande 
respondenter anser att förväntningar har uppfyllts bra men inte fullt ut som de 
kunde ha gjort. En kvinnlig respondent i 60+ års åldern påpekar att världsarvet inte 
har kunnat bli utnyttjat fullt ut beroende på att de båda kommunerna (Mörbylånga 
kommun och Borgholms kommun) inte har utnyttjat situationen som de egentligen 
kunde ha gjort. Andra åsikter från respondenterna är att deras förväntningar inte har 
blivit uppfyllda och att de har en bra känsla gällande världsarvet. För en kvinnlig 
respondent i 21-30 års åldern har förväntningarna uppfyllts högt över förväntan, 
dock berättar denna respondent att världsarvet skulle kunna marknadsföras bättre 
och visas upp ytterligare, inte bara att det finns ett världsarv, utan även varför södra 
Ölands odlingslandskap är ett världsarv och varför det är värt att besöka. En manlig 
respondent i 60+ års ålder berättar att han tog för givet att landskapet skulle behålla 
sitt vidsträckta, öppna och speciella landskap, som andas evighet och frid. 
 
Kulturvecklaren anser att det viktigaste värdet som södra Ölands odlingslandskap 
hade innan utmärkelsen till världsarv var det öppna landskapet, det stora alvaret 
och sjömarkerna och det är egentligen samma värden som finns idag. Det var de 
värdena som var intressanta för många människor som reste till södra Öland. Han 
berättar att den öländska turismen framförallt har innehållit mycket natur men även 
sol och bad. På södra Öland finns det mycket fågelskådare både på våren och 
hösten och det är framförallt det öppna landskapet och ljuset som gör att många 
tycker om att turista på Öland. Kulturutvecklaren anser att det är en svår fråga att 
veta vad en världsarvsutnämning har betytt för Mörbylånga kommun och Öland 
som destination och om de turister som kommer dit är kopplade just till världsarvet. 
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Han berättar att de träffar andra kommuner som har världsarv i Sverige för att 
diskutera sådana saker men han tror inte att man kan bevisa att det har betytt så 
mycket på grund av att man inte har lyckats att belysa världsarvet bättre.  
 
Kulturutvecklaren berättar att de flesta turisterna som besökte området innan 
världsarvsutnämningen framförallt var svenska turister men även tyska och danska 
turister och han tror inte att det har förändrats så mycket fram till idag. Han berättar 
att han inte arbetade på Mörbylånga kommun när södra Ölands odlingslandskap 
blev ett världsarv så han kan inte uttala sig så mycket om just den perioden men 
han förklarar att han tror att målet med att förvalta världsarvet var att kvickt kunna 
nå den status som ett världsarv kan medverka till. Han tror även att om man hade 
stora mål angående världsarvet så har man inte uppnått dem idag. 
 
6.1.2 Delaktighet 
 
Kulturutvecklaren berättar att de aktörer som är med och samarbetar gällande 
utvecklingen av världsarvet är ett världsarvsråd som består av representanter från 
Mörbylånga kommun, länsstyrelsen i Kalmar, LSS- lantbrukarnas riksförbund och 
regionförbundet. Han berättar att först och främst finns världsarvsrådet men att det 
även finns en arbetsgrupp under dem där samma representanter är representerade. 
Den stora skillnaden är att i världsarvsrådet sitter kommunchefer och diskuterar 
världsarvet i stora drag och i arbetsgruppen under, som består av tjänstemän, 
granskas förvaltning och utvecklingsplaner och hur man mer angripligt kan 
utveckla världsarvet. Världsarvsrådet är alltså enligt Kulturutvecklaren det mest 
centrala och det som legitimerar det andra arbetet.  
 
Kulturutvecklaren berättar att det är svår fråga att veta om befolkningen känner sig 
delaktiga i världsarvet. Han berättar att när södra Ölands odlingslandskap blev ett 
världsarv så var det ett stort arbete med förankring. Lantbrukarna på Öland fick 
genom sina lokala LRF-avdelningar rösta i varje socken om de skulle ansöka om 
världsarv eller inte. Kulturutvecklaren berättar att de pratade mycket om förankring 
kring kommunen, med de som bor i Mörbylånga kommun och även med olika 
aktörer. Men när det gäller destinationsutveckling så vet han inte hur stor 
delaktighet har varit men att det är önskvärt är att befolkningen ska känna en 
stolthet över världsarvet. Det finns många som vill och hoppas på att de ska kunna 
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använda världsarvsstatusen i sina företag. Kulturutvecklaren anser att lokal 
delaktighet är någonting som Mörbylånga kommun kan bli bättre på i framtiden.  
 
När respondenterna blev tillfrågade hur mycket de ansåg att de hade vart delaktiga i 
beslutsprocessen angående världsarvsutnämningen så anser de flesta 
respondenterna att de inte hade någon delaktighet i processen men att världsarvet är 
någonting som man ska vara rädd om och ta vara på. Olika uttryck som är 
förkommande i intervjusvaren är ingen delaktighet, inte särskilt mycket och jag har 
ingen kommentar. Endast en manlig respondent i 60+ års åldern svarade att han 
hade vart delaktig i beslutprocessen om världsarvet. 
 
6.1.3 Stolthet 
 
Bilden av Öland från respondenterna har alltid varit bra, även innan 
världsarvsutnämningen. Bilden som de flesta respondenterna hade innan 
världsarvsutnämningen var att Södra Ölands odlingslandskap var ett öppet och 
vackert landskap med fina vyer med ett rikt djur- och växtliv. Många uttryck som 
är ofta förekommande är att södra Ölands odlingslandskap har ett vackert landskap, 
är unikt, innehåller mycket glädje, är ett magiskt landskap, påminner om Afrika, 
har en vacker blomsterflora, har ett rikt djur- och växtliv och att det är mycket 
vackert med en hög himmel. Två av respondenterna hade ingen tydlig bild om 
södra Ölands odlingslandskap och uttryckte sig med ord som ”jag bodde inte på 
Öland så jag hade ingen bild” och ”jag bodde inte på Öland och tyckte inte som 
turist att det fanns någonting att se, men nu vet jag bättre”.  
 
Samtliga respondenter är stolta över sitt världsarv och de berättar gärna om hur 
fantastiskt det är at bo på Öland och södra Ölands odlingslandskap. Svaren från 
intervjuerna innehåller just kommentarer om hur fantastisk odlingslandskapet är 
och att de är otroligt stolta över var de bor och att de har fått en 
världsarvsutnämning. I intervjuerna får man ta del av kommentarer som ”att det är 
ett fantastiskt, magiskt och andligt landskap som får själen att flyga och kroppen att 
dansa av glädje”, ”jag har under 40 år älskat södra Öland med sitt flacka landskap 
och vackra blomster flora” och ”jag är född här och jag älskar mitt Öland”. En 
kvinna i 60+ års åldern säger att det är fantastiskt att leva i ett världsarv och att hon 
alltid framhåller det när hon talar om sitt boende, men hon berättar att hon är 
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mycket besviken på hur Mörbylånga kommun och länsstyrelsen i Kalmar har 
hanterat frågan gällande världsarvet. Hon berättar att hon anser att de har slarvat 
bort ett världsarv, tillexempel har man inte förrän efter 14 år efter bildandet av 
världsarvet skapat en hemsida som belyser arvet.  
 
Kulturutvecklaren berättar att han inte vet hur södra Ölands odlingslandskap har 
påverkats av en världsarvsutnämning men han tror att det fanns en otroligt stor 
glädje och stolthet i början som nu i efterhand tyvärr har försvunnit lite eftersom att 
man inte tänker på det längre. Han berättar att han tror att det blev en stolthet för 
många av de som bodde vid världsarvet eftersom att det blir ju egentligen 
jordbrukarnas egen historia som visas upp för allmänheten, eftersom att ett 
världsarv ger status till en plats. Stoltheten har som sagt enligt kulturutvecklaren 
minskat och stannat upp genom åren. 
 
6.1.4 Framtiden 
 
Respondenterna har skilda meningar om hur framtiden ser ut för världsarvet. 
Många av respondenterna från lokalbefolkningen svarade bra, hoppas att det består, 
mycket bra, positivt och att de vill att världsarvet ska bestå och att det ska fortsätta 
att bevaras som det gör idag. Andra åsikter är att de är oroliga för världsarvet och 
de hoppas att ingen vill röra marken så att det sparas i framtiden till de 
efterlevande. Respondenterna vill att världsarvsstatusen ska bestå och att bönderna 
ska få fortsätta att använda jorden till betesdjur så att den unika miljön kan bestå. 
Ett antal av respondenterna anser att det finns störande inslag som kan hota detta, 
nämligen vindkraftverk som för närvarande byggs och placeras på världsarvet. En 
kvinnlig respondent i 60+ års åldern beskrev situationen på följande sätt: 
 
”Framtiden är orolig, Mörbylånga kommun har beviljat etablering av sex stycken 
150 meter höga vindkraftverk nära Albrunna, trots att ICOMS har sagt nej vilket 
gör att vi kan förlora vår världsarvsstatus. Vindkraftverken kommer att synas på 

vida omkring en mils avstånd på ett världsarv” 
 
Det är just denna oro som många tar upp i sina svar angående framtiden för 
världsarvet. De anser att framtiden ser ljus ut för världsarvet såvida det inte byggs 
vindkraftverk. En kvinnlig respondent i 60 + års åldern är orolig att de planerade 
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vindkraftverken ska göra att världsarvet slutar locka turister och att värdet för 
världsarvet minskar. Hon anser att ett världsarv för Öland är en fantastisk möjlighet 
att locka både besökare och permanenta boende till Mörbylånga kommun, men hon 
är orolig att det ska slarvas bort av beslut i kommunen och länsstyrelsen. Hon 
menar att det fattas beslut som hotar världsarvstatusen och då menar hon även 
gällande vindkraftverken. Hon berättar att i början när södra Ölands 
odlingslandskap blev ett världsarv så fanns det ett världsarvsnätverk som har runnit 
ut i sanden. Hon berättar även att hon är orolig över att det inte finns någon typ av 
utställning gällande världsarvet vilket det finns i andra kommuner med världsarv. 
När frågan angående hur respondenterna tror att framtiden ser ut för världsarvet har 
många svårt att formulera sig och svarar med korta uttryck som vet inte, bra, orolig, 
inga förväntningar eller förhoppningar. Men samtliga respondenterna anser att 
världsarvet borde finnas kvar. 
 
Kulturutvecklaren berättar att själva turismen har varit en rörlig fråga i många år på 
Öland, alltså inte bara gällande världsarvet. Han berättar att de finns en 
turiststrategi men att den inte är specifik just för världsarvsområdet utan det är en 
turiststrategi som de båda kommunerna på Öland (Borgholm kommun och 
Mörbylånga kommun) har gjort tillsammans. Han berättar att idag marknadsförs 
södra Ölands odlingslandskap tillsammans med VIS världsarv i Sverige som gör att 
de ska synas tillsammans, men det är ju ingen specifik extern marknadsföring. Han 
berättar att det är turistbyrån och kommunalförbundet som marknadsför själva 
Öland. Som kulturutvecklare vill han att när man hittat till Öland så ska man även 
hitta till världsarvet.  
 
Han anser att det finns en stor potential för utvecklingen av världsarvet eftersom att 
världsarvet egentligen är någonting som är gratis, nämligen landskapet. Landskapet 
och jordbruket är två viktiga faktorer för södra Ölands odlingslandskap, 
förhoppningarna är att betesdjuren ska fortsätta att finnas och beta som de har gjort 
tidigare. Kulturutvecklaren berättar att de idag försöker att lyfta vandringslederna 
som finns på alvaret och de vill att de turister som kommer dit ska komma dit för 
att njuta och leva enkelt. De enda förutsättningarna som saknas är fler boenden och 
matställen.  
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Kulturutvecklaren berättar även att de vill förlänga säsongen. På sommaren är det 
redan mycket turister men de vill förlänga säsongen till vår och höst på grund av att 
det finns många fågelskådare på södra Öland. I Mörbylånga kommun tittar man på 
hur det ska gå till. Just nu är det en nystart på Mörbylånga kommun med nya 
tjänstemän som funderar på hur de ska kunna utveckla såväl världsarvet som 
turismen. Kulturutvecklaren berättar att de har satsat på elementärare saker som 
byggdes upp för flera år sedan men som sakta har fallit ur glömska. Basen som de 
arbetar med handlar om att få ut information genom skyltar, broschyrer och en 
nyetablerad hemsida. Han berättar att de även tittar på mer långsiktiga åtgärder som 
ett informationscenter. Ett världsarvscenter kommer hjälpa besökarna att få en 
bredare kunskap om vad södra Ölands odlingslandskap är, många som kommer dit 
idag vet inte riktigt vad de ska titta på. Han berättar dock att det inte är enkelt att 
planera för ett informationscenter eftersom att det ofta medför stora utgifter, kräver 
mycket planering och att man helst vill hitta externa aktörer att arbeta med. 
 
Kulturutvecklaren berättar att med hjälp av dessa åtgärder hoppas man nu på att ta 
några steg framåt i rätt riktning och göra en ordentlig nystart. Han berättar att om 
man vill ha en fungerande planering så behöver man en samordnare som arbetar 
heltid både mot turism, näringsliv och kultur. Detta saknas idag och skulle man få 
till det så skulle man få ut mycket mer av världsarvet. 
 
6.2 Utveckling av gästnätter i Mörbylånga kommun 
 
Resultatet är hämtat från statistiska centralbyrån gällande övernattade gästnätter i 
olika nationaliteter, tabell H450 mellan åren 1990-2012. Anläggningstyper som är 
medräknat i resultatet är hotell, vandrarhem och stugbyar. Länder som är 
medräknat i resultatet för utvecklingen av gästnätter i Mörbylånga kommun är 
Sverige, Danmark, Tyskland, Norge, Finland, Storbritannien, Nederländerna, 
summan för de totala gästnätterna från utlandet och totala gästnätter. Valet av dessa 
länder berodde på att kulturutvecklaren från Mörbylånga kommun berättade att de 
besökare som dominerar i Mörbylånga kommun är svenska, tyska och danska 
besökare, övriga länder valdes för att undersöka om detta stämmer. 
Linjediagrammet (se figur 3) visar antal gästnätter i siffror i den lodrätta axeln och 
årtal i den vågräta axeln.  
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Figur 3 visar att antalet gästnätter i Mörbylånga kommun har stigit sedan år 1990 
fram till år 2012. Figur 3 visar tydligt att det är gästnätter från svenska turister som 
dominerar. År 1990 hade Mörbylånga kommun 38146 genererande gästnätter från 
Sverige, vidare hade Mörbylånga kommun 2701 genererade gästnätter från 
Danmark, 2378 genererade gästnätter från Tyskland, 733 genererande gästnätter 
från Norge, 197 generande gästnätter från Finland, 67 generande gästnätter från 
Storbritannien, och 297 genererande gästnätter från Nederländerna. Den totala 
summan från utlandet var 7423 genererande gästnätter och totalen av gästnätter i 
Mörbylånga kommun var 45569 stycken. Figur 3 visar att antalet svenska 
gästnätter har vart jämn på ett antal mellan 33370 (år 1992) och 40563 (år 1997) 
gästnätter fram till år 2001. År 2001 ser man en liten förändring i antal gästnätter 
då antalet gick upp till 49959 stycken (från 37575 stycken) gästnätter och har legat 
på den ungefärliga nivån fram till år 2012. I Danmark, Tyskland och i den totala 
summan från utlandet kan man se en liknande ökning i figur 3, bortsett från att 
ökningen skedde två år senare, år 2003. Gästnätter från Finland, Storbritannien och 
Nederländerna visar inga drastiska resultat, det har ökat en aning men inte mycket. 
År 2005 ser man att det har skett en lite ökning gällande antal gästnätter från 
utlandet även om den inte är dramatisk.  
 
År 2012 hade Mörbylånga kommun 5856 genererande gästnätter från Sverige, 1923 
stycken genererande gästnätter från Danmark, 1386 genererande gästnätter från 
Tyskland, 519 genererande gästnätter från Norge, 341 genererande gästnätter från 
Finland, 152 genererande gästnätter från Storbritannien och 161 genererande 
gästnätter från Nederländerna. Den totala summan för utländska gästnätter var 7140 
genererande gästnätter och för hela totalen var det 65701 genererande gästnätter. 
För att relatera till Sverige i helhet och för att se om utvecklingen är allmän gjordes 
en jämförelse mellan genererade gästnätter i alla kommuner i Sverige och antal 
generade gästnätter i Mörbylånga kommun generat från svenska och utländska 
gästnätter (se figur 4). Figur 4 visar att antalet gästnätter i allmänhet har ökat i 
Sverige mellan åren 1990-2012. Men i figur 3, vilket är Mörbylånga kommun så 
ser man en mycket tydligare ökning efter år 2000 och världsarvsutnämningen. 
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Figur 3: Övernattade gästnätter i Mörbylånga kommun från Sverige, Danmark, Tyskland, Norge, 
Finland, Storbritannien, Nederländerna, summan för de totala gästnätterna från utlandet och 
totala gästnätter mellan åren 1990-2012. 
 

 
Figur 4: Övernattade gästnätter i alla kommuner i Sverige i jämförelse med antal svenska och 
utländska gästnätter i Mörbylånga kommun mellan åren 1990-2012. 
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7. DISKUSSION 
	  
Resultatet i min studie visar att Mörbylånga kommun inte har en fungerande 
planering gällande världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Enligt Magnusson 
(2002) finns det inga tydliga turistiska effekter på platser där det inte finns en 
fungerande organisation och det är viktigt att man samarbetar i sin kommun för att 
få en turistisk effekt och att alla intressenter samarbetar. När södra Ölands 
odlingslandskap blev ett världsarv år 2000 var tanken med utnämningen att 
Mörbylånga kommun tillsammans med andra representanter från världsarvsrådet 
skulle dra fördelar genom utnämningen och öka besöksnäringen i kommunen. 
Enligt Cellini (2011) så anstränger sig både nationella och lokala myndigheter 
väldigt mycket eftersom att ett erkännande på listan medför ett flöde av nya 
turistströmmar som hjälper till att främja den lokala tillväxten. Kulturutvecklaren 
från Mörbylånga kommun menar dock att om Mörbylånga kommun hade 
storslagna planer om att använda världsarvsutnämningen i sin marknadsföring och 
för att öka besöksnäringen så har dessa planer inte inträffat idag.  
 
Världsarvet södra Öland odlingslandskap har förutsättningar som egentligen 
innebär att om man hade haft en bra planeringsstrategi för att öka turismnäringen så 
hade man kunnat öka besöksnäringen. Enligt Weaver (2011) så ökar arvsturism i 
popularitet och majoriteten av nya turistattraktioner över hela världen idag är 
”gamla” vilket betyder att världsarvsturism har haft en ökning i popularitet de 
senaste åren. Detta möjliggör intresset att använda världsarv som ett varumärke och 
för att marknadsföra en destination. De flesta världsarv förknippas med avlägsna 
platser som anses vara otroligt värdefulla och är av naturhistorisk betydelse 
(Magnusson, 2002, 4). Det betyder att världsarvet södra Ölands odlingslandskap 
borde kunna ha en stor potential att utvecklas som en turistattraktion eftersom den 
har en unik kultur och naturlandskap som bär på väldigt många spår från olika 
tidsåldrar som idag kantas av ett levande jordbruk. Detta borde vara förutsättningar 
att locka nya turister eftersom att arvsturism har ökat i popularitet (Weaver, 2011).  
 
Målet för världsarvet södra Ölands odlingslandskap enligt världsarvsrådet är att de 
vill ha ett hållbart varumärke med en hög kvalité och de vill tillsammans med 
organisationer och företag marknadsföra världsarvet. Det finns en tanke bakom 
världsarvet och enligt kulturutvecklaren från Mörbylånga kommun så finns det en 
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potential att utvecklas i framtiden. Enligt honom har södra Ölands odlingslandskap 
en fördel genom att världsarvet är gratis i form av landskapet. Han hoppas med en 
nystart och med en ny turismplanering, kunna utnyttja världsarvet på ett bättre sätt. 
En ordentlig planeringsstrategi är viktig för en världsarvsdestination eftersom då en 
plats upptas på världsarvslistan så innebär det förpliktelser och ett stort ansvar men 
det är även en utmärkelse som ger uppmärksamhet och prestige över hela världen 
(Magnusson, 2002, 4). En planeringstrategi bör innehålla lokal delaktighet, 
speciellt i landsbygdsområden och enligt tidigare studier kan konflikter uppstå i 
turismplaneringen i landsbygdsområden om invånarna anser att ett förslag för 
turism kan utmana olika kvalitéer för platsen. Enligt tidigare studier så var 
lantbrukarna i Mörbylånga kommun en viktig del i nomineringsprocessen av 
världsarvet och de hade blivit väl informerade om världsarvet och dess betydelse. 
Kulturutvecklaren från Mörbylånga kommun menar att det är svårt att veta om 
befolkningen känner sig delaktiga i världsarvet och han menar att när södra Ölands 
odlingslandskap blev ett världsarv så lades ett stort fokus på förankring och lokal 
delaktighet i planeringen. Detta överensstämmer inte med respondenternas svar i 
intervjuerna. Majoriteten ansåg att de inte hade någon delaktighet i 
beslutsprocessen. De påpekade dock att de är stolta över världsarvet och att de vill 
att världsarvet ska bestå. Dock är besvikelsen stor på hur Mörbylånga kommun och 
länsstyrelsen i Kalmar har hanterat frågan. Jag drar slutsatsen att världsarvsrådet 
förmodligen tycker att lokal delaktighet är viktigt och att de vill ha en hög lokal 
delaktighet, men att det hämmas på grund av att det är en kostsam åtgärd vilket gör 
att lokalbefolkningen i Mörbylånga kommun inte riktigt vet att det är möjligt med 
lokal delaktighet. Istället blir effekten att lokalbefolkningen inte känner sig 
delaktig. Enligt kulturutvecklaren är lokal delaktighet någonting som Mörbylånga 
kommun kan bli bättre på.  
 
Turism i ett kulturellt landskap bör ge värdkommunen fördelar och befolkningen 
bör få sina rättigheter respekterade, därför bör lokal delaktighet ha en stor del i 
placeringsstrategin. Ett oförsiktigt genomförande av lokalt deltagande kan orsaka 
konflikter i samhället med långvariga effekter, vilket dock inte verkar vara fallet i 
Mörbylånga kommun. Lokalbefolkningen verkar istället vara omedveten om 
situationen. Även om respondenterna i Mörbylånga kommun anser att de har haft 
en liten delaktighet i världsarvet så finns det ändå en otrolig stolthet över 
världsarvet och Öland. Detta stämmer överens med tidigare studier som säger att ett 
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världsarv skapar en stolthet för de som bor på platsen (Yang, Ryan & Zhang, 
2012). Respondenterna är stolta över att bo vid ett världsarv men de vet egentligen 
inte mycket om det. Kulturutvecklaren intygar att detta stämmer, lokalbefolkningen 
kände en otrolig stolthet i början men stoltheten har försvunnit med tiden. Jag drar 
slutsatsen att det beror på att utan en planeringsstrategi lyckas man inte få några 
tydliga incitament på fortsatt stolthet. Dock är respondenterna positiva till att 
världsarvet ska bevaras men att det finns inslag som kan hota detta, exempelvis 
vindkraft som kan hota bilden av världsarvet. Världsarvet och södra Ölands 
odlingslandskap karaktäriseras ofta med stora öppna vyer vilket skulle hämmas av 
vindkraftbyggen. Kulturutvecklaren menar att det finns en potential för 
utvecklingen av världsarvet södra Ölands odlingslandskap i framtiden, om 
världsarvsrådet får en framgång med sin nystart och lyckas genomföra en 
fungerande planeringsstrategi.  
 
Enligt Heldt Cassel & Pashkevich (2013) kan turism ge effekter på kulturarvet både 
genom att tillhandhålla resurser för bevarande och utveckling men det kan även 
orsaka att lokala traditioner och miljöer tar skada, detta verkar vara fallet för södra 
Ölands Odlingslandskap. Enligt kulturutvecklaren erhåller södra Ölands 
odlingslandskap samma värden och egenskaper såväl innan som efter 
världsarvsutnämningen. Syftet med att besöka världsarvet har bestått av flera delar 
såsom upplevelsen av naturlandskapet, rekreation, avkoppling, fågelskådning och 
motion, vilket fortfarande är fallet idag. Även respondenterna intygar att detta har 
varit och är syftet med ett besök till världsarvet. För världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap har den ökade turismen gett nya resurser så att Mörbylånga 
kommun kan bevara och vårda landskapet på ett bättre sätt. Dessutom verkar 
respondenterna positiva till att världsarvet ska öka besöksnäringen så att fler 
besökare upptäcker landskapet. Slutsatsen blir att rädslan för att lokala traditioner 
och miljöer ska ta skada är liten.  
 
Om man jämför med andra världsarv i världen kan en anledning till att världsarvet 
södra Ölands odlingslandskap inte har lyckats med att utnyttja sitt världsarv bättre 
vara att kommuner i Sverige har ett eget ansvar för sin planering (Bohlin & Elbe, 
2007, 204). Kulturutvecklaren berättar att hela turismfrågan på Öland har varit en 
rörlig fråga under en lång tid vilket påverkar världsarvet eftersom att det inte finns 
någon specifik turiststrategi just för världsarvet. Världsarvet södra Öland 
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odlingslandskap marknadsförs istället tillsammans med VIS världsarv i Sverige 
vilket gör att det inte finns någon extern marknadsföring. Detta påverkar att 
världsarvet södra Ölands odlingslandskap inte har lyckats att nå ut till fler besökare 
förutom de som förmodligen redan var intresserade av platsen redan innan 
världsarvutnämningen. Det är svårt att veta att en plats existerar om det inte finns 
någon information om platsen. Om man jämför världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap med andra välkända världsarv som exempelvis Egypten och 
pyramiderna eller Kina och kinesiska muren så skulle ett välkänt och välplanerat 
varumärke kring världsarvet södra Öland odlingslandskap faktiskt kunna få en stor 
betydelse och sätta Mörbylånga kommun på kartan i en global arena. Regional 
planering bör därför tas på större allvar när Mörbylånga kommun faktiskt har den 
möjligheten. En anledning till att världsarvet södra Ölands odlingslandskap inte har 
utvecklats mer kan även bero på att svenska turistorganisationer i Sverige har 
begränsade erfarenheter av turismutveckling i världsarvsmiljöer (Magnusson, 2002, 
4).  
 
Eftersom att den största näringen för södra Ölands odlingslandskap är jordbruket, 
till viss del även turism, så borde Mörbylånga kommun utnyttja världsarvet mer 
kraftfullt och därigenom öka besöksnäringen. Turism anses vara en möjlighet till 
tillväxt (Ölands turist, 2010) och för en landsbygdsdestination som södra Öland 
skulle möjligheten till en ny marknad kunna innebära möjligheter till företagande, 
arbetstillfällen och ökning av den regionala tillväxten, vilket är gynnsamt både för 
kommunen och lokalbefolkningen. Detta påstående kan stärkas av en av 
respondenterna som anser att ett världsarv skulle kunna öka attraktionskraften för 
besöksnäringen och hon hade stora förhoppningar för detta. Idag så genomförs 
arbetet för världsarvet genom världsarvrådet för att lyfta varumärket (Världsarvet 
södra Öland, 2014) och de har som mål att ha ett hållbart varumärke med en hög 
kvalité. Tillsammans med organisationer och företag vill de marknadsföra 
världsarvet vilket ska bidra till att gynna näringslivet. Dock anser kulturutvecklaren 
från Mörbylånga kommun att det behövs en samordnare som arbetar heltid både 
mot turism, näringsliv och kultur, vilket saknas idag. Han menar att skulle man 
lyckas verkställa detta så skulle planeringen av världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap bli mycket mer kraftfull.  
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Även om kulturutvecklaren beskriver att det är svårt att veta vilken effekt en 
världsarvsutnämning har haft för effekt på besöksnäringen i Mörbylånga kommun 
så visar resultatet (se figur 3) att övernattade gästnätter i Mörbylånga kommun har 
ökat efter världsarvsutnämningen, speciellt ifrån svenska besökare men även tyska 
och norska besökare. Även kulturutvecklaren intygade att de flesta besökarna 
kommer från Sverige, Danmark och Tyskland. Mellan år 2000 till år 2001 så ser 
man faktiskt en ökning i besöksnätter för Mörbylånga kommun, antalet ökade från 
37575 gästnätter till 49958 gästnätter. Dock är det svårt att bevisa om detta är 
kopplat direkt till världsarvet eftersom att man inte har lyckats att belysa 
världsarvet bättre.    
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8. SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattningsvis har syftet med denna studie varit att redogöra och analysera 
för hur turismplaneringen i Mörbylånga kommun på Öland har påverkats av en 
världsarvsutnämning och även hur framstående den lokala delaktigheten har varit i 
världsarvet. Ett införande på världsarvslistan kan väcka nya turismströmmar vilket 
gynnar den lokala ekonomiska tillväxten (Cellini, 2011). Arvsturism har varit 
betydande för destinationsutveckling i Sverige under senare år (Heldt, Cassel & 
Pashkevich, 2013) och anses ha en kraftfull motorik för att locka nya turister till en 
plats.  
 
För att ta reda på hur turismen har utvecklats för världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap gjordes en semistrukturerad intervju med en kulturutvecklare från 
Mörbylånga kommun, 30 stycken strukturerade intervjuer med lokalbefolkning från 
Mörbylånga kommun och även en analys över antalet gästnätter i Mörbylånga 
kommun mellan åren 1990 till 2012. Det var 8 män och 22 kvinnor som svarade i 
de strukturerade intervjuerna och majoriteten var 60 år eller äldre. Detta var ett 
förväntat resultat eftersom att Mörbylånga kommun är en landsbygd och idag 
upplever landsbygdsområden i Norden en påtryckning av ekonomisk övergång och 
blir ständigt pressade av pågående migration, speciellt av unga och utbildade 
personer (Hall, Muller & Saarinen, 2009, 110). Enligt tidigare studier har världsarv 
fått en mer betydande roll inom turism och har ökat i popularitet (Weaver, 2011) 
men det finns dock ett begränsat antal undersökningar om lokal delaktighet i ett 
världsarv och vad innebörden av det kan bli. Resultatet i denna undersökning visar 
att Mörbylånga kommun inte har utnyttjat sin världsarvsstatus på ett sätt som varit 
önskvärt och har ingen extrem framgång avseende ökad turism uppstått efter 
världsarvsutnämningen. Resultatet visar även att lokalbefolkningen anser att de inte 
har haft någon delaktighet i beslutprocessen gällande världsarvet.  
 
Syftet att besöka världsarvet är desamma innan som efter utnämningen till 
världsarv, nämligen att besöka det öppna landskapet med diverse aktiviteter. 
Genom denna studie och med hjälp av tidigare forskning är tolkningen att det 
behövs en ordentlig turismstrategi för att utveckla ett världsarvsområde. Även om 
en plats på UNESCOS världsarvlista är värdefull (Riksantikvarieämbetet, 2014) 
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och ger prestige över hela världen (Magnusson, 2002: 4) så räcker det inte för att 
locka turismströmmar till en plats.  
 
8.1 Framtida studier 
 
För framtida studier bör det genomföras mer undersökningar om lokal delaktighet 
för världsarv, som undersöker vilka förutsättningar som finns för ett aktivt lokalt 
deltagande men även vilka kritiska aspekter som bör tas i beaktning.  
 
Nyckelord: destinationsutveckling, landsbygdsturism, världsarvsturism, lokal 
delaktighet 
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Bilaga 1: Strukturerad intervju 
 
Bakgrundsfrågor 
Namn? 
Arbetstitel? 
Arbetsuppgifter? 
Arbetsuppgift gällande världsarvet? 
 
Intervjufrågor. Man får svara så mycket eller så lite som man själv vill, och vill 
du lägga till något mer vid varje fråga eller i slutet så går det bra. 
 

1. Vilka aktörer samarbetar med utvecklingen av världsarvet? 
- Av dessa vilka är de mest centrala? 

 
2. Har ni en turism strategi för att utveckla södra Ölands odlingslandskap som en turistdestination? 
- Om nej, har ni en plan att exempelvis inom 2 år att ha en turismstrategi? 
- Om nej, varför inte? 
- Om ja hur ser den ut? 

 
3. Vad anser du var den viktigaste egenskapen som södra Ölands odlingslandskap hade innan 

utmärkelsen till världsarv? 
 

4. Vad var det primära syftet som besökare hade för att besöka platsen? 
 

5. Hur stor betydelse anser du att en världsarvsutnämning betyder för Mörbylånga kommun och 
Öland som destination? 
 

6. Vad var det som lockade besökare till Mörbylånga kommun innan utnämningen till världsarv? 
 

7. Vet du hur mycket turismen generade i gästnätter innan utnämningen till världsarv? 
- Räkna med hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, stugor & lägenheter 

(inkvarteringsstatistik). 
 

8. Från vilka länder kom de flesta besökarna innan år 2000? 
 

9. Vad hade du/ni för mål och förväntningar när södra Ölands odlingslandskap blev ett världsarv? 
 

10. Hur har målen uppfyllts idag? 
 

11. Vet du hur mycket turismen generar i gästnätter idag på grund av världsarvet? 
- Räkna med hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, stugor & lägenheter 

(inkvarteringsstatistik) 
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12. Ser du någon skillnad på gästnätter gällande sommar & vintersäsong? 

 
13. Från vilka länder kommer de flesta besökarna idag? 

 
14. Vad anser du är den största utmaningen för utvecklingen av alvaret som turistmål idag? 

 
15. Hur marknadsför ni världsarvet? 

 
16. Anser du att det finns tillräckligt med service för att ta emot turister? 

 
17. Har det tillkommit några fler turism företag efter utnämningen? 

 
18. Anser du att befolkningen i Mörbylånga kommun känner sig delaktiga i världsarvet som 

destination? 
 

19. Hur mycket anser du att det är viktigt att lokalbefolkningen känner sig delaktiga i planeringen 
och utvecklingen av världsarvet? 
 

20. På vilket sätt tror du att Södra Ölands odlingslandskap har påverkats av en världsarvsutnämning? 
 

21. Hur ser framtiden ut för världsarvet? 
 

22. Övriga frågor eller tillägg? 
 
 
 
 
 
 

Tack så hemskt mycket för att du var med och deltog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   44	  

Bilaga 2: Semi-strukturerad intervju 
 
Intervju angående Södra Ölands odlingslandskap 
 

1. Kön 
� Kvinna 
� Man 

 
2. Bor du i Mörbylånga kommun? 

� Ja 
� Nej 

 
3. Ålder 

� 0-20 
� 21-30 
� 31-40 
� 41-50 
� 51-60 
� 60 + 

 
4. Vad hade du för bild av Södra Ölands odlingslandskap innan det blev ett världsarv år 

2000? 
Svar: 
 

 
5. Hur ofta besökte du alvaret per/år innan år 2000? 

� 0 gånger 
� 1-5 gånger 
� 6-10 gånger 
� 10 + gånger 

 
6. Vad var dit mål med besöket? 

Svar: 
 

 
7. Vad hade du för förväntningar angående ett världsarv när beslutsprocessen var igång? 

Svar: 
 

 
8. Hur har dina förväntningar uppfyllts? 

Svar: 
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9. Hur bra uppfyller Södra Ölands odlingslandskap och världsarvet dina förväntningar idag? 

 
Inte alls    Mycket bra 
 
 

X X X X X 
 
 

10. Hur ofta besöker du Södra Ölands odlingslandskap och världsarvet idag per/år? 
� 0 gånger 
� 1-5 gånger 
� 6-10 gånger 
� 10 + gånger 

 
11. Vad är dit mål med besöket idag? 

Svar: 
 
 

12. Hur mycket anser du att du var delaktig i beslutsprocessen angående utmärkelsen till 
världsarv? 
Svar: 
 
 

13. Hur ser du på framtiden för världsarvet? 
Svar: 

 
 
Tack återigen för din medverkan! 
	  


